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Editörden 
 
Temmuz 2012 sayımızla karşınızda olmaktan 
mutluyuz. Selçuk İletişim Dergisi’nin bu sayısın-
da 16 makaleyle karşınızdayız. Makaleleri beğe-
niyle okuyacağınızı umuyoruz. 

İlk makalede Günseli Bayraktutan, Mutlu Binark, 
Tuğrul Çomu, Burak Doğu, Gözde İslamoğlu ve 
Aslı Telli Aydemir, sosyal medya ortamlarının 
nicel ve nitel arayüzey incelemesine ilişkin me-
todolojik bir değerlendirme sunmaktadırlar. 

İkinci makalede İpek Sucu, Althusser’in ideoloji 
kuramından hareketle yeni medyanın nasıl ideo-
lojik düzenin bir taşıyıcısı olduğunu tartışmaktır.  

Üçüncü makale Hamza Çakır, Mustafa Koçer ve 
Hakan Aydın’a ait. Yazarlar, ilköğretim okulla-
rında okuyan medya okuryazarlığı dersini alan ve 
almayan öğrencilerin medyayı kullanımına ilişkin 
tutumlarını alan araştırması bulgularıyla tartış-
maktadırlar.  

Dördüncü makalede Başak Solmaz ve R. Ayhan 
Yılmaz, Selçuk Üniversitesi öğrencilerine yöne-
lik alan araştırması bulgularıyla medya okurya-
zarlığının öğrenciler tarafından nasıl algılandığını 
değerlendirmektedirler. 

Beşinci makale Zafer Günlü ve Didem Önay 
Derin’e ait olup; televizyon reklamlarının okul 
çağı çocuklarının besin seçimlerine etkisini alan 
araştırması bulgularıyla tartışmaktadırlar. 

Altıncı makalede Nergiz Karadaş, televizyon 
reklamlarında aileye ilişkin toplumsal değerlere 
ne ölçüde yer verildiğini, 136 televizyon rekla-
mının içerikleriyle analiz etmektedir.   

Yedinci makale Makbule Evrim Gülsünler ve 
Hülya Anakız Ertürk’e ait. Yazarlar, Demokrat 
Partinin muhalif olduğu dönemde gerçekleştirdiği 
halkla ilişkiler uygulamalarını değerlendirmekte-
dirler.  

Sekizinci makalede Salih Seyhan, Osmanlı dö-
neminde Bosna Hersek’te çıkan ilk Türkçe gazete 
olan Gülşen-i Saray gazetesinin içeriği ve Bosna 
Hersek’in ilk Müslüman gazetecisi Mehmed 
Şakir Kurtçehayiç hakkında değerlendirmelerde 
bulunmaktadır.  

Dokuzuncu makalede Gazi Berber;  Türkiye’nin 
modernleşme sürecinde kendine has özellikler 
taşıyan 1960-1980 ve 1980-2000 arası dönemde 
küçük burjuva aydınındaki kültürel değişimi 
karşılaştırmalı olarak tartışmaktadır.  

Onbirinci makale Erhan Arslan ve Berna 
Arslan’a ait. Yazarlar, Mersin ili yerel basınında 
etnik boyutlu çatışmalar ile ilgili haberleri söy-
lem analizi yöntemiyle barış gazeteciliği çerçeve-
sinde tartışmaktadırlar.  

Onikinci makalede Emrah Canpolat,  Hürriyet 
gazetesinin birikim rejimlerinde yaşanan dönü-
şümle yeni medya sektöründe üstlendiği rolü ve 
bu kapsamda geliştirdiği çokuluslaşma pratikleri-
ni tartışmaktadır.  

Onüçüncü makalede Seyhan Aksoy; çerçeveleme 
teorisi kapsamında GDO’ya ilişkin haberlerin 
Türk yazılı basınında nasıl yer aldığını içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirmektedir.  

Ondördüncü makale Zeynep Çetin Erus ve Hasan 
Gürkan’a ait olup korku filmleri üzerinden kadı-
nın toplumsal hayatta değişen rolünü “Halka” ve 
“Karanlık Sular” film içerikleri kapsamında tar-
tışmaktadırlar.   

Onbeşinci makale Mustafa Sözen’e ait. Yazar, 
Yeni İran Sineması’nda varoluşsal yönelimlerin 
nasıl bir pratikle belirlendiklerini ölüm, kader ve 
tercih yapma gerilimi üzerine kurulan üç film 
üzerinden tartışmaktadır.  

Onaltıncı makalede ise Emrah Akçay, yalan 
söyleme ve hatırlama becerisinin cinsiyetlere 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını alan araştırması 
bulguları üzerinden değerlendirmektedir.  

Bir sonraki sayımız Ocak ayında yayınlanacak. 
Bu sayımıza katkı sağlamak isteyen yazarlarımı-
zın çalışmalarını en geç Ekim ayının sonlarına 
kadar tarafımıza göndermeleri gerekiyor. 

Ocak sayımızda buluşmak dileğiyle… 



SOSYAL MEDYADA 2011 GENEL SEÇİMLERİ: NİCEL –NİTEL ARAYÜZEY 
İNCELEMESİ 

Günseli Bayraktutan- Mutlu Binark-Tuğrul Çomu-Burak Doğu 
Gözde İslamoğlu-Aslı Telli Aydemir 

 

ÖZET 
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: 
Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından 
Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında 
kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. 
Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine 
katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle,  sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, 
Türkiye’de siyasi partiler ve  liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanım pratiği 
incelenmektedir. Sosyal medya arayüzeyinde siyasi partilerin ve liderlerinin iletileri ile 
seçmenlerin/yurttaşların e-tartışması arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada, bu amaçla, 
Facebook ve Twitter’daki siyasi parti ve liderlerin resmi hesaplarını incelemek üzere nicel ve nitel 
içerik çözümlemesi için araştırma ekibi tarafından teknik bir şablon geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 
yukarıda kısaca tanıtılan projenin kuramsal çerçevesi temelinde, sosyal medya ortamlarına 
yönelik (bu örnekte Facebook ve Twitter) nicel-nitel içerik çözümlemesiyle ilgili arayüzey 
incelemesi araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında tartışılacaktır. Bu nedenle, çalışmada ilk 
olarak, araştırma ekibinin “Facebook ve Twitter’da nicel ve nitel  içerik çözümlemesi nasıl 
yapılır, nasıl yapılmalıdır?” tartışması ve bu araştırma için kullanılan kodlama cetvelinin 
biçimlendirilmesi süreci sunulacaktır. İkinci olarak, kodlama cetvelinin uygulandığı 2011 Genel 
Seçimlerinde siyasi parti ve liderlerin kullandığı Facebook hesaplarına ait duvarlar ile Twitter 
gönderilerinden bazı örnekler sunularak, veri tabanının oluşturulması süreci aktarılacaktır. Son 
olarak, siyasal iletişim ve yeni medya çalışmaları arakesitinde, yeni medya kullanımını incelemeye 
yönelik araştırma teknik ve araçlarının geliştirilmesi çabası tartışmaya ve değerlendirmeye 
açılacaktır. Bu tartışmanın kendisinin doğrudan yeni medya çalışmalarında arayüzey üzerine 
yapılacak saha çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Yeni medya, sosyal medya, facebook, twitter, siyasal iletişim, nicel ve nitel 
içerik çözümlemesi, araştırma yöntem ve teknikleri 

2011 GENERAL ELECTIONS IN SOCIAL MEDIA:  QUANTITATIVE-QUALITATIVE 
INTERFACE ANALYSIS 

ABSTRACT 
This study is the part covering the development and evaluation of quantitative and qualitative 
research methods for the interface examination of the project titled “Use of Facebook and Twitter 
by Political Parties and Leaders in 2011 General Elections in Turkey” and supported by the 
Scientific and Technological Research Council of Turkey during the period of November 2011- 

                                                
 Bu çalışma TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen  111K263 kodlu “Sosyal Medya Ortamla-
rının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde 
Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı araştırma proje-
sine temellenmektedir. 
 Yrd. Doç.Dr., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 Ankara Üniversitesi SBE Y.Lisans Öğrencisi 
 Öğr. Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 Gazi Üniversitesi SBE Y.Lisans Öğrencisi 
 Yrd.Doç.Dr.,İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi 
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November 2012. In the research project, the use of Facebook and Twitter by political parties and 
their leaders during the 2011 general elections is examined based on the hypothesis that Web 2.0 
contributes to the development of citizenship culture on the basis of democratic participation.  In 
this study, the relation between the messages of political parties and/or their leaders and the e-
discussion amongst electors/citizens on social media interface is examined and to this end, the 
research team has developed a technical scheme for the qualitative and quantitative content 
analysis in order to analyse the official accounts of political parties and leaders on Facebook and 
Twitter. In this communiqué, research methods and techniques for the interface examination 
through qualitative-quantitative content analysis of social media (Facebook and Internet) will be 
discussed based on the theoretical framework of the project mentioned above. First the discussion 
on “How to conduct qualitative and quantitative content analysis on Facebook and Twitter” and 
the formation process of coding form to be used for this research will be presented. Then, some 
examples from Facebook walls and tweets on Twitter accounts that are used by political parties 
and their leaders and where coding form is applied will be shared and the process of creating 
database will be communicated. Finally, the efforts to develop research techniques and tools to 
examine the use of social media within the scope of the studies on political communication and 
new media will be discussed and evaluated. It is thought that this discussion will contribute to the 
field researches on interface within the scope of new media studies.   

Keywords: New media, social media, facebook, twitter, political communication, qualitative and 
quantitative content analysis, research method and techniques  

GİRİŞ 

Siyasal iletişim,  “belli ideolojik amaçlarını, 
toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya 
da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde 
eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak 
üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletim 
tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan 
iletişim” olarak tanımlanabilir (Aziz 2003: 3).  
Aysel Aziz, siyasal iletişim sürecinde, siyasal 
iletinin hangi tür, yöntem ve teknikler 
kullanılarak hedef kitleye aktarılacağı hususuna 
dikkat çekerek, hedef kitlenin özelliklerinin 
göz önüne alınarak yeni iletişim 
teknolojilerinden yararlanılması gerektiğinin 
altını çizer (2011: 6). Günümüzde toplumsal 
paylaşım ağı olan Facebook’un ve bir 
mikroblog uygulaması olan Twittter’in 
dünyadaki siyasal iletişim süreç ve 
uygulamalarında kullanılmasındaki yaygınlık 
ve başarısını göz önüne alırsak Türkiye’de de 
özellikle 2011 Genel Seçimleri’nde bu sosyal 
medya ortamlarının ne şekilde kullanıldığına  
ilişkin bir araştırmanın gereği ortaya 
çıkmaktadır.  

Yeni medya kavramı, web 2.0 olarak bilinen 
etkileşimli İnternet uygulamaları, cep telefonla-
rı, PDA’ler, dijital oyun ve oyun ortamlarını 
kapsamaktadır. Web 2.0’ın etkileşimsel doğası, 
kullanıcılara içerik üretip, ürettikleri içeriği 
yayınlayabilme olanağını sağlamaktadır. Kul-

lanıcıların, yayın için kullandıkları araçlar 
arasında toplumsal paylaşım ağları ve bloglar 
gibi “sosyal medya” olarak bilinen ortamlar yer 
almaktadır. Web 2.0 ortamlarından sosyal 
medyanın siyasal iletişim sürecinde kullanıl-
ması, geleneksel siyasal iletişim yöntem ve 
tekniklerine göre siyasi partilere ve liderlere, 
partililere, parti sempatizanlara ve henüz “oy 
verme” kanaati oluşmamış seçmenlere siyasal 
metin/ileti ile etkileşime girme, katılma/dâhil 
olma, yayma ve kendi içeriğini üreterek pay-
laşma açısından bir çok olanak sağlamaktadır. 
Bu olanaklar yeni medya ortamlarının sahip 
olduğu bir takım özelliklerden beslenmektedir 
(Binark 2009). Bunlar, dijitallik, etkileşimsel-
lik, kullanıcı türevli içerik yaratımı, 
hipermetinsellik, yayılım ve sanallık (Liester 
ark., 2003, Binark ve Löker 2011) olarak sıra-
lanabilir. Siyasi partilerin özellikle etkileşim-
sellik ve kullanıcı türevli içerik üretiminin 
paylaşılmasına ve yaygınlaşmasına olanak 
sağlayan web 2.0’ı kullanmaya başlamasındaki 
temel nedenleri, yeni medyanın özelliklerini de 
göz önüne alırsak şu şekilde sıralayabiliriz:  

- siyasi partilerin ve liderlerin kendilerini ve 
söylemlerini tanıtmak, 

- düzenli enformasyon akışı ile seçmen kitleyi 
parti etkinliklerinden haberdar etmek, 

-seçmenlerin belli konularda görüşlerini 
derlemek, 
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- siyasal düzenlemeler olanak tanıyorsa partiye 
yönelik olarak maddi destek toplamak, 

- çevrimdışı ortamda siyasi partinin ve liderin 
etkinliklerine destek ve izleyen sağlamak.  

Bu noktada sosyal medya ortamının farklı 
siyasi söylemlere erişebilirlik, yayılım ve 
kullanıcı kitleyle –burada seçmen anlamında- 
katılım/dahil olma olanağını sağladığının altını 
tekrar çizelim. Bu çalışmada, web 2.0’ın 
yurttaşlık kültürünün gelişmesine olumlu 
katkısı olduğu ön kabulünden yola çıkarak, 
sosyal medya ortamlarından Facebook ve 
Twitter’in Türkiye’de siyasi partiler ve siyasi 
partilerin liderleri tarafından 2011 Genel 
Seçimleri’nde kullanılması durumu/olgusu 
incelenmektedir. Ön kabulümüzden beslenerek 
diyebiliriz ki: web 2.0’a temellenen sosyal 
medya ortamlarının yukarıda açıklanan 
özellikleri, seçmene siyasi partilerin söylemsel 
pratiklerine anında tepki verme ve dâhil olma 
olanağı tanımaktadır. Orhan Gökçe de yeni 
medya ortamlarının özellikle “…mevcut iktidar 
ya da sosyal koşullar nedeniyle, kamusal 
hayata katılmakta zorlanan gruplara –kadınlara, 
gençlere, kendini sosyal ve siyasal yaşamdan 
dışlanmış hissedenlere- yalnızca izleyici 
rolünde değil, aynı zamanda aktör olarak 
kamusal tartışmaya katılma imkânı sunarak 
‘sessizlerin sesi’ işlevini görmektedir” (2012: 
46) saptamasında bulunmaktadır. Bu 
çerçevede, web 2.0’ın siyasi parti ve liderlere 
dolayımsız bir iletişim ortamı sağladığı 
düşünülürse, özellikle kamusal alanda 
toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlara ilişkin 
görüşlerini yeterince dile getirme olanağına 
sahip olamayan gençlerin, kadınların, 
engellilerin sosyal medya ortamları üzerinde 
siyasi partiler ve liderleriyle, iletişimsel bir 
eyleme girme potansiyelinin üzerinde 
durulmalıdır. Bu iletişimsel eylem siyasi 
partinin ve/veya liderin söylemine de etki 
edebilir. Bu araştırmada, bu ilişki sosyal medya 
arayüzeyinde yer alan söylemsel pratikler 
(yazılı ve görsel paylaşımlar) üzerinden 
incelemekte, sosyal medyanın siyasal iletişim 
sürecinde kullanılmasının siyasi partilerin ve 
liderlerin söylemsel pratikleri üzerine olası 
dönüştürücü etkisini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır.  Bu amaçla, “Sosyal Medya 
Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları 
Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel 
Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi 

Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” 
başlıklı projede siyasi partilerin ve liderlerin 
sosyal medya ortamlarından Facebook ve 
Twitter’i nasıl kullandıkları, 2011 Genel 
Seçimlerinde bu mecralarda nasıl bir siyasal 
iletişim kampanyası yürüttükleri, nasıl bir 
siyaset dili ürettikleri ile arayüzeyin diğer 
kullanıcıları ile  ne şekilde etkileşime girdikleri 
araştırılmaktadır.  

Genel olarak, bir siyasal iletişim kampanyası-
nın sosyal medya ortamlarında nasıl gerçekleş-
tirildiği sorusunu aşağıdaki şekilde yanıtlayabi-
liriz: 
1. Siyasi parti ve lidere ilişkin enformasyonun 
yayılması,  

2. Bu enformasyonun sürekli güncellenmesi, 

3. Kullanıcıları gerek çevrimiçinde gerekse 
çevrimdışında siyasi parti ve liderin yapıp 
eylediklerine dâhil olmaya/destek vermeye 
çağırma, 

4. Siyasi parti ve liderle kullanıcının sanal 
uzamda etkileşime girmesine olanak tanıma, 

5. Siyasi parti ve liderin farklı kullanıcılara 
ulaşmasına hızla ve en düşük maliyetle olanak 
tanıma, 

6. Sosyal medya uygulamasını kullananlar 
üzerinden sosyal ağ oluşturma, çevrimiçi sanal 
topluluk yaratma ve bu sanal topluluk desteğini 
çevrimdışına belli koşullarda taşıyabilme, 

7. Hipermetinsellik özelliği nedeniyle siyasi 
parti ve liderinin söylemsel pratiklerinin ya-
yılmasına olanak tanıma, 

8. Kullanıcı türevli içeriğin paylaşımına olanak 
tanıma, 

Burada eklemek gerekir ki, kullanıcı türevli 
içerik siyasi parti ve liderin siyasi-ekonomik, 
toplumsal ve kültürel söylemine destekleyici 
veya olumsuzlayıcı bir nitelik yükleyebilir. 
Bundan ötürü de siyasi parti ve liderin söyle-
minin dışında farklı söylemsel pratikler de 
sosyal medya uygulamalarının duvarında ve 
postlarında bulunabilir/varolabilir. 

Bu projede ise, yukarıdaki saptamalardan 
hareketle, aşağıdaki temel sorulara yanıt 
aranmaktadır: 
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1. Türkiye’de siyasi partiler ve liderler 2011 
Genel Seçimleri’nde sosyal medya uygulama-
larından Facebook ve Twitter’i  nasıl kullan-
mışlardır? 

2. 2011 genel seçimleri bağlamında siyasi parti-
lerin ve liderlerin sosyal medya uygulamalarını 
kullanmaları arasındaki farklılıklar ve benzer-
likler nelerdir?  

3. Sosyal medya ortamlarının etkileşimsellik ve 
katılım, kullanıcı türevli içerik üretme gibi 
özellikleri siyasi partilerin ve liderlerin söy-
lemsel pratiklerini ve siyasal iletişim sürecini 
ne şekilde etkilemektedir? 

Tüm bu soruların ardında yatan temel varsayım 
yeni medya ortamlarından sosyal medya uygu-
lamalarının yurttaşlık kültürünü geliştireceği, 
demokratik değerlere, ritüellere bağlılığı, ileti-
şim becerisini ve siyasal katılımı arttıracağıdır. 
Bu varsayım yeni medya ortamlarının gelenek-
sel medyadan ve onun tekyönlü iletişim süre-
cinden farklılaşan özelliklerinden beslenmek-
tedir. Bu bağlamda, bu araştırma projesinin 
sonucunda, yeni medya ortamlarının Türki-
ye’de yurttaşlık kültürünün gelişmesine nasıl 
bir etkisi olduğu 2011 Genel Seçimleri örnek 
olayı üzerinden somutlanacaktır.  

Bu çalışmada ise araştırma projesinin genel 
soruları ve varsayımıyla koşut olarak siyasi 
partilerin ve liderlerin sosyal medya ortamla-
rından Facebook ve Twitter kullanım pratikle-
rini incelemek için araştırma/proje ekibi tara-
fından geliştirilen özgün nicel ve nitel içerik 
çözümlemesi kodlama birimleri ve kodlama 
cetveli üzerinden yeni medya ortamlarında 
araştırma yöntem ve teknikleri uygulaması 
tartışmaya açılacaktır. Bu çalışmada yeni med-
ya ortamlarında yöntem uygulamasının tartış-
maya açılmasının nedeni, yeni medya çalışma-
larında araştırma yöntem ve tekniklerinin uy-
gulamasının arayüzeyin özellikleri -özellikle, 
etkileşimsellik, hipermetinsellik, kullanıcı 
türevli içerik üretimi ve dâhil olma/katılım 
gibi- nedeni ile biricik ve özgül olması; araş-
tırmacıların bir yandan araştırma etik ilkeleri 
öte yandan da bilimsel kaygıları/gereksinimleri 
göz önüne alarak araştırma soruları ile 
arayüzey üzerinde/içinde çalışmak zorunda 
kalması durumudur (Binark 2007).  İnternet 
arayüzeyi üzerine yapılan araştırmalarda elde 

edilen verilerin temellendiği bu arayüzeyin 
sürekli bir değişim halinde olduğunu da ekleye-
lim (Binark 2005). Bu nedenle İnternet araş-
tırmalarında istenen verilere kısa bir sürede 
ulaşmak ve araştırma süresini doğru belirlemek 
büyük önem kazanmaktadır. Özellikle 
arayüzey üzerinde uzun süren gözlem yapmak, 
incelenen ortamın kayıtlamalarının sürekli 
güncellenmesini gerekli kılmaktadır. 
Arayüzeyin bu özellikleri, özellikle iletişim 
metninin değişkenliği, nihai bir kodlama cetve-
li oluşturulmasını veya kayıtlama birimlerinin 
sabitlenmesini zorlaştırmaktadır. Bundan ötürü, 
bu çalışmada “Sosyal Medya Ortamlarının 
Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İnce-
lenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde 
Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler 
Tarafından Kullanılması” adlı araştırma proje-
sinde nicel ve nitel içerik çözümlemesi uygu-
laması özdüşünümsel bir bakışla tartışmaya 
açarak yeni medya çalışmalarında yöntem 
tartışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmak-
tadır.   

Bu bağlamda, ilk olarak dünyada ve Türki-
ye’deki seçim kampanyalarında sosyal medya 
kullanım örnekleri ve bu kullanım pratikleri 
üzerine yapılan araştırmalar kısaca değerlendi-
rilecektir. Daha sonra, araştırmanın yöntemi ve 
yöntemin uygulandığı sosyal medya ortamları 
ve özellikleri betimleyici düzeyde tanıtılacak, 
yöntemin nasıl uygulandığı, örneklem alanı, 
araştırmanın yapıldığı araçların teknik özellik-
leri,  karşılaşılan teknik zorluklar ile araştırma-
nın kodlama birimleri örneklem alanından 
seçilecek örneklerle açıklanacaktır.  Son olarak 
da, araştırmada uygulanan yöntem genel olarak 
değerlendirilecektir.  

1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
SEÇİMLERDE SOSYAL MEDYA 
KULLANIMI-KISA BİR 
DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın bu kısmında genel hatlarıyla 
İnternet’in siyasal iletişim sürecinde 
kullanılması, sosyal medya özelinde 
değerlendirilecek ve literatürden örnekler 
aktarılacaktır. Yeni medya ortamlarının siyasal 
iletişim uygulamalarında kullanılması üzerine 
uluslararası literatürde yer alan çalışmaların 
hemen hepsinde giriş kısmında sıraladığımız 
yeni medya özelliklerinin önemine işaret 
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edilmektedir. Raisinghani ve Weiss 
çalışmalarında 2004 ve sonrası konuyla ilgili 
literatürün İnternet’i ve onun politikada giderek 
artan rolünü tartıştığına dikkat çekmektedirler 
(2011). Bu çalışmada araştırmacılar şu soruları 
yöneltmektedir:  İnternet gerçekten katılımcı 
demokratik bakışı teşvik eder mi? Siyasi sürece 
daha çok yurttaşın katılımını sağlar mı? 
İnternet siyasi kurumları temelden değiştirir 
mi? Araştırmacılar ayrıca İnternet’in seçmenler 
ve adaylar için oynadığı rolün uzmanlar ve 
akademisyenler tarafından tartışılması 
gerektiğini belirtmektedir.  

Örneğin Peter Dahlgren,  İnternet’in yurttaş 
katılımında etkileşimsellik, kullanıcı türevli 
içerik üretimi ile anaakım medyanın eşik 
bekçiliği denetiminden/süzgecinden kurtulma 
gibi sahip olduğu potansiyellere dikkat 
çekmiştir (2009: 154). Dahlgren’e göre, yeni 
iletişim teknolojileri yurttaşa erişilen bilgi 
üzerinde daha fazla olanak sağlamaktadır: 
örneğin ne tür bilgiye erişileceği, buna nasıl  ve 
ne zaman erişileceğini artık yurttaş 
düzenleyebilmektedir (2009: 44). Yeni medya 
ortamlarından İnternet’in kamusal bir alan 
yarattığı iddiasını destekleyen Dahlgren, 
çevrimiçi kamusal alanları da sınıflandırmıştır:  

- Önce ve sonra siyasal alanlar-ki bunlar 
toplumsal ilişkiler veya kimlikler ile genel 
çıkarlar hakkında üretilmiş bireysel veya 
örgütsel web siteleri, bloglar, forumlar veya 
sohbet siteleri olabilir.  

- Bir diğer alan gazetecilik alanıdır-ki bu 
alanda da çevrimiçi gazetecilik yapılmaktadır 
(2009: 167). 

- Üçüncü alan ise siyasal savunuculuğun 
yapıldığı alandır.  

- Dördüncü alan, alternatif aktivist alanıdır-ki 
bu alanda İnternet ortamı yeni toplumsal 
hareketler tarafından kullanılır.  

- Beşinci alan ise, e-devlet alanıdır. Bu alanda 
ise e-devlet uygulamaları (e-oylama/katılım, e-
eğitim, e-sağlık, e-ticaret, e-adalet vb.) yer 
almaktadır (2009: 168).  

Andrew Chadwick ve Philip N. Howard 
(2009), internet ortamının siyasette 
kullanılmasını, yeni yönelimler, kurumlar, 
davranış, kimlikler ile hukuk ve politika başlığı 

ile dört ayrı bölümde örneklendirmektedirler. 
Bu çalışma, O’Reilly’nin Web 2.0’ı teknoloji 
odaklı yaklaşımla değerlendirmesinden (1) 
hareket etmektedir. İnternet’in siyaset 
alanındaki görece yeni varlığı ve Web 2.0’ın 
ortaya çıkışı, siyaset alanında ilgi çeken her 
yeni teknoloji gibi İnternet’in de 
politikleşmesine neden olmuştur. Bu görüşten 
yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, ilk 
olarak siyasi kurumlara odaklanılmaktadır. 
ABD’de siyasi kampanyaların evrimi, web 
2.0’ın seçmene ulaşmada bir araç olarak 
kullanımı, İnternet’teki farklı siyasi yönelimler, 
siyasi aktörlerin web üretim pratikleri, 
seçmenlerin kampanyalara dahil edilmesi gibi 
konular dahil olma, bağlanma ve harekete 
geçirme etkileri bağlamında bu çalışmanın ilk 
bölümünün alt başlıklarıdır.  

Sosyal medya uygulamalarının siyasal iletişim 
kampanyalarında kullanılması üzerine 
ABD’deki çalışmalar daha çok ortamda yer 
alan iletilerin içerik çözümlemesi üzerine 
yoğunlaşmıştır. Örneğin, Scott P. Robertson 
ark.’nın  2006-2008 tarihleri arasında Facebook 
ortamını gözlemleyerek yaptıkları çalışmada, 
Facebook duvarı;  

- kanıyı destekleme,  

- kanıtlara karşı negatif link verme,  

- eyleme çağrılar,  

- şakalar veya saçma sapan yazılar,  

-adaya ilişkin sorular, şeklinde sınıflan- 
dırılmıştır (2009).   

Toplumsal paylaşım ağları, profillerden oluşan, 
profillerinde yarı-kalıcı yorumlar içeren ve 
kamuya açık kişisel sosyal ağları tanımlayan 
bir kategoridir (Boyd 2006). Turkheimer 
(2007) çevrimiçi sosyal ağların siyasal iletişim 
uygulamalarında İnternet mecrasının önemli 
uygulamalarından biri olduğunu belirterek, 
2008 ABD Başkanlık seçim kampanyalarında 
bilgi aktarımı ve paylaşımı için en önemli bir 
araç olduğunu saptar. Christine B. Williams ve 
G. J. Jeff Gulati’nin araştırmalarında (2009, 
2007), Facebook’un  Başkanlık seçimlerinde 
kullanılması kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 
Williams ve Gulati özellikle siyasal iletişim 
sürecinde sosyal medyanın kullanılmasının 
web sitelerinden farkının altını çizmektedir. Bu 
farklılık vurgusu, bu araştırma projesi için de 
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oldukça önemlidir. Bu farkları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

- Adaylar web sayfasının içeriği üzerinde tam 
denetime sahiptir; ancak sosyal medya 
kullanımında bu denetim ortadan kalkabilir. 

- Sosyal medya kullanımında, seçmen-kullanıcı 
içerik üretimiyle  iletişim ortamına dahil olma 
hatta diğer kullanıcılarla etkileşime girme 
olanağına sahiptir. 

- Sosyal medya kullanımında içerik çelişkili 
veya çatışmalı biçimde dönüştürülebilir/ 
türeyebilir. 

Tamara A. Small’ın ABD’de ve Kanada’da 
2008 seçimlerinde Facebook kullanıma ilişkin 
araştırmasında, bu uygulamanın sağladığı 
yararlar şu şekilde sıralanmıştır (2008: 86): 

- Düşük maliyet 

- Genç seçmenlere erişim olanağı 

-Kampanyayı destekleyecek gönüllü ekibi/ 
havuzu oluşturmak 

- Seçim kampanyasına fon oluşturmak 

- Etkileşimsellik özelliğinden dolayı aday-
seçmen arasında, seçmenler arasında iletişimin 
kurulabilmesi. 

Small, Obama’nın Facebook’da gönüllü 
desteğiyle 600 milyon ABD doları yardım 
topladığını da belirtir (2008:86).  

Türkiye’de siyasal iletişim kampanyalarında 
yeni medyanın, özellikle sosyal medya 
kullanımı üzerine oldukça sınırlı sayıda 
akademik çalışma vardır. Civicweb: İnternet, 
gençlik ve sivil/politik katılım 
(www.civicweb.eu) başlıklı proje kapsamında 
siyasal partilerin bilişim yöneticileriyle 
gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler 
sırasında (2007-2008) 2002 Genel Seçimlerine 
katılan siyasi partilerin seçime 3 ay kala parti 
websitelerini güncelledikleri ve görsel 
tasarımları yeniledikleri saptanmıştır. 2002 
Genel Seçimlerinde e-broşür niteliği taşıyan bu 
websiteleri parti mevzuatı, gündemi, genel 
başkanın ulusa seslenişi ve parti kollarının 

örgüt şeması gibi bilgileri içermekteydi. 
Seçmenlerden gelen yorumlar ciddi 
moderasyona tabi tutulup çok az sayıda yoruma 
yer verilmekteydi (2). 2007 Genel Seçimleri 
sırasında ise, İnternet’in sağladığı olanakların 
farkında olan siyasi partiler, özellikle gençlik 
kollarını harekete geçirerek, sanal topluluklara, 
forumlara, çeşitli sözlüklere, haber ve eğlence 
portallarına siyasi reklamlar vererek, 
podcast’ler ve bloglar aracılığıyla yoğun 
seçmen etkileşimli bir seçim kampanyası 
yürütmüştürler. 2007 Genel Seçimlerinde 
siyasi partiler tarafından parti etkinliklerinin ve 
özellikle lider mitinglerinin duyurulması, basın 
açıklamalarının yüklenmesi, sürekli-düzenli 
güncellemelerle web 1.0 ortamının etkin bir 
şekilde kullanılmaya çalışıldığı söylenebilir. 
Ayrıca 2007 Genel Seçimlerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin siyasal iletişim stratejisi 
içerisinde web 1.0 ortamının planlanmasının da 
yer aldığı bilinmektedir. Aziz de benzer 
mecralarda kullanım örneği olarak “İnternet 
ortamında hem bilgilendirme, hem de seçmen 
tutum ve davranışını etkileme amacı ile 
doğrudan reklam yapılmıştır, Genç Partinin 
uygulamasında olduğu gibi, Yahoo gibi yabancı 
haber portallarına partinin reklamı verilmiş, 
ayrıca mobil telefonlara kısa mesajlar (SMS) 
geçilerek partilerin reklamları yapılmıştır” 
saptamasında bulunmaktadır (2011: 175). 2009 
Yerel Seçimlerinde siyasi partilerin gençlik 
kollarının özellikle Facebook gibi toplumsal 
paylaşım ağını parti politikasını anlatmak ve 
etkinlikleri duyurmak için yoğun olarak 
kullandıkları, bazı belediye başkan adaylarının 
da Facebook duvarından seçmenlerine 
seslendiği görülmüştür. Türkiye’de Facebook 
kullanımı üzerine gerçekleştiren ilk akademik 
çalışmada da, 2009 Yerel Seçimlerinde 
Facebook kullanımına ilişkin olarak, “Siyasal 
partiler ve adaylar, seçim dönemlerinde 
Facebook’u siyasal reklam amacıyla 
kullanmaktadır. Bu, kişi ya da grup adına hesap 
açma yoluyla olduğu kadar, site üzerinden 
reklam verilerek de yapılabilmektedir. 
Seçmenler Facebook ortamında parti ve 
adaylarını takip edebildikleri gibi, açılan 
hesapların duvarlarına görüşlerini, tepki ve 
eleştirilerini yazarak geri bildirim 
sağlayabilmektedirler. Türkiye’de 29 Mart 
2009 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde 
birçok parti ve aday Facebook’u siyasal reklam 
aracı/ortamı olarak kullanmıştır (3) ”(Toprak 
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ve ark., 2009) saptaması yer almaktadır. 
Twitter üzerine sınırlı sayıdaki çalışmalardan 
birinin sahibi olan Meltem Cemiloğlu Altunay,  
2009 yılında en çok kullanımı artan sosyal 
medyanın Twitter olduğunu belirtmiştir (2010: 
34). Çalışmada da belirtildiği gibi “Twitter’ın 
genel amacı insanların günlük yaşamlarında 
yaşadıkları, duydukları, düşündükler ve 
deneyimledikleri ‘şeylerden’’, paylaşılabilir 
bulduklarını bir web ortamında başkaları ile 
kısa cümlelerle paylaşma imkanı sunmasıdır” 
(2010: 36). Altunay çalışmasında 1000 Twitter 
kullanıcısını gözlemlemiş ve bu sosyal medya 
uygulamasının gündelik yaşamın ne kadar 
içinde  olduğunu saptamıştır.  Araştırmacı 
tarafından yapılan bu ön çalışma sonucunda 
ortaya çıkan profil gruplarının aşağıdaki 
şekilde sıralanabileceği gözlemlenmiştir:  

1. Sayısal Medya Profesyonelleri: Markalar, 
sayısal pazarlama uzmanları, ajanslar, 
yazılımcılar, tasarımcılar, internet geliştiriciler,  

2. Ünlüler: gündelik yaşamlarını, takip ettikleri 
ve takipçileri ile paylaşan ünlüler, yaptıkları 
işe,  takip ettikleri ve takipçilerinin görüşleri ile 
katkı sağlamayı amaçlayanlar,  

3. Dijital Aktivistler: İran yeşil devrimcileri, 
Çinli muhalifler, Greenpeace, İnsan Hakları 
Örgütü savunucuları vb.,  

4. Bireysel kullanıcılar.  

Altunay çalışmasında seçilen kullanıcıların 
Twitter profillerini gözlemleyerek; içerikleri de 
çözümlemiştir. İçerik çözümlemesi, her 
kullanıcının geriye dönük olarak son bir yıllık 
ve son bir aylık mesaj sayıları, mesajlar 
içerikleri, mesaj saatleri ve kullandıkları 
araçları saptayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Böylece örnekleme dahil edilen 10 kullanıcının 
Twitter’a girdiği mesajlar takip edilerek, 
gündelik yaşam ile Twitter arasındaki ilişkiyi 
nasıl ve ne şekilde ortaya koyduları tespit 
edilmiştir. 

2011 Genel Seçimlerinde siyasi parti ve 
liderlerin sosyal medya kullanımı üzerine genel 
bir değerlendirme Ertuğrul Acar tarafından 
betimleyici bir düzeyde yapılmıştır (2012: 259-
274). Bu değerlendirme AKP, CHP ve MHP 
liderlerinin Twitter hesap bilgilerinin tanıtımı 

üzerine yoğunlaşmıştır. Bu noktada Türkiye’de 
siyasi partilerin ve liderlerin web 2.0’ın 
sağladığı olanaklar nedeniyle sosyal medya 
ortamlarını giderek daha yoğun kullanacağını 
öngörmek hiç de yanlış olmayacaktır. 
Alexa.com’a göre Türkiye’de İnternet’te en 
çok kullanılan uygulamalar içinde Facebook 1. 
sırada, Twitter da 10. Sırada yer almaktadır 
(Erişim tarihi: 19 Şubat 2012). 

2.YÖNTEM 

Klaus Bruhn Jensen (2011) çalışmasında, 
İnternet çalışmalarında temel yöntemleri altı 
kategoriye ayırır. Niceliksel olanlar, çevrimiçi 
veya çevrimdışı anket uygulamasından, web 
kullanım bilgisi vb. ölçen laboratuar 
deneylerinden, siyasal enformasyon 
kaynaklarının veya meta-enformasyon olarak 
arama motorlarının içerik çözümlemesinden 
oluşurken; nitel yöntemler çevrimiçi veya 
çevrimdışı derinlemesine görüşmelerin 
yapılmasından, dijital etnografi olarak da 
adlandırılabilecek katılımlı gözlemin yapılması 
ile söylem analizi ile tarihsel ve estetik 
eleştiriden oluşur (2011: 48). Jensen’in İnternet 
yöntemleri konusunda ısrarla vurguladığı, 
İnternet’in özel bir analitik nesne olduğu ve 
kendi verisini kendisinin ürettiğidir (2011: 52). 
Jensen, İnternet çalışmalarında içerik 
çözümlemesi ve söylem çözümlemesinin 
yoğun kullanıldığını da belirtir. Bu çalışmanın 
yöntemi de nicel ve nitel içerik 
çözümlemesidir. 

Bu araştırma kapsamında, 2011 Genel Seçimle-
rine katılan siyasi partilerin genel başkanları 
(ve/veya söz konusu partileri yeni medya or-
tamlarında temsil eden diğer gerçek kişiler), 
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi siyasi 
kişiler ve medya profesyoneli (örneğin gazete-
ci, köşe yazarı vb.) olan milletvekili adayları-
nın Facebook ve Twitter resmi hesapları takip 
edilerek verilere ulaşılmıştır. Bu amaçla, siyasi 
partilerin (veya temsilcilerinin) söz konusu 
sosyal medyalardaki hesaplarına üye olun-
muş/takipçi olunmuş ve gönderile-
ri/paylaşımları tematik olarak incelenerek nicel 
ve nitel içerik çözümlemesine (Geray 2004) 
tabi tutulmuştur. Toplanan veriler arasında, 
metin tabanlı gönderilerin yanı sıra fotoğraf, 
video paylaşımları gibi görsel malzemeler de 
yer almıştır. Niceliksel çözümleme ile söz 
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konusu araçların siyasi partilerce kullanım 
sıklığının saptanmasıyla birlikte kullanımda ön 
plana çıkan konular da belirlenmektedir.  

Niceliksel içerik çözümlemesini kısaca açıkla-
yacak olursak, “içerik çözümlemesi iletişim 
içeriğinin, genellikle önceden belirlenmiş sınıf-
lamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik 
olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araş-
tırma tekniğidir” (Geray 2004). Klaus Merten  
bu yöntemi,  “sosyal gerçeğin belirgin 
(manifest) içeriklerinin özelliklerinden, içeriğin 
belirgin (manifest) olmayan özellikleri hakkın-
da çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği 
araştıran bir yöntemdir” (1983: 15) şeklinde 
tanımlamaktadır.” (akt. Gökçe 2006: 18). Or-
han Gökçe içerik çözümlemesinin amacının 
“kamusal alana yönelik üretilen ve kurgulanan 
metinleri çözümlemek” olduğunu belirtmekte-
dir (2006:20). 

Geray’a göre (2004) içerik çözümlemesinin 
temel özellikleri açık içeriğin çözümlenmesi, 
sistematik bir araştırma tekniği, nicel betimle-
me ve nesnelliktir. İçerik çözümlemesinde 
birimlerin tanımlaması işlemsel olmalıdır; 
diğer bir deyişle hangi göstergenin ne anlama 
geldiği açık bir şekilde ortaya konmalıdır. 
Bunun sonucu olarak da kategoriler birbirini 
dışlamalıdır. Gökçe de “Kategoriler, homojen 
olmalıdır. Farklı içerikler aynı kategoride yer 
almamalıdır. Kategoriler karşılıklı olarak bir-
birlerini dışlamalıdırlar; ayırt edici ve farklılaş-
tırıcı olmalıdırlar. Kategoriler araştırmacının 
amacına uygun ve anlamlı olmalı, araştırma 
amacına göre uyarlanmalıdır.” (2006:63) şek-
linde kategorileştirmede dışlayıcılığa ve amaca 
uygunluğa dikkat çekmektedir.  

İçerik çözümlemesinde sistematik olmayı 
Alexander L. George şu şekile açıklar: “… 
“konuyla ilgili bütün iletişim içeriklerinin söz 
konusu araştırma problemini incelemek için 
oluşturulan tüm uygun kategoriler bakımından 
çözümlenmesi” (2003: 21). Anders Hansen 
araştırma biriminin nelerden oluşabileceğini şu 
şekilde açıklar: “Araştırma birimi bir kelime, 
cümle, paragraf, makale, haber programı, 
haber, bir kişi, aktör veya kaynak, programlar, 
senaryo, olay (sözgelimi bir şiddet olayı, alkol 
tüketimi) vb. olabilir.” (2003: 69) Nesnellik 
ise, Guido H. Stempel III’e göre, “öznel veya 
izlenimci kavramlarının karşıtı bir anlam içerir. 

Nesnellik, farklı kişiler tarafından aynı içeriğe 
uygulanabilmesi ve aynı sonuçların elde 
edilmesi için araştırma kategorileri veya 
değişkenlerinin açık ve kesin bir biçimde 
belirlenmesi ve tanımlanmasıyla sağlanır” 
(2003: 104-105). 

Birimleştirme de dikkat edilmesi gereken bir 
husus, malzemelerin ölçülebilir olması 
gereğidir.  Philipp Mayring içerik 
çözümlemesinde “kodlama kuralı”nın önemine 
dikkat çeker, “kodlama kuralı”, kategorilerin 
birbirinden ayrılması sorununu çözmek için, 
açık bir düzenlemeye olanak kılacak kurallardır 
(2011: 121). Paul Skalski’ye göre, etkileşimli 
medyada içerik çözümlemesinde dikkat 
edilecek hususlar ise, içerik yaratımı, içeriğin 
aranması, içeriğin arşivlenmesi ve içeriğin 
kodlanma sürecidir. Kodlama sürecinde 
kodlama mutlaka denenmeli, güvenirlilik testi 
uygulanmalıdır. Özellikle görgül araştırmalarda 
olduğu gibi İnternet araştırmalarında da “kod” 
en temel birimdir (Jensen 2011: 52). Gökçe de 
araştırma kategorilerinin net ve açık bir şekilde 
formüle edilirse, soruna ve içeriğe iyi bir 
şekilde uyarlanırsa,  araştırmaların üretken 
olabileceğini belirtir (2006: 57). George de 
benzeri bir saptamada bulunmaktadır: “Nicel 
içerik çözümlemesinin herkesçe bilinen bir 
diğer ön koşulu, araştırmacının mesajların 
içerik özelliklerini kodlamaya başlamadan 
önce, neyi aradığını bilmesidir” (2003: 30). 

Christopher Weare ve Wan-Ying Lin web 
arayüzeyinde gerçekleştirilecek içerik çözüm-
lemesinde örneklem birimi, kayıtlama ve bağ-
lam biriminin önemine dikkat çekmektedirler 
(2000: 272- 292). Özellikle web ortamındaki 
bir malzemeyi kodlama emek yoğun bir iştir. 
Arşiv yapmayı, yüksek bir depolama kapasite-
sini gerekli kılar. Koehler (1999) herhangi bir 
ortalama web sayfasının 6 Megabyte arşiv 
gerektirdiğini belirtir. 150 web sitesini kayıt-
lamak istesek, bu 1 Gigabyte’lık arşiv kapasite-
sini gerekli kılmaktadır (akt. Weare ve Lin 
2000: 287). (4) 

Nitel içerik çözümlemesinde belli  temaların, 
konuların, olguların ne şekilde ne sıklıkla ifade 
edildiği incelenmektedir (Mayring 2011: 116). 
Mayring, nicel ve nitel içerik çözümlemesinin 
birbirine karşıt olmadığını, aksine birbirini 
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destekler nitelikte olduğunu, “hatta klasik nicel 
araştırmanın nitel araştırma için bir ön 
araştırma özelliği taşıdığını…” belirtir (2011: 
149). Bu çerçevede bu araştırmada nicel ve 
nitel içerik çözümlemesi birbirini tümleyecek 
şekilde uygulanmıştır.  

2.1. Yöntemin Uygulaması 

2.1.1. Sosyal Medya Ortamlarının 
Betimlenmesi: Facebook Arayüzeyi 

Sosyal medya uygulamalarından Facebook, 
MySpace, LinkedIn, Frendsfeed, Orkut, Hi5 
ark. gibi bir toplumsal paylaşım ağıdır. 
Toplumsal paylaşım ağları, “bireylerin sınırları 
belli olan bir sistem içerisinde açık veya yarı 
açık profil oluşturmalarına izin veren, farklı 
kişilerle bağlantı paylaşımında bulunan 
kişilerin listesini, bu kişilerin bağlantılı olduğu 
diğer kişilerin listesini gösteren web tabanlı 
hizmetler olarak tanımlanmaktadır (Boyd ve 
Ellison 2007). Bu siteler, kullanıcılar için farklı 
kullanıcılara karşı kendini temsil etme yolu 
olan ve kullanıcının hemen hemen bütün kişilik 
özelliklerini yansıtan (profili esas alan) 
sitelerdir. Danah M. Boyd, toplumsal paylaşım 
ağlarını profili esas alarak, kişilerin oluşturmuş 
oldukları profiller üzerinden yorumda 
bulunarak birbirleriyle ilişki kurdukları bir web 
sitesi kategorisi olarak tanımlamaktadır. 
Toplumsal paylaşım ağlarının çoğunda 
kullanıcılar yeni insanlarla karşılaşma ve 
iletişime geçme amacının ötesinde mevcut 
arkadaşları veya tanıdıkları ile de iletişimi 
sürdürme amacını gütmektedirler (Boyd ve 
Ellison, 2007). Bu nedenle, profil sunumu ve 
farklı kişilerle olan bağlantıların açık bir 
şekilde ortaya konması, hem iletişime yeni 
kişileri dâhil etme hem de tanıdıkları bir araya 
getirme olanağı yaratmasından ötürü, 
toplumsal paylaşım ağlarındaki etkileşimin 
temelini oluşturmaktadır.” (Toprak ve ark. 
2009).  

Facebook, kullanıcılarına kişi hesabı, sayfa 
hesabı ve grup hesabı olmak üzere üç tür hesap 
oluşturma imkanı sunan bir sistemdir. 
Facebook kullanıcısı olmak için öncelikle bir 
kişi hesabı oluşturulması gerekir. Kişi hesabı 
oluşturulduktan sonra kullanıcı isterse 
kendisine ayrı bir sayfa hesabı veya grup 
hesabı da oluşturabilir. Facebook hesaplarına 

giriş yapıldığında temel olarak üç bölümden 
oluşan (sol kısım, orta kısım ve sağ kısım) bir 
ekran ile karşılaşılır. Bu bölümlerde yer alan 
uygulamalar ise hesap türüne göre farklılıklar 
gösterir. Hesap türlerini kısaca açıklayacak 
olursak:  

a. Kişi Hesabı 

Kişi hesapları, bireysel olarak açılan 
hesaplardır ve daha özel paylaşımlar için 
kullanılmaktadır. Hesap sahibi paylaştığı 
bilgileri sadece arkadaş olarak eklediği 
bireylerin görebileceği şekilde gizleyebilir ya 
da bu bilgiler herkese açık olarak ayarlanabilir. 
Hesap sahibi ile paylaşımda bulunabilmek için 
arkadaş olarak onaylanmak ya da hesaba 
eklenmek gerekmektedir. Facebook kişi 
hesabında arkadaş sınırı en fazla 5000 kişidir. 
Kişi hesaplarında, ekranın ilk bölümü olarak 
adlandırabileceğimiz sol kısım, kullanıcılara 
incelenen kişi hesabına ait bir özet 
sunmaktadır. Kişinin hesabını temsil etmek 
üzere yüklediği fotoğraf bu bölümün en üst 
köşesinde yer almaktadır. Profil fotoğrafının 
altında sırasıyla Duvar, Bilgiler, Fotoğraflar ve 
Arkadaşlar uygulamalarına yönelten kısayol 
linkleri bulunmaktadır. Linklerin altında ise 
kişinin arkadaş listesini gösteren Arkadaşlar 
linki biraz daha geniş bir biçimde sunulmakta, 
kişinin sahip olduğu arkadaş sayısı parantez 
içinde belirtilerek, kişinin arkadaş listesinde 
bulunan 10 arkadaşının kişi hesapları 
gösterilmektedir. İkinci bölüm olarak 
adlandırabileceğimiz orta kısım, hesap sahibi 
ile arkadaş listesinde bulunan kullanıcıların 
içeriklerini paylaştıkları ve etkileşimin 
gerçekleştirildiği alandır. Duvar olarak 
adlandırılan bu alanda paylaşılan içerikler ters 
kronolojik biçimde sıralanmakta ve en son 
paylaşılan içerik en üstte yer almaktadır. İçerik 
paylaşan kullanıcı kendi içeriğini silmediği ya 
da hesap sahibi bu içerikleri kaldırmadığı 
sürece geçmişte dolaşıma sokulan her içerik 
Duvar’da görülebilmektedir. Paylaşımlar, 
kullanıcıların kendilerine ait fotoğraflar, 
videolar ve yazılı mesajlardan oluşabileceği 
gibi bir başka kullanıcının dolaşıma soktuğu bir 
içerikten ya da çeşitli internet sitelerinden 
aktarılan içeriklerden de (fotoğraf, video, 
haber, duyuru, ilan) oluşabilmektedir. 
Dolaşıma sokulan her içeriğin altında “Beğen”, 
“Yorum Yap” ve “Paylaş” linkleri 
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bulunmaktadır. Kullanıcılar, etkileşime girmek 
için bu linklerden sadece bir tanesini 
kullanabilecekleri gibi, hepsini tek bir içerik 
için ayrı ayrı kullanabilmektedirler. Bu 
uygulamalar kullanıldığı takdirde, içeriğin 
altındaki bölümde beğenen kişi sayısı, yapılan 
yorum sayısı ve paylaşım sayısı 
gösterilmektedir. Gösterilen sayıların üzerine 
tıklandığında ise bu uygulamaları 
gerçekleştiren kişilerin kimler olduğu 
görülebilmektedir.  Beğen, kullanıcılar 
tarafından en çok kullanılan özelliklerden 
birisidir. Paylaşım hakkında yazılı herhangi bir 
görüş belirtmek yerine aktarılan içeriğe onay 
verme, kendisinin aynı fikirde olduğunu 
belirtme, içeriği gördüğünü ve beğendiğini 
gösterme gibi amaçlarla kullanılmaktadır. 
Bazen olumsuz bir olaya tepki vermek için de 
kullanılmaktadır. Paylaş, Facebook’ta bir 
kullanıcı tarafından eklenmiş olan gönderilerin, 
bir başka kullanıcı tarafından alınarak kendi 
hesabındaki Duvar’a aktarılması ve arkadaş 
listesindeki kişilere ulaştırılmasını sağlayan 
uygulamadır.  Üçüncü bölüm olarak 
adlandırabileceğimiz sağ kısımda ise 
dönüşümlü olarak reklamlar ve sponsorlu 
haberler yer almaktadır. Maliyet yüksekliğine 
göre sıralanan reklamlar, hesap sahibinin 
cinsiyetine göre farklılaşmakla birlikte, kişinin 
hesabında ekli olan arkadaşların tercihleri de 
yine bu alanda gösterilmektedir. Sunulan 
reklamların veya sponsorlu haberlerin tümünü 
görmek için “Tümünü Gör” bağlantısına 
tıklamak gerekmektedir. Yine bu alanda 
isteyen Facebook kullanıcılarına kendi 
reklamlarını oluşturmaları için “Reklam 
Oluştur” seçeneği sunulmaktadır.  

b.  Sayfa Hesabı  

Sayfa, hedef kitleyle etkileşime girmek için 
oluşturulan hesap türüdür. Sayfa oluşturmak 
isteyen kullanıcı,  “Yerel İşletme veya Yer”, 
“Şirket, Kuruluş veya Enstitü”, “Marka veya 
Ürün”, “Sanatçı, Müzik Grubu veya Tanınmış 
Kişi”, “Eğlence”, “Dava veya Topluluk” olmak 
üzere 6 sayfa kategorisinden birini seçmek 
zorundadır. Oluşturulan sayfanın diğer 
kullanıcılar tarafından beğenilmesi önemlidir. 
Çünkü sayfayı beğenen kişi sayısı, sayfanın 
üye sayısını göstermektedir. Sayfaya 
eklenebilecek hayran sayısı için herhangi bir 
sınırlama yoktur. Sayfayı beğenen kişiler, sayfa 

duvarında paylaşımda bulunmadıkları sürece 
diğer kişiler tarafından görülmezler. Sayfa 
hesaplarında, ekranın ilk bölümü kişi 
hesaplarında olduğu gibi incelenen sayfaya ait 
bir özet sunmaktadır. Sayfayı oluşturan 
kullanıcının yüklediği profil fotoğrafı en üst 
köşede yer alırken, onun altında Duvar, 
Bilgiler, Arkadaşların Yaptıkları ve Fotoğraflar 
uygulamalarına yönelten kısayol linkleri 
bulunmaktadır. Eğer sayfayı oluşturan 
kullanıcı, sayfasına yönelik bilgileri 
düzenlerken detaylı bilgiler (Notlar, Videolar, 
Etkinlikler vb) paylaşmış ya da değişik 
uygulamalar (Hoşgeldiniz, Özgeçmiş vb.) 
kullanmışsa bu alana başka kısayolların 
eklendiği görülmektedir. Sayfa sahibinin 
Duvar, Bilgiler ve Arkadaşların Yaptıkları 
dışındaki linkleri istediği şekilde sıralama 
seçeneği de bulunmaktadır. Linklerin altında 
kalan alanda, sayfanın üye sayısı “[beğenen 
kişi sayısı] kişi bunu beğendi” şeklinde yer 
almaktadır. Ancak kimlerin beğendiği 
gösterilmemektedir. Beğenen kişi sayısının 
altındaki alan ise  Beğeniler için ayrılmıştır. 
Sayfa sahibinin beğendiği başka bir Facebook 
sayfası varsa, bu sayfalar Beğeniler başlığı 
altında gösterilmektedir. Beğenilerin çok 
olması halinde, beğenilen bütün sayfaları 
görebilmek için “Tümünü Gör” bağlantısına 
tıklamak gerekmektedir. Sayfa sahibinin 
beğendiği herhangi bir sayfa bulunmaması 
halinde Beğeniler başlığı bu alanda 
gözükmemektedir. İkinci bölüm, yine kişi 
hesaplarında olduğu gibi Duvar’dan 
oluşmaktadır. Duvar’ın en üst kısmında 
sayfanın adı ve kategorisi yer almaktadır. 
Hemen yanında ise sayfayı ziyaret eden 
kişilerin, sayfaya üye olmalarını sağlayacak 
olan “Beğen” düğmesi bulunmaktadır. Sayfayı 
takip etmek isteyen bir kullanıcının “Beğen” 
düğmesine tıklaması, sayfa üyesine dönüşmesi 
için yeterlidir. Sayfaya eklenebilecek hayran 
sayısı için herhangi bir sınırlama yoktur. Bazı 
sayfa sahipleri, Duvar’ı üyelerin içerik 
paylaşmasına kapatabilmektedir. Bu durumda, 
üyeler Duvar’a içerik ekleyememekte, sadece 
sayfa sahibinin paylaştığı içerikleri beğenme, 
yorum yapma ve bu içerikleri kendi kişi 
hesaplarında paylaşma olanağına sahiptirler. 
Duvar’ın kullanıcıların paylaşımına açık 
olduğu hesaplarda görüntülenen Duvar için iki 
seçenek bulunmaktadır. Sayfayı inceleyen 
kullanıcı isterse sadece sayfa sahibi tarafından 
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paylaşılan içerikleri görebilmekte, isterse hem 
sayfa sahibi hem de sayfa üyelerinin 
paylaşımlarının birlikte yer aldığı “Herkes” 
ekranından Duvar’ı takip edebilmektedir. Sayfa 
hesabının üçüncü bölümü de dönüşümlü olarak 
reklamlar ve sponsorlu haberlere ayrılmıştır. 
Buradaki tek fark, bölümün en üstündeki 
köşede, üyelerin kendi sayfalarını 
oluşturmalarına olanak sağlayan “Sayfa 
Oluştur” uygulama düğmesinin yer almasıdır.  

c. Grup Hesabı 

Çeşitli amaçlarla oluşturulmuş hesaplardır. 
Grup hesabı oluşturmak isteyen kullanıcının 
herhangi bir kategori seçmesine gerek yoktur. 
Ancak, kişilerin grubu oluştururken, grup üyesi 
olabilecek arkadaşlarını önceden eklemeleri 
gerekir. Hiç kimse grup üyesi olarak 
belirlenmezse, kişilerin grup hesabı oluşturma 
istekleri gerçekleştirilmez. Grubun bir veya 
birden fazla grup yöneticisi olabilir ve bu 
yöneticilere verilen yetkiler değişiklik 
gösterebilir. Grup hesabının açık, kapalı veya 
gizli olmak üzere üç türü bulunmaktadır. 
Böylece grup hesabını oluşturan kişi ve/veya  
grup yöneticisi olarak adlandırılan kişiler, 
paylaşılan içeriklerin kimler tarafından 
görülebileceğini de belirlemektedir. Grup 
hesaplarında, ekranın ilk bölümü diğer iki 
hesap türünden farklı bir görünüme sahiptir. 
Sol üst köşede küçük bir şekilde, grubu 
inceleyen Facebook kullanıcısının kendi kişi 
hesabının adı ve profil fotoğrafı yer almaktadır. 
Bu alanın altında, kullanıcının kendi kişi 
hesabında en sık kullandığı özellikleri belirten 
Sık Kullanılanlar, kişiye ait arkadaş gruplarının 
ve yaşanılan şehir gibi dahil olunan ağların yer 
aldığı Listeler ve kişi tarafından kullanılan 
Uygulamalar sıralanmaktadır. İkinci bölüm, 
grup hesabının ve bu hesaba ait bilgilerin 
görüntülendiği bölümdür. En üstte grup 
fotoğrafı için ayrılmış bir alan ve onun hemen 
yanında grup ismi bulunmaktadır. Onların 
altında grup hesabının türü (açık, kapalı veya 
gizli) belirtilmektedir. Hesap türünün altında 
ise Üye, Fotoğraf ve Belge sayıları 
yazmaktadır. Bu alanın altında, diğer hesap 
türlerinde olduğu gibi grup yöneticileri ve grup 
üyelerinin paylaşımda bulundukları Duvar yer 
almaktadır. Yine en son paylaşılan içeriğin en 
üstte yer aldığı bu alanda, geçmiş zamanlarda 
dolaşıma sokulmuş bir içerik hakkında yorum 

yapıldığında, bu içeriğin yeni gönderiler 
paylaşılana kadar grup duvarının en üstünde 
yer aldığı görülmektedir.  

Grup hesabının üçüncü bölümünün en üst 
köşesinde “Gruba Katılmak İçin Başvur” 
düğmesi bulunmaktadır. Açık gruplar için bu 
düğmeye basmak, üye olmak için yeterlidir. 
Ancak grup kapalı bir grupsa, grup üyeliği için 
grup yöneticisinden onay almak gerekmektedir. 
Gizli gruplar ise arama sonuçlarında 
gözükmemektedir. Bu gruplara üye 
olmabilmek için yöneticinin, kullanıcıya davet 
göndererek onu gruba eklemesi gerekmektedir. 
Gruba eklenebilecek üye sayısı için herhangi 
bir sınırlama yoktur. Grup üyeleri, üye 
listesindeki kişileri görebilme ve grupta o an 
çevrimiçi olan tüm grup üyeleri ile aynı anda 
sohbet edebilme olanağına sahiptirler. Gruba 
üye olmak için ayrılan bağlantının altında ise 
grup içinde yapılan paylaşımları aramak için 
“Bu Grubu Ara” uygulaması bulunmaktadır. 
Buraya girilen anahtar kelimeler ile ilgili her 
türlü paylaşım, en yakın tarihten başlayarak 
geçmiş tarihlere doğru sıralanmaktadır. Arama 
uygulamasının altındaki alan da yine diğer 
hesap türlerinde olduğu gibi dönüşümlü olarak 
reklamlar ve sponsorlu haberlere ayrılmıştır. 

2.1.2. Sosyal Medya Ortamlarının 
Betimlenmesi: Twitter Arayüzeyi 

Bir diğer sosyal medya uygulaması olan 
Twitter ise, mikroblog’dur. Twitter 2006 
yılında hizmete giren, 140 harflik bir sözedimi 
olanağı tanıyan, bu söz edimlerinin “tweet” 
olarak tanımlandığı bir yazılımdır. Ancak 
burada kullanıcı tıpkı Facebook’ta olduğu gibi 
profil oluşturmaktadır (Tumajsan ve ark. 
2010). Presley Ifukor’a göre mikroblog, e-
postanın, sms’in, blog’un ve anında 
mesajlaşmanın en iyi özelliklerini alan bir 
kombinasyondur (2010: 400). Twitter da Ekim 
2006’da hizmete başlamış olan en popüler 
mikroblog yazılımıdır. Twitter çoğunlukla, 
konuşma değişmeleri, çıkarlar ve amaçlar 
hakkında işbirliği, olayların koordine edilmesi 
ve haberlerin yayılması için kullanılır. 
Tweet’ler, hem web’den hem de cep 
telefonlarından rahatlıkla yollanabilir. 2008 
yılında Barack Obama ve seçim kampanyası 
ekibi Twitter’ı kampanyanın özelliklerini 
duyurmak ve yurttaşların seçim sürecine ilişkin 
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tepkilerini almak için oldukça başarılı bir 
biçimde kullanmıştır (Tumajsan ve ark. 2010: 
401).  

Twitter ilk baştan itibaren, kendisini tek bir 
araca, ülkeye ya da hizmete bağlı olmayan 
özerk bir eser olarak konumlandırmıştır.  
Twitter’in kullanım nedenlerini Jose van Dick 
şöyle sıralar:  

1. Sohbet ve diyalog özelliği (telefonda kısa 
konuşma gibi ama tek kişiye ya da websayfası 
arayüzüne bağlı değil) 

2. Dayanışma ve değişimi mümkün kılması 
(belli kullanıcılarla) 

3. Öz-ifade ve öz-iletişimi mümkün kılması 
(blogging benzeri) 

4. Statü güncelleme ve kontrol etme  

5. Bilgi ve haber paylaşımı 

6. Pazarlama ve reklam (konum, ilgi alanları ve 
bağlantılara bağlı olarak)  

Böylece Twitter diğer iletişim araçlarıyla, 
yukarıda sayılan özellikleri nedeniyle rahatlıkla  
rekabet edebilir (2011).  

Kullanıcıları tarafından giderek gündelik 
yaşamın bir parçası haline gelen Twitter 
arayüzeyinin özelliklerini inceleyecek olursak,  
Tweet kullanıcıların gönderdiği 140 karakterlik 
mesajları (mikroblog gönderileri) ifade eder. 
Yazılan/gönderilen tweet’ler, kişinin 
takipçilerine iletilir. Twitter kullanıcısı başka 
kişilere gönderilen veya bu kişilerin okuması 
istenen tweet’lerde “mention” adı verilen 
gönderi biçimi kullanılır. Bu gönderiler, 
gönderilen tweet’in içinde “@[Twitter 
Kullanıcı Adı]” şeklinde bir unsurun bulunması 
ile sisteme tanımlanır. Twitter’in bir özelliği  
de son gönderinin en üstte olmasıdır. 
Hashtag’ler ise belirli bir konu ile ilgili 
gönderilen tweet’leri tanımlar. Gönderilen 
tweet’te, “#[kullanılan/ kullanılmak istenen 
hashtag]” (5) şeklinde bir etiketleme bulunur. 
Bu etikete sahip tweet’ler, bu etiketteki 
tweet’leri arayan diğer kullanıcılar tarafından 
okunabilir kılınmaktadır. Twitter anasayfa’da 
belirtilen “trendy topic”ler hashtag’lerle 

belirlenir. Hashtag’ler Twitter’ın toplumsal 
olarak dikkat çekmek, kamuoyunu belli bir 
konuya yönlendirmek için kullanılmasına 
olanak tanıyan uygulamalardır.  

Twitter kullanıcısı, sisteme giriş yaptığında 
otomatik olarak kendi takip ettiği hesaplardan 
gelen tweet’lerin akış şeklinde yer aldığı bir 
sayfa ile karşılaşmaktadır. Ancak takip ettiği 
hesaplara ait sayfaları açarak, bu hesap 
sahibinin yazdığı veya yönlendirdiği (Örneğin, 
Retweet) tweet’lerle ayrıca hesapla ilgili 
sayısal bazı verilere de ulaşabilmektedir. Bu 
bilgiler, hesap sahibinin göndermiş olduğu 
toplam tweet sayısı, hesap sahibinin takip ettiği 
hesaplar, hesap sahibini takip eden hesaplar, 
favoriler ve listelerdir. Hesapla ilgili 
arayüzeyde, ayrıca hesap sahibinin paylaştığı 
görseller de gösterilmektedir. Twitter, 
kullanıcının gönderdiği tweet’lerde geçen ve 
görsel dosyalarına ait web bağlantılarını (URL) 
takip ederek bu unsurları göstermektedir. 
Sistemin arayüzeyinde, Facebook gibi bir 
fotoğraf/görsel yükleme alanı 
bulunmamaktadır. Bağlantı paylaşımı 
konusunda, kısaltılmış URL’ler  140 karakter 
sınırı nedeniyle Twitter’da önem taşımaktadır. 
Kısaltılmış URL’ler, bazı büyük web içerik 
sağlayıcıların (Örneğin youtube) 
kendiliklerinden verdikleri bir hizmet 
olabileceği gibi (örn. http://youtu.be), 
kullanıcıların sadece url kısaltma hizmeti veren 
herhangi bir siteden alabileceği kısaltılmış 
url’ler de olabilmektedir. Retweet’ler ise 
Twitter’daki bir başkası tarafından yazılmış 
Tweet’lerin hesap sahibi tarafından, kendisini 
takip eden kişilere yeniden Tweet yoluyla 
ulaştırılmasıdır.   

Twitter’de üç farklı bireysel konum vardır:  
Takip ettiği kişiler, takip edilen hesaplardan 
gönderilen Tweet’lerin, hesap sahibi tarafından 
düzenli olarak görüntülenebilmesi durumudur. 
Takip eden kişiler, hesap sahibinin gönderdiği 
Tweet’leri, kendi Twitter hesapları üzerinden 
takip eden kişilerdir. Bu Tweet’ler, hesabın 
takipçilerine iletilir. Listelenen ise incelenen 
hesabın kaç listede ekli olduğu bilgisidir. 
Listeler ile, farklı Twitter kullanıcıları, farklı 
hesaplardaki Tweet’leri bir araya 
getirebilmekte ve ayrı birer liste olarak 
paylaşıma açabilmektedir.  
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Twitter arayüzeyinde Favoriler, hesap 
sahibinin favori olarak nitelendirdiği Tweet’leri 
ifade eder. Favori Tweet’ler, e-posta’lardaki 
işaretleme (yıldız, bayrak, vb.) gibi ele 
alınabilir. Kişinin beğendiği, yoğun akış içinde 
kaybetmek istemediği Tweet’leri 
işaretlemesidir. Twitter’da hesabın 
görünmesini tamamiyle engelleyen bir gizlilik 
ayarı bulunmamaktadır. Kullanıcının 
gönderdiği tweet’lerin, yalnızca onayladığı 
takipçiler tarafından görünmesini sağlayan bir 

gizlilik ayarı bulunmaktadır. Bu ayara, 
kullanıcının hesap ayarları sayfasından 
ulaşılabilmektedir. Kullanıcının, hesabı 
oluştururken ve sonrasında, sistemde gerçek 
ismini yazılı bulundurması site tarafından 
öğütlenmektedir. Ancak Facebook’ta olduğu 
gibi, bu bir zorunluluk değildir. Dolayısıyla 
diğer twitter kullanıcıları tarafından doğrudan 
bulunmak istemeyen bir kullanıcı, sisteme 
gerçek adı dışında bir rumuz girerek bu 
seçeneğe sahip olabilmektedir.  

Görsel 1. Hashtag Kullanımı Örneği 

 

Sezgin Tanrıkulu’nun bu tweet’i, “Uludere” 
hashtag’i içermektedir. Ayrıca 10 Twitter 
kullanıcısı tarafından da retweet edilmiştir 
(kendi listesindekilere gönderilmiş, kendi 
listesindekilerle paylaşılmıştır). 

Van Dick’e göre, Twitter’in başarısı tweetlerin 
farklı donanım ortamlarına rahatlıkla 
aktarılmasından kaynaklanmaktadır (2011: 
335). Facebook’un 2007 yılında Twitter 
hesabını arayüzeyine entegre etmesi, Twitter’in 
popülaritesini arttırmıştır. Bu çalışmada da 
siyasetçilerin Twitter hesaplarını  farklı 
donanım ortamlarında kullandıkları ve farklı 
sosyal medya ortamlarına adapte ettikleri 
görülmüştür.  

2.2. Örneklemin Alınması, Kayıtlama 
Tekniği ve Kayıtlayıcı Araçların Teknik 
Özellikleri 

İlk olarak araştırma evreninden nasıl örneklem 
alındığını açıklayalım. Bu araştırmada William 
L. Benoit’in çalışmasında belirttiği gibi “amaca 
uygun örneklem” alınması yoluna gidilmiştir 

(2011: 272). Bu nedenle araştırmada ilk olarak 
2011 Genel Seçimlerine katılan ve 12 Haziran 
2011 Genel Seçim sonucuna göre TBMM’nde 
grup oluşturma hakkı edinen Facebook ve 
Twitter’da hesabı bulunan siyasi partiler,  
liderleri ile MYK üyelerinin  resmi hesapları 1 
Nisan 2011 - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında 
araştırma örneklemi olarak web arayüzü 
kullanılarak (İnternet tarayıcı ile sayfalara 
ulaşarak, diğer bir değişle herhangi bir özel 
uygulama kullanmadan), pdf formatına (6) 
yazdırılarak kayıtlanmıştır. Bu hesaplara erişim 
geriye dönük olarak yapılmıştır.  
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Tablo 1. Facebook’ta Kayıtlanan Hesaplar 

İsim Parti Hesap Türü Facebook Adresi 
Recep Tayyip 
Erdoğan AKP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan 

AK Parti’yi Seviyoruz AKP Sayfa Hesabı http://tr-tr.facebook.com/AkPartiyiSeviyoruz 

Cumhuriyet  
Halk Partisi CHP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/herkesicinCHP 

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/K.Kilicdaroglu 

Sakin Güç CHP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/sakingucuz 

Sakin Güç CHP Kişi Hesabı http://www.facebook.com/sakinguc 

SesVerTürkiye MHP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/svturkiye 

BDP  
Barış ve Demokrasi 
Partisi 

BDP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/BDPMERKEZ 

BDP  
Barış ve Demokrasi 
Partisi Resmi Sayfası 

BDP Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/BDPgenelmerkez 
 

Ertuğrul Kürkçü Bağımsız Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/ertugrulkurkcu 
 

A. Levent Tüzel Bağımsız Sayfa Hesabı http://www.facebook.com/abdullahleventtuzel 

Tablo 2. Twitter’da Takip Edilen Ve Kayıtlanan Hesaplar 

İsim Parti Twitter Adresi 

İsmail Karaosmanoğlu AKP http://www.twitter.com/ikaraosmanoglu 

Mustafa Elitaş AKP http://www.twitter.com/mustafaelitas 

Salih Kapusuz AKP http://www.twitter.com/Salih_Kapusuz 

Abdülkadir Aksu AKP http://www.twitter.com/abdulkadiraksu1 

Recep Tayyip Erdoğan AKP http://www.twitter.com/rt_erdogan 

Ekrem Erdem AKP http://www.twitter.com/erdemekrem 

Zelkif Kazdal AKP http://www.twitter.com/zelkifkazdal 

Mahir Ünal AKP http://www.twitter.com/mahirunal 

Hüseyin Çelik AKP http://www.twitter.com/hc_huseyincelik 

Selahattin Demirtaş Bağımsız http://www.twitter.com/bdpdemirtas 

Hasip Kaplan Bağımsız http://www.twitter.com/HasipKaplan 

Ahmet Tuncay Özkan Bağımsız http://www.twitter.com/Tuncay_Ozkan1 
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Mustafa Hulki Cevizoğlu Bağımsız http://www.twitter.com/mhulkicevizoglu 

Aynur Bayram Bağımsız http://www.twitter.com/AynurBayramgztc 

Ertuğrul Kürkçü Bağımsız http://www.twitter.com/ekurkcu 

Murat Hazinedar Bağımsız http://www.twitter.com/MHAZINEDAR 

Özgür Akın Bağımsız http://www.twitter.com/ozgur_akin_as 

Sadun Muhlis Altuncuoğlu Bağımsız http://www.twitter.com/Maltuncuoglu 

Fatma Benal Yazgan Bağımsız http://www.twitter.com/fatbe 

Sırrı Sakik Bağımsız http://www.twitter.com/sakiksirri 

Sırrı Süreyya Önder Bağımsız http://www.twitter.com/sirsureyya 

Sebahat Tuncel Bağımsız http://www.twitter.com/tuncelsebahat 

Gültan Kışanak Bağımsız http://www.twitter.com/bdpkisanak 

Ayten Kayalıoğlu CHP http://www.twitter.com/akayalioglu 

Gürsel Tekin CHP http://www.twitter.com/gurseltekin34 

Kemal Kılıçdaroğlu CHP http://www.twitter.com/kilicdarogluk 

Sezgin Tanrıkulu CHP http://www.twitter.com/MSTanrikulu 

Sencer Ayata CHP http://www.twitter.com/sencerayata 

Mustafa Ali Balbay CHP http://www.twitter.com/mbalbay35 

Cem Seymen CHP http://www.twitter.com/cemseymen 

Ali Koç CHP http://www.twitter.com/aIikoc 

Yusuf Günay MHP http://www.twitter.com/Yusuf_Gunay 

Tunca Toskay MHP http://www.twitter.com/tuncatoskay 

Devlet Bahçeli MHP http://www.twitter.com/dbdevletbahceli 

Ruhsar Demirel MHP http://www.twitter.com/ruhsardemirel 

Zühal Topçu MHP http://www.twitter.com/profzuhaltopcu 

Ömer Lütfi Kanburoğlu MHP http://www.twitter.com/omerkanburoglu 

Örneklemde veri tabanı oluşturulurken yaşanan 
bazı kısıtlar, hesap sahiplerinin gerek 
Facebook'ta gerekse Twitter'da bazı gönderileri 
silmiş olabilmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Facebook hesaplarında yapılan arşiv taramasın- 

da geçmiş tarihlere tek tek gitmek için herhangi 
bir kısa yolun bulunmadığı görülmüştür. 
Geçmiş tarihlere ulaşmanın tek yolu ekranı 
aşağıya doğru kaydırarak “Daha Eski 
Gönderiler” linklerine tıklamak ve istenilen 
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tarihe kadar paylaşılan bütün gönderileri Duvar 
üstünde açarak ilerlemektir. Facebook’un 
arayüzünü sürekli değiştirmesi ve uygulamaları 
yenilemesi hesap geçmişlerine ulaşmayı ve 
kayıtlamayı zorlaştırmıştır. Sayfa duvarında 
paylaşımda bulunan kullanıcıların kendi 
gönderilerini ya da daha önce yazmış oldukları 
yorumları silmiş olmaları da mümkündür.  

Facebook hesaplarında partilerin resmi 
hesapları ve liderlerin resmi hesapları 
kayıtlanmıştır. Ancak partiye ya da siyasi 
lidere ait resmi bir hesap yoksa 1.000.000'dan 
fazla beğenen kişiye sahip, resmi hesap gibi 
görünen, sürekli akışın olduğu hesaplar da 
kayıtlanmıştır. Twitter'da örnekleme siyasi 
partilerin genel başkanları, genel başkan 
yardımcıları, MYK üyeleri, bağımsız adayların 
tamamı ve gazeteci milletvekili adayları dahil 
edilmiştir. Bu kişilerden 250+ tweet sahibi olan 
veya 2500+ takipçisi olanların hesapları  ikinci 
aşamada içerik analizi için seçilmiştir. 
Facebook’un sayfa hesabı oluşturma 
uygulaması başladıktan sonra grup hesabı 
yerine sayfa hesabı açmak yaygınlaşmıştır. 
Siyasi partiler ve liderler için oluşturulmuş ve 
aktif olarak kullanılan grup hesabı 
bulunmadığından dolayı örnekleme grup hesabı 
alınmamıştır.  

Kayıtlama için kullanılan araçların teknik 
özelliklerini ise şu şekilde açıklayalım: 
Facebook hesapları, İntel Core i5 – 2410M 
İşlemci / 2,30 GHz, Ram’ı 4GB, İşletim 
Sistemi: Windows 7 Home Premium Service 
Pack 1, Internet Explorer 9, Google Chrome 
web tarayıcıları ile, ekran çözünürlüğü 1920 x 
1080 piksel olan bir laptop (Araç A) ile Twitter 
hesapları, Pentium 4 1.6 Ghz, 1,25 GB Ram, 
Windows XP Professional SP3, Firefox 6-11, 
ekran çözünürlüğü 1024 x 768 piksel (Araç B); 
Intel Core i5 2,30 Ghz, 8 GB Ram, Windows 7 
Home Premium ve Windows XP Professional 
x64 Edition (Dual Boot), Firefox 6-11, ekran 
çözünürlüğü 1366 x 768 piksel (Araç C) olan 
üç farklı laptop ile kayıtlandı.  Bu kayıtlama 
sırasında İnternet bağlantı hızı ve türü, 1 Mbps 
ile 8 Mbps arasında değişken ADSL idi. 
Kayıtlama için harcanan zaman, işlemci hızına 
bağlı olarak değişmiştir. Kayıtlama için 
kullanılan araçların teknik özellikleri özellikle 
arayüzeyin görüntülenmesinde fark 
yaratmaktadır.  

Görsel dosyaları gibi ayrıca kayıtlanması 
gereken unsurlar dışında tutularak yalnızca pdf 
kayıtlamaları ele alındığında Facebook’ta 
kayıtlanan malzeme 1,31 gigabyte’lık, 
Twitter’da kayıtlanan malzeme 1,24 
gigabytle’lık bir arşiv oluşturmuştur.  

2.3.  Kodlama Cetvelinin Oluşturulması ve 
Kodlama Birimleri 

Nuri Bilgin kategorileştirme işlemini şu şekilde 
tanımlamaktadır: “Kategorilendirme, 
mesajların kodlanmasını, yani anlamlarının 
işlenmesini gerektirir. Analiz kategorileri, 
mesajda bizim ilgilendiğimiz çok çeşitli 
boyutlara dayanabilir. Örneğin, mesajın 
konusu, yönü (lehte veya aleyhte), taşıdığı 
değerler, amaçlar veya niyetler, amaçlara 
ulaşmada başvurulan yollar, kişileri 
betimlemede kullanılan özellikler ya da 
çizgiler, mesajın kaynağı, mesajın hedeflediği 
kişi veya kitleler, olayların geçtiği yer ve 
zamanlar, çatışma konuları gibi mesajın 
söylediği şeye ilişkin boyutlar ile mesajın tipi, 
biçimi, mesaj veya iletişim gramer özellikleri, 
sentaksı, kullanılan propagandanın veya 
retoriğin yöntemleri gibi mesajın söylenme 
tarzıyla ilgili boyutlar, kategorilendirmede esas 
alınabilir.” (2006: 19).  Bu araştırmada 
kullanılacak kodlama birimlerinin geliştirilmesi 
Kasım 2011- Ocak 2012 tarihleri arasında tüm 
proje ekibinin katılımı ile gerçekleşen 
toplantılarda, Facebook ve Twitter 
arayüzeyinden gerek siyasi partilerin gerekse 
liderlerin ve diğer adayların resmi 
hesaplarından seçilen örnekler üzerinden 
tartışma ve birimleri tanımlama şeklinde 
gerçekleşmiştir. Proje ekibinde yer alan 
araştırma bursiyerleri Facebook ve Twitter 
arayüzeyini 1 Nisan 2011-30 Haziran 2011 
tarihleri arasında geçmişe dönük olarak 
kayıtladıktan sonra, bu kayıtlar üzerinden nicel 
ve nitel içerik çözümlemesine temel oluşturan 
soru birimleri oluşturulmuştur. Facebook ve 
Twitter’dan kayıtlanan malzeme üzerine 
uygulanacak kodlama cetvelindeki (7) kodlama 
birimleri (8), kodlama kuralı oluşturulması 
ilkesince ayrıca tek tek tanımlanmıştır. 
Kodlama cetvelinde yer alan birimlerin işleyip 
işlemediğinin sınanması için ise  pilot 
uygulama Şubat 2012 tarihinde veri tabanı 
üzerinde yapılmıştır. Mart 2012 tarihinde ise 
veri tabanı işletilmeye başlanmış, kodlama 
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birimine denk gelen sayısal veriler Microsoft 
Excel dosyası olarak veri tabanına aktarılmıştır.  

2011 Genel Seçimlerinde partilerin, liderlerin 
ve adayların Facebook ve Twitter ortamını  
nasıl kullandıklarına ilişkin kodlama cetvelinde 
yukarıda daha önce açıklanan her iki 
arayüzeyin özellikleri temelinde ilk olarak 
nicel ve betimleyici soru birimleri yer 
almaktadır. Örneğin Facebook için hesap türü, 
hesap bilgileri, profil bilgileri, bağlantılar, 
profil görselinin niteliği, gönderi sayısı, 
gönderinin paylaşım sayısı, gönderinin beğeni 
sayısı ve gönderide yorum sayısı, 12 Haziran 
2011 (Seçim Günü) gönderi sayısı, 
gönderilerde en çok kullanılan 20  kelime 
olmak üzere; Twitter için kişi adı, twitter 
adresi, hakkında bilgileri, zemin özelleştirmesi 
özelliği, profil görselinin niteliği, tweet sayısı, 
takip ettiği kişi sayısı, takip eden kişi sayısı, 
listelenen sayısı, 12 Haziran  2011 tarihindeki 
tweet sayısı, tweetlerinde en çok kullandığı 20 
kelime olmak üzere  soru birimleri 
oluşturulmuştur.  

Her hesaptaki gönderi veya tweet için ise 
kullanıcının kim olduğu, paylaşımın niteliği, 
başka iletilerle bağlantısının olup olmadığı, 
gönderi veya tweetin teması ile dili de soru 
birimi olarak geliştirilmiştir. Dil konusu 
özellikle araştırma ekibi tarafından  

1. Türkçe 

2. Kürtçe 

3. İngilizce 

4. Ermenice 

5. Diğer (Belirtiniz) 

şeklinde birimleştirilmiştir. Özellikle BDP 
yöneticilerinin ve BDP resmi hesabından 
Kürtçe gönderi ve tweet atılması/yollanması 
durumuna rastlanılacağı düşünülmüş, pilot 
uygulamada da bu durum saptanmıştır.  

Gönderi ve tweetlerin konusu aşağıdaki şekilde 
kategorize edilmişitir: 

Konu 

1. Teşkilat açılışı ve yerel teşkilat etkinliği 

2. Siyasi rakipler 

3. Kendi partisi 

4. AB ile ilgili konular 

5. Geziler / etkinlikler (Yurtiçi vs. yurtdışı) 

6. Seçim kampanya duyuruları 

7. Siyasi kimliği için geleneksel medya 
kullanımı (Örneğin, katılacağı TV programının 
duyurusu) 

8. Kişisel gündem 

(Örneğin, düğün, sünnet, alışveriş, vb) 

9. Seçim sonucu ile ilgili teşekkürler 

10. Seçime ilişkin temenni ya da dilekler 

11. Ekonomi 

12. Gündemdeki haberlerin paylaşımı (ve 
kaynak kanallar) 

13. Kutlamalar 

14. Taziyeler 

15. Gündem konularını değerlendirme 

16. Spor olayları, takımlar, gelişmeleri 

17. Seçim bölgesinin yerel gündemi 

(Yerel spor olayları ile ilgili tweet’ler de bu 
kategoride ele alınacaktır.) 

18. Kürt sorunu 

19. Toplumsal olaylar 

20. Seçim çalışmalarına yönelik olumsuz 
etkiler (fiziksel ve sanal saldırılar) 

21. Seçmenden istek, rica 

22. Türk Silahlı Kuvvetleri 

23. Din 

24. Dış Politika 

a. Hangi ülke olduğunu belirtiniz. 

25. Meclis etkinliği 

a. Kanun teklifi  

b. Soru önergesi 

c. Grup toplantısı  

d. Meclis konuşması  

26. Diğer (Belirtiniz) 

27. Kodlanamıyor 
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Gönderi veya tweet’in kullanım amacı ise,  

1. An itibariyle ne yaptığını paylaşmak 

2. Mikroblog muhabirliği 

3. Gündemi yorumlamak 

4. Özel amaçlı sesleniş 

a. Belirli bir kişiye özel sesleniş 

b. Genel sesleniş 

5. Medya metinlerini yorumlamak 

a. Yazılı basın 

b. Görsel-işitsel medya 

c. İnternet medyası 

6. Siyasi görüşünü yaymak 

7. Kendi siyasal etkinliğini görünür kılmak, 

duyurmak 

8. Kodlanamıyor  

şeklinde birimleştirilmiştir.  

İncelenen gönderi ve tweet’in hedef kitlesi 
kim sorusunun birimleri ise,  
1. Seçmen 

a. Genel 

b. Kendi seçmeni 

c. Diğer seçmen 

2. Parti üye ve delegeleri 

3. Yakın çevresi 

4. Uluslararası kamuoyu ve örgütler 

5. Özel konuşma yaptığı kişi 

6. Diğer 

şeklinde birimleştirilmiştir. Örneğin, bu soru 
birimi aşağıdaki tweet’e uygulandığında;  

Görsel 2: Twitter’da Mention Özelliği Kullanımı 

 

MHP Milletvekili Zuhal Topçu, yukarıda 
görülen tweet’lerinde Twitter’ın mention 
özelliğini kullanarak doğrudan birer kişiye 
hitap etmiştir. Bunlardan  biri, “yanıt” olarak 
gerçekleşmiştir. 

2011 Genel Seçimleri süresince partilerin, 
liderlerin ve milletvekili adaylarının gönderi ve 
tweetleri kendilerini tanımlama/tanıtma biçimi 
(hesap ve profil bilgileri üzerinden), kullanım 
sıklıkları ve biçemi (gönderi paylaşma, 
yorumlama veya yanıtlama; retweetleme ve 
yanıtlama), ileti konuları ve  siyasal iletinin 
amacı ile hedef kitlesi her iki kodlama 
şablonunda kategorize edildikten sonra, 
gönderi ve tweetlerin dilinin nitel bir 
çözümlemeye tabii tutulması için dilsel 
pratiklerle ilgili kodlama birimleri 

geliştirilmiştir. Burada özellikle siyasetin ve 
siyasetçilerin nasıl bir siyasi dile/söyleme sahip 
olduklarının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda; gönderi ve tweetlerde 
kullanılan kelime veya kelime grupları 
saptanmıştır. Örneğin, araştırmada aşağıdaki 
dilsel pratikler incelenmiştir: 

1. Metafor: Eğretileme (9). 

2. Metanomi: Düzdeğişmece. (10)  

3. Yananlam 

4. Atasözü 

5. Özlüsöz kullanımı 

a. Yerli / Yabancı 

i.Yerli 
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ii.Yabancı 

b. Özlüsözün kim tarafından söylenmiş olduğu? 

i.Yazarlar 

ii. Düşünürler 

iii.Medya mensupları 

iv.Devlet adamları 

v.Dini önderler 

vi.Anonim 

6. Deyim 

Dilsel pratiklerin metin üzerinde nasıl 
çözümleneceğine örnek verirsek: Recep Tayyip 
Erdoğan, yukarıdaki Facebook gönderisinde bir 
Azeri atasözü paylaşarak görüntüsünü 
oluşturmuştur.  

 

Görsel 3. Facebook Gönderisi İçinde Atasözü Kullanımı Örneği 

 

Görsel 4. Tweet İçinde Başka Bir Liderin Sözüne Gönderme Yapılması Örneği 
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Yukarıdaki tweet’inde Kemal Kılıçdaroğlu, 
İsmet İnönü’ye ait bir sözü paylaşmıştır. 

Daha sonra gönderiler ve tweetler için, 
aşağıdaki üslup özelliklerinden hangilerinin 
geçerli olduğu saptanmıştır. 

1. Kinaye: Dolaylı, üstü kapalı anlatılan söz. 

2. Hakaret: Onur kırma, onura dokunma. 

3. Sitem : Bir kimseye, yaptığı bir hareketin 

veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgın-

lık vb. duygular uyandırdığını öfkelenmeden 

belirtme 

4. Alay: Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, 

gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümse-

yerek eğlence konusu yapma. 

5. Sataşma: Bir kimseyi rahatsız edecek davra-

nışta bulunmak, musallat olmak. 

6. Küçümseme: Değer ve önem vermemek, 

küçük görmek. 

7. Yüceltme: Yükseltmek, yüce bir duruma 

getirmek. 

8. Övme : Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, 

üstünlüklerini söyleyerek  değerini yüceltmek, 

methetmek, sena etmek, yermek karşıtı. 

9. Kışkırtma Kışkırtmak: Bir kimseyi kötü bir 

iş yapması için harekete geçirmek, tahrik et-

mek. 

10.Yatıştırma Yatıştırmak: Ölçülü, ılımlı, sakin 

davranmasını sağlamak, sakinleştirmek 

Gönderi ve tweet’in dilindeki bakış açısının 
“Üstten”, “Eşitler arası” veya “Kodlanamıyor” 
olması da bu nitel birimleştirme şablonunda yer 
almıştır.  Gönderilerin ve tweetlerin dilinin 
“Yazı dili”, “Konuşma dili” veya 
“Kodlanamıyor” olması da saptanmıştır. 
Örneğin; Ertuğrul Kürkçü’nün bu Facebook 
gönderisi, “yazı dili”nde yazılmıştır.  

 

Görsel 5. Yazı Diline Örnek Gönderi 
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Görsel 6. Konuşma Diline Örnek Tweet 

 

 

Muharrem İnce’nin bu tweet’i, “konuşma 
dili”nde ve eşitlerarası bir dil ile yazılmış bir 
tweet örneği olarak kayıtlanmıştır. 

Son olarak, incelenen siyasal iletilerin popüler 
kültür ve popüler kültür kahramanları ile 
ilişkisini ortaya koymak için iki soru 
geliştirilmiştir. Türkiye’de siyasi liderlerin ve 
siyasetçilerin genel olarak popüler kültürden 
sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek ve 
doğrudan kendi popülerliklerini arttırmak için 
kullandıkları gözlemlendiği için bu iki soru 
geliştirilmiştir. İlk soruda gönderilerde ve 
tweetlerde  popüler kültür metinlerine bir 
gönderme yapılıp yapılmadığı da sorulmuştur. 
Siyasal ileti içinde gönderme yapılan  popüler 
kültür metni, bir televizyon dizisi, şarkı sözü, 
film, taşıt yazıları, duvar yazıları vb. olabilir. 
İkinci olarak gönderilerde ve tweet’te herhangi 
bir kahramana gönderme olup olmadığı 
sorulmuştur. Bu kahraman, tarihteki başarılı bir 
kişi olabileceği gibi, günümüzden bir kişi de 
kahraman olarak sunulabilir. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde ise 
proje ekibi tarafından geliştirilen nicel ve nitel 
içerik çözümlemesi kodlama cetveli üzerinden 
genel bir değerlendirme yapılacaktır.  

GENEL DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın bu kısmında, araştırma projesinde 
benimsenilen görgül araştırma yönteminin ve 
bu  araştırmaya özgü geliştirilen tekniklerin 
eleştirel ve öz-düşünümsel bir değerlendirmesi 
yapılacaktır.  Rogers’ın (2010) çalışmasında 
dijital yöntem veya e-yöntem olarak 

adlandırdığı yaklaşıma ilişkin soruları 
şunlardır:  

1. Sosyal bilimlerden klasik yöntemler 
uyarlanarak dijital medya ve İnternet 
çalışmalarına neler katılabilir? 

2. Ne tip yeni yaklaşımlar getirilebilir? Küresel 
dijitalleşmenin karşısında yerel olan bir dijital 
var mıdır? Yerel olan dijital, nesneler (bağlantı, 
etiket vs.) ve cihazların (arama motorları ve 
diğer tavsiye makineleri) araştırılması olarak 
görülebilir mi? 

3. Mecrayı izleyen araştırma stratejilerine 
odaklanmak gerekir. Sosyal ve kültürel 
araştırmaya yönelik olarak bu mecraya ilişkin 
yöntemlerden ne öğrenebiliriz?   

Rogers’a göre, bu sorular temelinde yeni bir 
çalışma ekseni oluşturmak gereklidir: dijital 
yöntemler. Bu yöntem çalışmasında da klasik 
sosyal bilim araştırma yöntemlerinden içerik 
çözümlemesi dijital zemine uygulanmış, 
arayüzeyin özelliklerinden dolayı yöntem 
üzerinde yeniden değerlendirme yapılmıştır. 
Sosyal medya ortamlarının araştırma soruları 
çerçevesinde nasıl kategorileştirilebileceği ve 
kodlama birimlerinin ne şekilde 
oluşturulabileceği yukarıda ayrıntılı ve örnekler 
üzerinden serimlenmiştir.  

Araştırma yöntem ve teknikleri üzerinden 
böyle bir  değerlendirme yapılmasının nedeni 
iletişim araştırmalarının görece klasik 
sayılabilecek alanlarından biri olan siyasal 
iletişimin ve siyasal iletişim çalışmalarında 
egemen olan görgül araştırma tekniklerinden 
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nicel ve nitel içerik çözümlemesinin yeni ve 
dinamik bir alanda uygulanmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada, geleneksel 
kitle iletişim araçlarının siyasal iletişim pratik 
ve süreçlerinde kullanılmasını çözümlemek 
için geliştirilen görgül araştırma tekniklerinin 
yeni bir medya ortamı –ki burada web 2.0 
ortamı ele alınmıştır-  incelendiğinde birebir 
kullanılamayacağı görülmüştür.  Bundan ötürü 
bu araştırmada web 2.0’ın özellikleri de göz 
önüne alınarak,  Facebook ve Twitter 
arayüzeyini hem nicel hem de nitel olarak 
çözümlemek için özgül kategoriler 
geliştirilmiştir. Özellikle, yeni medya 
ortamlarının dinamik yapısı, etkileşimsellik 
özelliği, geleneksel kitle iletişim araçlarından 
farklı olarak içerik çözümlemesinde metine 
ilişkin farklı ve yeni sorular sorulmasını gerekli 
kılmıştır. Örneğin, gönderi veya tweetten sonra 
etkileşimin olup olmadığı varsa ne tür bir 
etkileşimin olduğu,  paylaşılan gönderilerdeki 
multimedya biçemselliği özelliği vb.  

Bir araştırmada yöntem ve teknikler 
değerlendirilirken, öz-düşünümsel bakışın da 
geliştirilmesi önemidir.  Bu noktada, şunu 
belirtmeliyiz: bu araştırmada araştırma ekibi 
farklı akademik birikimlerini ve uzmanlıklarını 
(iletişim bilimleri, gazetecilik, siyaset bilimi, 
kamu yönetimi) görgül araştırma tekniğinin 
geliştirilmesine ve uygulamasına taşımıştır. 
Ayrıca, bu çalışma  araştırma ekibinin sosyal 
medya ortamlarına ilişkin belli bir düzeyde 
bilgi ve deneyim sahibi olması gerektiğini de 
göstermiştir. Araştırma süresince bu konuda 
daha deneyimli, ilgili ve bilgili olan 
araştırmacılar diğer araştırmacılara arayüzeyin 
incelenmesinde rehberlik yaparak araştırmanın 
sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı 
olmuştur. 

Son olarak belirtilmesi gereken bir husus da, bu 
araştırmanın  Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri 
gibi tekil bir örnek olay üzerinden gerçekleşmiş 
olmasıdır. Araştırma ekibini Genel Seçimden 
bir yıl sonra dahi konu üzerinde çalışmaya 
güdüleyen itki, siyasal iletişim araştırmalarında 
klasik olan bir konunun –genel seçim 
kampanyası ve sürecinin- yeni medya 
ortamlarında incelenmesidir.  

Nicel ve nitel içerik çözümlemesinin web 2.0 
ortamlarına uygulanması ile elde edilen 

bulgular elbette sınırlıdır; araştırma ekibi bu 
olgunun farkında olarak  bu bulgular üzerinden 
siyasi partilerin sosyal medya uzmanlarıyla 
web 2.0 ortamlarının seçim sürecinde 
kullanılması ile ilgili olarak derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirecek ve yine seçim 
sürecinde gündeme gelen önemli olaylarla 
ilişkili olarak web 2.0 arayüzeyine söylem 
çözümlemesi uygulayarak, araştırma 
bulgularını etnografik ve nitel araştırma 
yöntemleri ile tümleyecektir. Mayring’in de 
belirttiği gibi nicel ve nitel çözümlemeler, 
birbirine bağlandığında bir araştırma daha 
güçlü bir zemine oturmakta, bulgular 
zenginleşmekte, toplumsal-siyasal-kültürel-
ekonomik ve tarihi bir olguyu bağlam vurgusu 
içine yerleştirebilmemizi sağlayabilecek daha 
geniş bir anlam/anlamlandırma haritası inşaa 
edilebilmektedir.  

SONNOTLAR 

(1) O’Reilly, Web 2.0 terimini 2003 yılında 
literatüre kazandırmıştır. Onun teknoloji odaklı 
yaklaşımı yedi temel ilkede hayat bulur. 
Bunlardan bazıları sosyal bilimler genel 
alanının dışında yer almakla beraber, diğer 
bazıları İnternet politikası ile yakından 
ilişkilidir. Söz konusu ilkeler Chadwick ve 
Howard’ın uyarlamasıyla şu şekilde 
sıralanabilir: siyasal söylemler için bir platform 
olarak İnternet, Web’in siyasal kullanımıyla 
ortaya çıkan ortak akıl, belli yazılım ve 
donanım uygulamaları hakkındaki verinin 
belirginleşen önemi, kamu alanında sürekli 
deneyselcilik, siyasallaşmada küçük çaplı 
formların tüketim yoluyla oluşumu, siyasal 
içeriğin çoklu uygulamalar yoluyla yayılımı ve 
siyasi web sitelerinde zengin kullanıcı 
deneyimi. Bakınız: O’Reilly, T. (2005). What 
is Web 2.0? Design patterns and business 
models for the next generation of software. 
Retrieved November 12, 2007, from 
www.oreilly.com/lpt/a/6228. 

(2) Bkz. D13 report. “The Production of Civic  
websites for young people”: http://www.civic 
web.eu/images/stories/reports/civicwebwp74th
novemberproducerreportfinal.pdf, erişim tarihi: 
21 Şubat 2011. 

(3) Örneğin 29 Mart 2009 yerel seçimleri 
öncesinde, Çanakkale’de CHP’li Belediye 
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Başkanı ve adayı Ülgür Gökhan, AKP’li Murat 
Efe ve MHP’li Rıdvan Uz adına Facebook’ta 
oluşturulan gruplarda siyasal tanıtım ortamı 
oluşturuldu. Bakınız: http://www.milliyet. 
com.tr/Siyaset/SonDakika.aspx?aType=Son 
Dakika&ArticleID=1060311&Kategori=siyaset
&b=Sandiktan%20once%20facebookta%20yar
is&ver=28. Erişim tarihi: 14.08.2009. 

(4) Kayıtlama ve arşiv oluşturma, yeni medya 
çalışmalarında oldukça önemli bir husustur. 
Çünkü arayüzey her an değişmekte, sürekli 
güncellenmekte, hatta bazen arayüzeye erişim 
olanağı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle geniş 
bir depolama kapasitesine sahip teknik araçlar-
la araştırmanın gerçekleştirilmesi gerekmekte-
dir.  Bu çalışmada bu nedenle araştırma yönte-
minin uygulanması sunulurken, özellikle kayıt-
lama araçlarının teknik özelikleri, oluşan arşi-
vin miktarı ve kayıtlama/arşiv oluşturmada 
karşılaşılan zorluklar açıklanmıştır. 
 
(5) Bu özelliğe tekrarlanabilir etiket de denebi-
lir. Bu kullanım, tweetleri diğer aynı türden 
tweetlerle gruplandırır.  Bruns ve Burgess’in 
“#ausvotes” hashtag’ının 2010 Avusturalya 
Federal Seçimlerinde kullanımını inceledikleri 
çalışmalarında, bu özelliği kullanan bireyin o 
konudaki tweetinin görülmesini istediği ortaya 
çıkmıştır (2011: 37-38). Bruns ve Burgess’e 
göre, hashtag, bir kamusal konuşmadır. Bu 
araştırmada da siyasi partilerin ve adayların 
hashtag kullanarak tweet atıp atmadıklarına 
özel dikkat gösterilmiştir. 
 
(6) Web üzerinden sosyal medya kayıtlamala-
rının print screen, dosyaya kaydetme veya 
pdf’e çevirme şeklinde kayıtlanması öneril-
mektedir (Skalski). Facebook hesaplarının 
kayıtlanmasında PDF Dönüştürücü: doPDF ve 
CutePDF Writer kullanılırken, Twitter hesapla-
rının kayıtlanmasında, PDF kullanılmıştır. Her 
parti ve aday için ayrı dosya adı açılmıştır. 
 
(7) Kodlama cetveli, “…bir anket formuna çok 
benzer. Kodlama cetveli, her bir yayın veya 
yazının veya her ne ise bir paragraf veya bir 
cümle gibi daha küçük bir araştırma biriminin 
kodlanabilmesine yarayan değişkenlerin bir 
listesini içerir” (Hansen 2003: 85). 
 
(8) “Kayıt birimi [recording unit] belirli bir 
içeriğin gözükmesinin incelendiği metnin en 
küçük parçasıdır. Bağlam birimi [context unit], 
bir kayıt biriminin doğru biçimde sınıflandırıl-
ması için göz önünde bulundurulması gereken 

metnin en büyük parçasıdır. Kayıt birimi ve 
bağlam birimi aynı olabilirler ancak aynı olmak 
zorunda değillerdir” (Herkner 2003: 149). 
 
(9) Bir kavram veya olgunun, başka sözcükler-
le ifade edilmesi demektir. 
 

(10) Ad aktarması yapılırken herhangi bir nes-
ne ya da varlık anlatılmak istendiğinde doğru-
dan o nesne ya da varlığı söylemek yerine, o 
nesnenin bir parçasının ya da o nesne ile ilgili 
bir özelliği söyleyerek nesneyi aktarma işine ad 
aktarması denir. Ad aktarması yapılırken çeşitli 
kelime ilişkileri kullanılarak ad aktarması yapı-
lır. Örneğin; parça bütün ilişkisi, iç-dış ilişkisi, 
eser-yazar ilişkisi gibi ilişkilerle ad aktarması 
yapılır. Ör: Ömer Seyfettin’i okudum. 
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ALTHUSSER’İN GÖZÜNDEN İDEOLOJİ VE İDEOLOJİNİN BİR TAŞIYICISI 
OLARAK YENİ MEDYA 

İpek Sucu* 

 
 
ÖZET 
Bireyler dünyayı olduğu gibi görmek yerine olmasını arzu ettikleri gibi görmeyi tercih etmektedir-
ler. İnanç, duygu, düşünce ve varsayımlar dünyaya bakış açısını etkilemektedir. Bu durum 
Althusser’e göre ideolojik düzenin etkisi altında oluşmaktadır. İdeolojik düzen bireyleri öylesine 
etki altına almaktadır ki evrende oluşan her türlü faaliyete yansız bakmak imkansız hale gelmekte-
dir. Durumun böyle olmasında ve nesiller boyu süre gitmesinde yüz yüze sözlü iletişimden yanı 
sıra kitle iletişim araçları da etkin bir rol oynamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojisinin ileri 
evresi olarak yeni medya ideolojinin en hızlı taşıyıcılarından biridir. Yeni medyanın getirdiği 
dijitalleşme her türlü haber dağıtımı, iletişimsel birliktelik ve bilgi paylaşımıyla hızla ideolojik 
paylaşımın sürekliliğini de kuvvetlendirmektedir. İdeolojinin yeni medya aracılığıyla hızla ege-
menliğini arttırması her türlü habere tarafsız bakmayı engellemektedir. Bu sorun kapsamında 
öncelikle Althusser’in ideoloji kuramı üzerine literatür taraması yapılacak ardından yeni medya-
nın nasıl ideolojik düzenin etkili bir taşıyıcısı olduğu literatür kapsamında tartışılması amaçlan-
mıştır. Çalışmada Althusser’in ideoloji kuramından hareket edilerek ideolojik düzenin hem taşıyıcı 
hem de meşrulaştırıcı aracı olan yeni medyanın iletişimde sınır tanımazlığıyla kamuoyu ve gün-
dem yaratarak ideoloji çerçevesinde haber içeriklerinde gerçekliğin yeterince sorgulanmamasına 
yol açan rolü tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Althusser, ideoloji, yeni medya, haber, iletişim. 

ALTHUSSER’S IDEOLOGY THROUGH THE EYES OF AND NEW MEDIA AS A 
CARRIER OF AN IDEOLOGY 

 
ABSTRACT 
Instead of seeing the world as it is that individuals prefer to see as they desire. Beliefs, feelings, 
thoughts, perspectives and assumptions affect the world. According to Althusser This situation 
occurs under the influence of ideological order. So that individuals are to influence the ideological 
order of the universe, it becomes impossible to look at any neutral activity. While being the case, 
and go down through the generations, as well as face-to-face verbal communication plays an 
active role in the mass media. Advanced stage of communications technology in today’s fastest 
carriers of the ideology is one of the new media. Digitalization brings all kinds of new media news 
distribution, communication and information sharing associated with rapidly reinforcing the 
ideological continuity of sharing. Rapidly increasing dominance of this ideology through new 
media to look at everything that hinders neutral. Within the scope of this problem is to do a 
literature review on the theories of Althusser, ideology, and then how new media is an effective 
carrier of ideological order to discuss the scope of the literature. Althusser's theory of ideology in 
the study of ideological order by proceeding with the carrier as well as a legitimizing tool, 
creating a new ideology of the media agenda in communication knows no borders, within the 
framework of the public and news content being enough of reality led to unquestioned discussed. 

Keywords: Althusser, ideology, new media, news, communication. 
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GİRİŞ 

İdeoloji, üzerine pek çok söz söylenebilecek ve 
üzerinde pek çok konuyla bağlantı kurulabile-
cek bir kavramdır. Althusser’in ideoloji kuramı 
günümüzde de yerini bulabildiği için önemi 
göz ardı edilemeyecektir. Althusser’e göre 
ideoloji, öznelerin üretildiği ve çeşitli yollarla 
toplumsal yapılar içinden hareket edebilmeleri-
ni sağlayan pratiktir. İdeoloji çarpıtan bir mer-
cekten çok, gerçekliğin kurucu öğesi belirli bir 
gerçekliktir. (Althusser 2003: 76). Gerçeklik 
ideolojik düzene göre biçimlenmekte ve birey-
ler ideolojinin verdiği bakışla dünyayı görmek-
tedirler. Bu düzen bireylerin sosyal yaşam 
biçimlerini, düşünce sistemlerini, inançlarını ve 
daha birçok insancıl faaliyetlerini yakından 
etkilemektedir. İdeolojik silsileler içerisinde 
birey adeta ideolojilerle kaplı bir hapishanenin 
içerisine mahkum olmuştur. Bu hapishanede 
birey özgür düşünme ve özgür hareket etme 
olanağından uzak olduğu için tarafsız düşünme 
yeteneğinden de hızla uzaklaşmaktadır. 

Günümüzde yeni medya, ideolojinin önemli 
taşıyıcılarından biridir. Althusser ideolojide 
yeni medya üzerine araştırma yapmamasına 
rağmen, Althusser’in ideoloji teorisini günü-
müzde yeni medya ile ilişkilendirmek müm-
kündür. Althusser’e göre ideolojinin taşıyıcıları 
olan ayinler, dini törenler, toplantılar, kitle 
iletişim araçları, kitaplar, gazeteler, filmler, 
televizyon programları, radyolar vb. süreklidir. 
İdeoloji bu taşıyıcılarla birlikte vardır ve ideo-
loji onların pratiği içerisindedir. Gelenekler, 
görenekler, din ve öteki toplumsal alışkanlık-
lar, kitle iletişim araçları yaşadığı sürece ideo-
lojiler de yaşamaktadır (Althusser 2003: 58). 
Kitle iletişim araçları genel olarak bireylerle 
iletişimi ve bilginin dağıtımını mümkün kılarak 
ideolojiyi yaşatmaktadır. Günümüzde iletişimin 
ve bilginin en hızlı yayıldığı mecralardan olan 
yeni medya bu bağlamda ideolojik düzenin 
önemli bir taşıyıcısı olmaktadır. Yeni medya 
iletişim ve haber paylaşımında özgürlüğü 
mümkün kılıyor gibi görünmesine rağmen 
aslında ideolojilerle kaplı düşünce sisteminin 
duvarlarını hızla yükselterek özgürlüğü daha 
fazla kısıtlamaktadır. Bu sorun kapsamında 
birinci bölümde kavramsal olarak ideolojiye 
önce genel olarak bakılacak, ardından ikinci 
bölümde Althusser’in ideoloji kuramı literatür 
kapsamında ayrıntılı olarak incelenecektir.  

Üçüncü bölümde ise Althusser’in ideoloji ku-
ramının günümüze uyarlandığında ideolojik 
düzenin taşıyıcısı olan yeni medyanın iletişime 
ve bilginin paylaşımında habere nasıl yansıdığı 
tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışma derleme 
bir niteliğe sahip olup, araştırma yöntemi ola-
rak literatür taramasından faydalanılmıştır. 
Çalışma konusu, yeni medyanın ideolojik dü-
zenin bir taşıyıcı olarak iletişime ve habere 
özgür bakabilmeyi engellediğinin ve ideolojile-
rin bastırıcı bir araç olarak kullanıldığının fark 
edilmesi açısından yararlı olacaktır. 

1.KAVRAMSAL OLARAK İDEOLOJİYE 
GENEL BİR BAKIŞ 

İdeoloji kavramı 1796’da Fransız filozof 
Destutt de Tracy tarafından icat edilmiştir. 
Tracy ideoloji kavramını bilinçli düşünce ve 
fikirlerin kaynaklarını açığa çıkarmak amacıyla 
fikirler bilimini (idea-oloji) ifade etmek için 
kullanmıştır. Eagleton’a göre ideoloji, baskıcı 
bir siyasi iktidarın ayakta durmasını sağlayan 
aldatıcı bir düzendir. Bu düşünüre göre ideoloji 
toplumsal bağlardan alıkonulamayan inançlar-
dır. Aynı zamanda egemen toplumsal sınıfların 
maddi çıkarlarını doğrudan dile getiren ve onun 
yönetimini destekleyen fikirlerdir (Dursun 
2001: 24).  Toplumsal yapı içerisinde kontrol 
ve mücadele ile ilgili fikir kümelerinden oluşan 
ideoloji, değerlerden, kavramlardan, düşünce-
lerden ve sembol sistemlerinden şekillenerek 
mevcut düzeni meşrulaştıran egemen yapıların 
genel olarak nasıl çalıştığını hatırlatmaktadır 
(Erdoğan ve Alemdar 2002: 277). Her rejimin 
kendine uygun bir ideolojisi bulunmaktadır. 
İdeolojinin toplumsal bir gerçekliktir. Her 
toplumun, her siyasal sistemin bir ideolojisi 
vardır. İdeolojinin kendisinden başka hiçbir şey 
ideolojiyi değiştiremez ya da bir ideolojiden 
başka hiçbir şey bir ideoloji ile mücadele ede-
mez (Lefebvre 1964: 93). İdeoloji, bireylerin 
faaliyetlerinin amacını, belirlenen amaçlara 
nasıl ulaşılacağını belirleyen ve sosyal ve fiziki 
gerçekliğin niteliğini düzenleyen bir değerlen-
dirici ilkeler sistemidir (Allardt 1971: 117). 

19. yy. ortalarında toplumsal yapıların ve üre-
tim sistemlerinin belli bir tarihsel süreç içeri-
sinde gittiğini ve varolan modern kapitalist 
toplumun gelecekte sosyalist bir topluma dönü-
şeceğini ileri süren Karl Marx ve Fredrich 
Engels “sınıflar teorisini” ortaya atmışlardır. 
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Bu düşünürlere göre modern kapitalist toplum, 
sınıflı bir toplumdur ve burjuvazi toplumdaki 
diğer sınıflarla bir uzlaşmazlık içersindedir. 
Marx’a göre ideolojide sınıfsal düzen etkilidir 
ve bu sınıfsal düzende yönetici sınıfın fikirleri 
her zaman egemen fikirler durumundadır. Marx 
ve Engels ideolojiyi açıklarken “camera 
obscura”  metaforundan hareket ederek açıkla-
maya çalışmışlardır. Bu açıdan ideolojiler alda-
tıcı fikirler sistemi veya sınıf çıkarlarına hizmet 
eden bir gizemleştirme aracıdır (Türk 2010: 
111). Marx, ideolojiyi ekonomik olarak ele 
almıştır. Bu düşünüre göre maddi güce hakim 
olan sınıf, aynı zamanda entelektüel güce de 
hakimdir, zihinsel üretim araçlarını elinde 
bulunduran sınıf, aynı zamanda zihinsel üretim 
araçlarının kontrolünü de elinde tutmaktadır 
(Heywood 2006: 58). İdeolojinin geleneksel 
olarak, belirli bir sınıf ya da gruba özgü inanç-
lar sistemidir, doğru ya da bilimsel bilgiyle 
çelişebilecek aldatıcı inançlar sistemi yani 
yanlış fikirler içerir, anlam ve fikir üretiminin 
genel sürecidir (Fiske 2003: 212). Marx’a göre 
ideoloji gerçeklik hakkında bir yanılsama değil, 
onun bilinç düzeyindeki bir görünümü, maddi 
koşulların bir yansımasıdır.  İdeoloji toplumsal 
çıkarlar amacıyla güdüsel olarak işleyen dü-
şünme biçimleridir. Aynı zamanda ideoloji, 
söylem ve iktidarın bir çakışmasıdır. Var olan 
iktidarın düşünce sistemine halk tepki göster-
mektedir (Türk 2010: 106). İdeolojik düzende 
iktidarın hakimiyeti devam etmektedir. İdeolo-
jik güç tüm sosyal sınıflar içerisinde aynı etki-
ye sahip değildir. Alt sosyal sınıflar bu nedenle 
ideolojik düzene daha fazla karşı çıkmaktadır-
lar. İdeoloji tüm sosyal sınıfları içeren bir ol-
gudur. Bu sebeple ideolojik düzenin tüm sosyal 
sınıfların çıkarını gözetir bir şekilde oluşturul-
ması gereklidir. İdeoloji, toplumsal yaşamla 
ilgili düşünce, anlamlar ve sembollik temsiller-
dir. İdeoloji, bu noktada kültürle çakışmaktadır. 
İdeoloji farklı toplumsal anlam ve değerlerin 
çatıştığı toplumsal bir düşünce sistemidir. İdeo-
loji, toplumsal iktidar ilişkilerini oluşturan 
düşünce ve anlamlardır ve bu toplumsal iktidar 
ilişkileri sayesinde  oluşur. 

Gramsci ideolojiyi hegemonya kavramı etra-
fında döndürmektedir. Hegemonya iktidarın 
tabi olanlar üzerindeki zora dayalı egemenliği 
yanında, rızaya dayalı olarak da egemenliği 
elde etmesidir. Gramsci’ye göre, ideoloji alda-
tıcıdır. İdeoloji hegemonyanın da etkisi altın-

dadır. (Türk 2010: 112). Marksist kuramda ise 
ideoloji siyasal iktidar, meşruiyet ve devlet 
sorununun tam da merkezine oturmaktadır 
(Çetin 2007: 16). Gramsci ideolojiyi esas ola-
rak insanları örgütleyen ve insanların üzerinde 
harekete geçecekleri, durumlarının bilincine 
erecekleri,  bir tür mücadele alanı olarak değer-
lendirmektedir (Gramsci 1997: 79). Gramsci, 
ideolojinin hegemonya oluşturmada bir “araç” 
olduğunu ve ancak bu aracın yalnızca burjuva-
zinin değil işçi sınıfının da kullanabileceği bir 
araç olduğunu ortaya koymuştur ve sınıfsal 
yapılanmanın ve sınıf bilincinin karşı-
hegemonya yaratılarak gerçekleştirilebileceğini 
ileri sürmüştür.  

2. İDEOLOJİYE ALTHUSSER’İN 
GÖZÜNDEN BAKMAK 

Althusser’in ideoloji kuramı ideolojiyi, eko-
nomik yapı ve ilişkilerinin dışına taşımıştır. 
“İdeoloji, insanlar ile onların dünyası arasında 
yaşanan ilişkidir. Ya da bu bilinçsiz ilişkinin 
yansıtılmış bir biçimidir. Sözgelimi, bir felsefe-
dir. Kaynaşmış ve mantıksız olabileceği için 
yanlışlığı ile değil, üzerinde toplumsalın baskın 
olması ile bilimden ayrılır” (Althusser 1995: 
280). Althhuser’e göre, ideolojinin bireylerin 
gerçek varoluş koşullarıyla aralarındaki ilişki-
lerin hayali bir tasarımdır; İdeoloji bireylerin, 
üretim ilişkileri ve onlardan türeyen ilişkilerle 
olan hayali ilişkisini göstermektedir. İdeolojik 
sistemi gerçek ilişkileri değil, bireylerin içinde 
yaşadıkları gerçek ilişkilerin hayali ilişkisi 
tayin etmektedir (Güngör 2001: 226). Althusser 
ideolojiyi özgürleştirmiş ve onu bir sınıfın 
diğerine kabul ettirdiği bir fikirler dizgesinden 
çok, tüm sınıfların katıldığı sürekliliği olan ve 
her yana yayılmış pratikler dizgesi olarak yeni-
den tanımlamıştır. Tüm sınıfların pratiklere 
katılarak başat sınıfın çıkarlarına hizmeti kesin-
likle yerine getirmektedirler. İdeoloji olmadan 
bireyler varlıklarını sürdüremezler. İdeoloji, 
her yana yayılmış pratikler olarak insanların 
tüm etkinliklerinin içine sızmaktadır (Althusser 
2004: 104). Althusser’in ideoloji kuramı dışa-
rıdan değil içeriden işlemektedir. İdeolojik 
düzen tüm sınıfların düşünce ve yaşam biçim-
leri üzerinde son derece etkili olmaktadır (Fis-
ke 2003: 223). Althusser ideolojiyi yorumlar-
ken ekonomizm ve hümanizmden kaçmaktadır. 
İdeoloji, toplum değerlerinin oluşumunda son 
derece önemli bir role sahiptir. İdeoloji, toplu-
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mu yeniden üretir (Öz 2009: 232). Althusser’e 
göre ideolojiden kaçmak imkansızdır. İdeoloji 
bireylere, egemen değerleri özümsettirerek 
onların yaşadıkları sistemle uyumlu içinde 
olmalarını ya da yeni uyumlu yaşam sistemleri 
kurmalarını sağlamaktadır (Öztürk 2007: 72). 

Althusser’e göre, ideoloji devletin baskıcı ay-
gıtlarının yaptırım mekanizmasını işleten bir 
aygıttır. Bu sebeple içinde şiddet olgusunu da 
barındırmaktadır. Devletin baskıcı aygıtları her 
alanda şiddete başvurabilmektedir (Vergin 
2010: 93). Althusser Marx’ın devlet anlayışına 
katılmaktadır ve devleti, iktidarı elinde tutan 
sınıfın, bu iktidarı sürdürmek için, diğer sınıflar 
üzerinde uyguladığı bir baskı aracı olarak gör-
mektedir. Baskı aygıtı kamuda, devletin ideolo-
jik aygıtları ise çoğunlukla özel alandadır (Öz-
bek 2003: 144). Devleti yöneten sınıfın, devlet 
iktidarını elde tuttuğunu ve devletin baskı aygı-
tına sahip olduğunu söylemek, yönetici sınıfın 
devletin ideolojik aygıtlarında da etkin olduğu-
nu kabul etmeyi gerektirmektedir (Güngör 
2001: 229).  

Althusser’e göre klasik Marksist teori devlet 
aygıtını aynen Gramsci gibi bir baskı aracına 
dönüştürmektedir. İdeolojik uygulamalar aile-
yi, medyayı, dinsel organizasyonları ve propa-
gandası yaptıkları düşünceler açısından eğitim 
sistemini içeren Devletin İdeolojik Aygıtları 
olarak adlandırılan kurumlar bütününü kapsa-
maktadır. Devletin bastırıcı aygıtlarının yanın-
da egemen sınıfa fiilen güç sağlayacak ve onun 
ekonomik kılacak çok sayıda ideolojik aygıtı 
mevcuttur. Edebiyat, kitle iletişim araçları, 
eğitim, ahlak, hukuk kuralları bu gruba girmek-
tedir. Devletin İdeolojik Aygıtlarının fonksiyo-
nu ideoloji üretmek ve idare edebilmektir. 
Kapitalist toplumda var olan sınıf ilişkilerinin 
de yeniden üretimini sağlamaktadır. Üretim 
araçlarının da yeniden üretimini yürütmektedir 
(Stevenson 2008: 26). Althusser’e göre, sınıfsal 
mücadelede sivrilmesine neden olan siyasal 
toplumsallaşmaya yaptıkları katkıdır. Bir başka 
neden de egemen sınıfın bunları Devletin Bas-
kıcı Aygıtları gibi kolayca kontrol altına ala-
mamasıdır. Devletin İdeolojik Aygıtları’na 
sahip olan burjuvazi sadece egemen sınıf ola-
rak kalmayıp hegemonyasını da tescil etmiş 
olmaktadır. Althusser devletin çeşitli ideolojik 
araçlar yardımıyla (Okul, hastane, hapishane 
vb) üretim ilişkilerini yeniden ürettiğini ve 

böylelikle meşruiyet kazanarak ayakta kaldığı-
nı öne sürmüştür. Althusser ideolojinin her 
zaman bilimsel bilginin içerisinde sunulması 
gerektiğini aksi takdirde insanı dışlayacağını 
ileri sürmüştür. Althusser’e göre kapitalizm 
öncesi toplumda kilise tarafından sağlanmak-
taydı ancak, bu, yerini modern kapitalist top-
lumda “okul”a bırakmıştır. Weber,  eğitim  ve  
disiplini  askeri  yapılanmanın  modernleştiril-
miş  bir uzantısı  olarak  ele  alırken  eğitimin  
ve  eğitim  ile  sağlanan  disiplinin  amacını; 
siyasal  iktidarın  eylemlerine  rasyonellik  
kazandırmak, çok sayıda insanın aynı şartlar ve 
ilkeler altında itaatini sağlamak, yönetenlerin 
yönetilenlere  karşı  üstünlüklerini  korumak  
ve  devam  ettirmek,  kurallara  ve statükoya  
boyun  eğmek,  kahramana  tapınmak,  yöneti-
cilere  körü  körüne  itaat etmek,  tekdüzeleşti-
rilmiş  alışkanlıklar  yaratmak,  kitleleri  birlik  
ve  bütünlük içinde  psikolojik  olarak  koşul-
landırmak,  ortak  bir  amaç,  ortak  bir  dava ve 
planlanmış  bir  hayata  bağlamak,  toplumsal  
bir  ahlak,  görev  ve  sorumluluk geliştirmek,  
mekanikleştirilmiş  bir  örgütlenme  içerisinde  
sürüklenip  gitmeye mahkum  etmek,  toplum  
içerisinde  uyumlulaştırılan  insanların  bütün-
leşmesini sağlamak şeklinde sıralamaktadır 
(Weber  1993: 221-223). Platon, Devletinde 
çocuk yaşta insanların sıkı bir yasaklamalar 
dünyası içerisinde eğitilerek devletine karşı 
sadık, akıllı, uslu ve koruyucu   vatandaşların   
yaratılmasının amaçlandığını savunmaktadır  
(Platon   1995: 107).  Platon da Devletin 
varoluşu için zorunlu olan halk desteğini sağ-
lamayı, soylu yalan düşüncesinin gerekliliği ile 
ifade etmiştir. İktidarın meşruluğu, ikna olmuş 
bir kitleyi gerektirmektedir (Özbek 2003: 151). 
“Bunu neden yapıyorlardı? Küçük bir çocuğun 
kafasına, içinde yaşadığı toplumda geçerli olan 
bütün yüksek değerleri, mutlak yetkeye ve her 
şeyden önce devlete gösterilmesi gereken mut-
lak saygıyı kazımak için elbette” (Althusser 
1998: 115). Eskiden varolan kilise-aile işbirli-
ğinin yerini modern dönemlerde okul-aile işbir-
liği almışa benzemektedir. Böylelikle, eğitimin, 
devletin ya da daha geniş anlamda iktidarın 
davranışlarını meşrulaştırma aracı olduğu yani 
ideolojik birer aygıt olarak kullanılabileceği de 
açıktır. Althusser, insanı birey olarak görmek-
ten öte özne olarak görme eğilimindedir. Özne 
iktidarın ideolojik belirlenmişliğini taşıyan ve 
toplumsal yapıda onu aktaran olarak 
Althusser’in düşünce sisteminde mevcuttur. 
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Devletin ideolojik aygıtları ise, baskı aygıtının 
kalkanı altında üretim ilişkilerinin yeniden 
üretimini sağlamaktadırlar (Şahin 2004: 91).  
Var olan düzeni korumak için eylem yapan 
gençlerin polisler tarafından şiddete maruz 
kalması, okulda yaramazlık yapan bir çocuğa 
öğretmeni tarafından şiddet uygulanması ya da 
suçu itiraf ettirilmek istenen birine şiddet uygu-
lanabilmesi bu duruma örnek gösterilebilir. 
Günümüzde her ne kadar iktidar konumunda 
olan devlet tarafından şiddet uygulanmadığı 
atfettirmeye çalışılsa da devletin çoğu aygıtla-
rında zaman zaman şiddet olaylarına rastlan-
maya devam etmektedir. 

Althusser Marx’ın düşüncelerini felsefi açıdan 
incelemektedir (Saybaşılı 1999: 410). 
Althusser toplumsal formasyonun ayırıcı özel-
liklerini ekonomik, politik ve ideolojik bir 
araya gelmesine dayandırmaktadır (Althusser 
2003). Marksizm her zaman bütüncül bir teorik 
yaklaşım olmuştur (West 2008: 272). 
Althusser’in ideoloji kuramını yalnızca eko-
nomik sisteme dayandırmayıp sosyal ve felsefi 
olarak da ele alması Marx’ın ise ideolojiye 
genel olarak ekonomik sistemler içerisinde 
bakması Marx’ın ideoloji kuramında eksiklik-
ler olduğunu göstermektedir. İdeoloji yalnızca 
ekonomik değil sosyolojik, felsefi, politik ve 
siyasi bir düzendir ve bu etkenler ideolojinin 
temelini oluştururlar.  

Althusser’ e göre ideoloji gerçek ilişkilere hitap 
etmektedir (Kazancı 2006: 10). Bireylerin 
dünya görüşleri imgesel olan ve gerçekliğe 
denk düşmeyen ideoloji tarafından belirlen-
mektedir (Althusser 2003: 89). İdeolojiden bir 
eylem aracı gibi yararlananlar, kendilerinin 
iktidar olduklarını düşündükleri andan itibaren 
ideoloji tarafından ele geçirilmiştir (Althusser 
2002: 284). Althhuser’e göre, ideolojinin tarihi 
yoktur; Birçok kurumsal biçimine rağmen, 
ideolojinin işlevi ve yapısı tarih boyunca de-
ğişmemekte ve sabit kalmaktadır. İdeoloji 
öncesiz ve sonrasızdır, insan daha doğmadan 
özne olarak konumlandırılan bir bireydir 
(Althusser 2003: 106). Althusser öncesiz ve 
sonrasız olarak nitelediği ideolojiyi, Freud’un 
bilinçdışı kavramından devralır. İdeoloji bi-
linçdışı gibi her yerde hazırdır, tarihin ötesinde 
ve sonrasında değişmezdir (Althusser 2003: 
82). İdeolojinin tüm gerçeklik algılayışı kendi 
dışında hüküm sürmektedir. İdeoloji katıksız 

düş, yani hiçliktir. İdeoloji bu bağlamda, varo-
luşlarını maddi olarak üreten somut, maddi 
bireylerin, somut tarihinin gerçekliğinin yani 
biricik olumlu ve dolu gerçekliğin geri kala-
nından oluşan, içi boş ve beyhude, katıksız bir 
imgesel düş olarak tasarlanmıştır (Marx 2004: 
17). 

Althusser’e göre, ideoloji bireyleri özneler 
olarak niteleyip, onları özne olarak çağırır, 
adlandırır; Her ideoloji bir özneler kategorisi 
üzerine oturtulmuştur. Her bir ideoloji diğerine 
göre farklılık gösterse de bir özne inşa etmek-
tedir. Özneler için ideoloji vardır ve ideolojinin 
bu gerçekleşmesi ancak özne aracılığı ile 
mümkün olabilmekte ya da olmamaktadır. 
Özne ideolojinin kurucu bir niteliğidir. İdeoloji 
bireyleri özneler haline getirmektedir. Özneler 
ideolojinin maddi unsuruyla çakışmaktadır. 
(Türk 2010: 114).  İdeolojide çağırma ya da 
adlandırma ile toplum nesnelere toplumsal 
özellik kazandırmaktadır (Kazancı, 2006: 10). 
Freudcu psikanalize göre öznenin sadece bilin-
ce yerleştirilmesi imkansız hale gelmiştir (Çe-
lik 1999: 119). Özneler, edilgin olarak kendi 
adları ile çağrıldıkları ideoloji içerisinde, ideo-
loji tarafından belirlenirler. Kim oldukları, 
kökeni ideoloji tarafından kurulur. Onlara dün-
yada gerçekten bir yer işgal ettiklerini kabul 
ettirebildikleri ölçüde uygun özneler kurarlar 
(Althusser 2003: 108).  Devletin   baskı   aygıt-
ları,   açık   güç kullanımının veya zorlamanın 
bulunduğu alanlarda işleyen, hukuk, mahkeme-
ler, polis, ordu gibi kurumlardır. Devletin ideo-
lojik aygıtları ise aile, eğitim ve din gibi alan-
larda siyasal iktidarın onanmasını devam etti-
ren kurumlardır. Bu alanlar içerisinde bireyler 
adlandırılır, kimlik kazandırılır ve devletin 
egemenlik alanına hapsedilir  (Althusser 1991: 
27). Frankfurt Okulu üyelerinden Max 
Horkheimer, ideoloji içinde kurulan öznenin 
her zaman öznelliğini savunmuş, bireyliğini 
totaliter sistem karşısında vazgeçilemeyecek 
bir değer saymıştır (Jay 2005: 92). Toplumsal 
uygulamalar bireyin özelliklerini belirlemenin 
yanında sahip olabilecekleri özelliklerin dere-
cesi ve her toplumsal uygulamanın sınırları 
hakkında kişiye fikir vermektedir. Devletin 
ideolojik aygıtları ideolojik olarak bireyleri 
yoğurmaktadır. İdeoloji bireylere istenilen 
biçimde düşünmeye sevk etmektedir. Bu bağ-
lamda birey olağanı değil, gösterilmek isteneni 
görmektedir.  
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Althusser sistematiğinde üçlü bir yapı bulun-
maktadır. Bu yapılar; Ekonomik Yapı,  Siyasal 
Pratik ve İdeolojik Düzey’dir. Bu tapılar ideo-
loji ile yakından bağlantılıdır. Ekonomik Yapı; 
adından da anlaşılacağı üzere ekonomik faali-
yetleri kapsamaktadır. Bir ham maddeyi ürüne 
dönüştürmek elde edilen ürünü satmak üzere 
çeşitli pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve 
ürünün satışından kar elde etmek ekonomik 
faaliyetleri kapsamaktadır. Üretim, ekonomik 
faaliyetleri toplumun gereksinmesini karşılaya-
cak toplumun kullanımına sunmak çabasıdır. 
Bu bağlamda ekonomik yapı maddidir. İdeolo-
jinin oluşumu maddidir. Yani onu oluşturan 
yapı ve işleyişler maddi oluşumludur 
(Althusser 1995: 299). Varlığın vazgeçilmez 
koşuludur ve yaşamak için üretmek gerekir. 
(Althusser 1995: 303). İdeolojinin işlevselli-
ğinde Althusser’e göre maddi olma durumu 
önemlidir. Ekonomik faaliyetlerle üretim yeni-
den şekillenmekte ve devrolmaktadır. Üretimin 
uygulanmasında belirli ilkeler devlet tarafından 
öngörülmekte ve bu öngörülen ilkeler siyasal 
pratikler tarafından gözetilmektedir. İdeolojik 
sürekliliğin sağlanmasında ideolojik düzey 
etkin olmaktadır. Althusser’in bu bağlamda 
savunduğu ürün ve üretim odaklı yaklaşım 
günümüzde müşteri odaklı yaklaşıma dönüş-
müştür. Yalnızca toplumun ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacına hizmet eden ihtiyaç odaklı 
üretim bugün artık arzu odaklı ve postmodern 
tüketim haline gelmiştir. Ancak burada değiş-
meyen konu üretim ve tüketim biçimlerinde 
halen ekonomik olarak kar amacının devam 
etmesidir. Değişen talebin arzdan fazla olması 
durumunun arzın talepten fazla olması nede-
niyle tüketici beklentilerinin farklılaşmasıdır.  

Siyasal Pratik; Ekonomik faaliyetler sunulan 
ürünün nasıl paylaşılacağının ilkelerini belirle-
yen bir uygulamadır. Bu uygulamada üretim 
için belirli ilkeler belirlenmekte ve bu ilkelere 
uyulması beklenmektedir. Uygulamalara uyu-
lup uyulmadığı siyasal sistem tarafından göze-
tilmektedir. Koyulan hukuki kurallarla bölü-
şüm sonucu kime ne kadar pay düşeceğini 
belirlenir. Ekonomik çıkarları gözetmek siyasal 
eylemle mümkün olmaktadır. Bireylerin siyasal 
eylemlere girişmesi için de ideoloji gereklidir 
(Miliband ve ark. 1977: 47). 

İdeolojik Düzey; ekonomik çıkarların gözetil-
mesinde ve ona bağlı siyasal pratiklerle birlikte 
sistemin gereksinmelerinin karşılanması amaç-

lanmaktadır. İdeoloji maddi bir düzen olduğu 
için maddi gereksinmeler karşılanmaya çalı-
şılmaktadır. Sistemin devamlılığı için sistemde 
süreklilik sağlanması esastır. Bu esası sağlaya-
cak olan da ideolojik düzeydir. Sistemin sürek-
liliğinin yani düzeninin sağlanması ideolojik 
düzeye ihtiyaç vardır. İdeoloji dönemler ara-
sında bağlantı kurarak ideolojinin vazgeçile-
mez olmasını sağlamaktadır (Kazancı 2002: 
68). 

Althusser’in ideoloji teorisi günümüzde devle-
tin baskı grupları ve devletin ideolojik aygıtları 
uygulamaları ile devam etmektedir. Modern 
devlet anlayışında Devletin ideolojik aygıtları 
devletin baskı gruplarına göre daha işlevseldir, 
ancak baskı uygulamalarında tümüyle terk 
edilmiş değildir. Althusser’e göre gerçekler 
ideolojiler tarafından belirlenir ve bireyler 
gösterilen gerçekliklere göre gerçekliği algılar-
lar. Althusser’in ideoloji hakkındaki görüşleri 
günümüzde karşılıklarını bulmaktadır. İdeoloji, 
bireylerin yaşam biçimlerinin, davranışlarının 
ve faaliyetlerinin belirlenmesinde çok önemli 
olmaya devam etmektedir. Devletin ideolojik 
aygıtları ideolojinin sürdürülmesi ve yeni ger-
çekliklerin görülmesinin ve fark edilmesinin 
imkansız hale gelebilmesi için tüm güçlerini 
sonuna kadar kullanmaktadırlar. Bu durum 
yaşanılan evreni ideoloji duvarlarıyla kaplı bir 
fanus haline getirmektedir. Bu fanus içerisinde 
bireyler varolan düzenin gönüllü birer kölesi 
olmaya mahkumdurlar. 

3. İDEOLOJİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDE 
ETKİN BİR TAŞIYICI: YENİ MEDYA  

İdeoloji, bireylerin yaşamında vazgeçilmez ve 
son derece etkili bir sistemdir. İdeoloji günü-
müzde de etkin bir sistem olarak yoluna devam 
etmektedir. İdeolojiler her daim varlığını sür-
dürmeye devam etmektedir. İdeolojinin sürek-
liliğinin sağlanmasında ideolojik düzey ve 
devletin ideolojik aygıtları önemli rol üstlen-
mektedir ancak ideolojinin taşıyıcıları zamanla 
gelişmektedir. Kitle iletişim araçları ve medya 
ideolojinin sürdürülmesinde önemli taşıyıcılar-
dır. Son zamanlarda sıkça gündemde olan yeni 
medya da ideolojinin önemli taşıyıcılarından 
biri konumuna gelmiştir. Yeni medyadan inter-
net medyası anlaşılmalıdır. internet, bireylere 
temelde geri besleme imkanı sağlamakta, bi-
reylerin mekandan ve zamandan bağımsız 
olarak enformasyon sağlayabilecekleri ve ileti-
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şim kurabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. 
Bireyler televizyon, radyo gibi araçların karşı-
sındaki pasif konumlarını internet ile aktif bir 
konuma çevirme imkanına sahip olmuşlardır. 
İnternet üzerinden işlevsel etkileşim, kullanıcı-
ların iletişim sürecindeki egemenliğine vurgu 
yapmaktadır (Timisi, 2003: 132). Bu bölümde 
Althusser’in ideoloji kuramından yola çıkılarak 
ideolojinin yeni medyada etkinliği ve özellikle 
yeni medyada haber oluşturmada ve de habere 
bakış açısında ne tür etkileri üzerine tartışıla-
caktır. 

Dijk’a göre yeni medya, iletimi sağlayan link-
ler ve yapay hafızaların (yazı, veri, fotoğraf ve 
seslerden oluşan) bir araya gelmesinden oluşan 
ve ayrı aygıtların yüklenebildiği bir özelliğe 
sahiptir. En önemli yapısal yeni medya özelliği, 
telekomünikasyon, veri iletişimi ve kitle ileti-
şiminin tek bir araçta bir araya gelmesidir. Bu 
“yöndeşme” süreci olarak da adlandırılmakta-
dır. Bu nedenle yeni medya, sıklıkla 
“multimedya” olarak da ifade edilmektedir 
(Dijk 2006: 4). Nejla Karabulut’a göre özellik-
le internet, yeni medya kavramını gündeme 
taşıyan önemli gelişmelerden birini oluştur-
maktadır. Çünkü bu mecra, yalnızca teknolojik 
olarak değil, ekonomik, politik ve sosyal etkile-
ri açısından yeni medyayı en iyi temsil eden 
ortamdır (Karabulut 2009: 85). İnternetin çoklu 
içerik taşımaya uygun yapısı yani 
hipermetinselliği, haber metninin yardımcı 
unsurlarını da online ortamda erişime açık hale 
getirmektedir. Böylece gazetecinin, yazısı için 
kullandığı arka plan bilgisine ve belgelere 
sınırsız erişim mümkün olmaktadır (Evers 
2010: 322). 1993 ile 2003 arasında ortaya çıkan 
“Web 1.0” teknolojisi yalnızca bir okuma ve 
araştırma mecrası olarak hizmet vermiştir. 
2004 yılında ise Web 2.0 devriminin gerçekleş-
tirilmesiyle sıradan internet kullanıcılarına özel 
bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın içerik yazma, 
gönderme ve yayınlama imkanı sunulmuştur. 
Günümüzde popüler sosyal paylaşım siteleri de 
dahil internet sitelerinin hemen hepsi ortaya 
çıkan bu teknolojinin bir ürünüdür (Laughey 
2010: 162-163). 

McLuhan’ın “Araç mesajdır” görüşüne göre, 
kitle iletişim araçları sosyal etki yaratmada 
kayda değer bir şekilde etkilidir. McLuhan’a 
göre, bu etki kişilere bir takım değerler katarak 
onu geliştirmesi ve yeni kültürel değerlere 

adapte olması ile gerçekleşmektedir. Bu düşü-
nürün, “Küresel Köy” kuramına göre, elektro-
nik medyanın gelecekte ileri teknolojiye geç-
mesi ve toplumlar arasında sınırların kalkma-
sıyla, dünyanın her köşesinde teknolojiyi kul-
lanan herkes, coğrafi sınırlar ve sınırlamalar 
olmaksızın diledikleri kişiyle iletişim kurabile-
cek, haberleşebilecek ve paylaşımda bulunabi-
lecektir. Günümüzde McLuhan’ın da öne sür-
düğü gibi hiçbir coğrafi sınır tanımadan basit 
ve hızlı bir şekilde iletişim mümkün olmuştur. 
Bu iletişim biçimi sadece iletişimsel olarak 
değil kültürel olarak da yayılmayı sağlamıştır. 
Haber içerikleri yeni medya ile sınırsız bir 
şekilde yayılabilmektedir. İdeolojinin yeni 
medya üzerinden üretimine bakılırsa, yeni 
medyada haberin üretimi radyo ve televizyon 
gibi diğer kitle iletişim araçlarında üretilenler-
den daha çeşitli durumdadır. Yeni medya ileti-
şimde bir devir olarak sayılmanın ötesinde yeni 
bir kültürel, siyasal ve ekonomik alandır (Polat 
2002: 2). İletişim alanındaki bu gelişmeler 
“yeni iletişim düzeni” olarak da tanımlanmak-
tadır (Timisi 2003: 115). İnternet teknolojisi ve 
kapılarının açtığı sanal dünya, fiziksel dünya-
nın bedensel, mekansal ve zamansal sınırların-
dan bağımsız bir alan kurgusu üzerine inşa 
edilmiştir (Alemdaroğlu ve Demirtaş 2004: 
206). Yeni medyanın belirli imgeler sürekli 
tekrarlanarak imge, gerçeğin yerine geçirilmek-
tedir. Genellikle geleneksel medya, bilginin 
yayınlanması için belirli kaynaklara ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak yeni medyada bilgiye 
erişmek için erişim herkese açıktır.  

Medya kurumları, sürekli olarak tutarlı bir 
ideoloji ile toplumsal yapıyı düzenlemektedir-
ler. Bu amaçla bir dizi ortak değerler ve meka-
nizmalar üreterek toplum üzerinde hegemonya 
kurmaktadırlar (Shoemaker ve Reese 1997: 
116). Haberin dili içinde kaynak söylemler, 
halkın sözüne dönüştürülmektedir. Böylece 
haber medyası, egemen söylemleri uzlaşıma 
dönüştürmekte ve bu süreç içinde hegemonya-
ya yönelik rızanın oluşumunda etkin bir rol 
oynamaktadır (İnal 1996: 114). Haber medya-
nın bir çıktısıdır. Medyanın olduğu yerde haber 
de vardır. Haber bilgiyi besleyen kaynaklardan 
biridir. Bireylerde bilgiyi oluşturan kitap oku-
mak ve eğitim almak gibi yöntemlere haberi de 
eklemek gerekmektedir. Haber bazen eğitirken 
bazen de bilgilendirmektedir. Haberin eğitme 
amacına eğitici programlar ve belgeseller örnek 
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verilebilir. Özellikle sağlık programları, evlilik 
programları, kadın programları, kamu spotu 
reklamları ve açıköğretim yayınları gibi prog-
ramlar halkı bilinçlendirme amacını gütmekte-
dir. Haberin bilgilendirme amacına örnek ola-
rak haber programları verilebilir. Bunlar daha 
çok geçici bilgiler olarak sunulmaktadır. Habe-
rin eğitme ve bilgilendirme işlevlerine eğlen-
dirme işlevini de eklemek gereklidir. Sunulan 
haberler bireyleri eğlendirmek amacıyla da 
sunulabilmektedir. Bu duruma örnek olarak 
magazin programlarında verilen haberler veri-
lebilir. Magazin programlarının verdiği mesaj-
lar içeriksel bilgi olarak önemli bir işlevi olma-
yan ancak boş zamanlarda bireyleri rahatlatma 
ve eğlendirme amacıyla sunulmaktadır. 

Haber sunumu eğitme, bilgilendirme ve eğlen-
dirme işlevlerini gerçekleştirirken aslında geri-
de tuttuğu önemli bir amacı da gerçekleştir-
mektedir. Haber ideoloji taşımaktadır. Haberler 
ideolojileri bireylere dolaylı yoldan iletmekte-
dirler (Fejes 1994: 258; İnal 1996: 141). Tek-
noloji geliştikçe daha fazla uygulama daha 
fazla birbirine bağlı hale gelmektedir. Bu du-
rum kişisel ve ticari iletişimin çevrimiçi olarak 
hızla sanal gerçeklikte ilerlemesine neden ol-
maktadır (Mislove ve ark. 2007: 31). Medya, 
toplumun kurumsal yapısı ile bütünleştirecek 
değerleri, inançları ve davranış biçimlerini 
empoze etmektedir (Chomsky ve Herman 
2004: 35). Medya haber bildirimi ile ideolojile-
rin mesajlarını kendi söylemleri içerisinde 
barındırmaktadır. Topluma ideolojilerin sıkça 
yansıtılması bireyleri farkında olmadan etkile-
mektedir. İdeolojinin yansıtılmasında bu açıdan 
kitle iletişim araçları önem kazanmaktadır 
(Dursun 2001: 81). Haberin yapılaşmış dilinin 
ve toplumsal yapıda varolan ve süregiden sınıf-
sal, cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü iktidar ve 
egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesinden 
sorumsuz ya da bağımsız değerlendirilemez. 
Haber dilinin bütün yapısında cinsiyetçi, sınıf-
çı, ırkçı bütün eşitsizlik ilişkileri açıkça gö-
rünmektedir  (Dursun 2005: 72). Williams ve 
Hall gibi birçok düşünür kültürü irdelerken, 
aslında ideoloji kavramının toplumsal iletişi-
min oluşumundaki etkinliğini de kabul etmiş-
lerdir (Alver 2009: 28).  

Haber ve bilgi sunulurken aynı zamanda ege-
men kültür ve ideoloji de sunulmaktadır. Bi-
reyler egemen kültür ve ideoloji çerçevesinde 

bilgileri ve haberleri öğrenmektedirler. İnter-
net medyasının genel söylem alanı da gele-
neksel medya gibi kendini egemen ideolojinin 
içinde tutmaktadır. Medya, toplumsal/kültürel 
alandaki bu ideolojik inşayı yerine getirirken 
sürekli olarak toplumdaki sınıfsal çelişkileri 
perdeleyerek gündelik hayat, yaşam biçimi, 
eğlence, tüketim, moda gibi kategoriler oluş-
turarak bir anlamlandırma çerçevesi oluştur-
mayı tercih etmektedir (Fiske 2003: 224).  

Marx ve Althusser’e göre ideolojinin işlevsel-
liği, toplumun varlığını sürdürmesinde, eşitsiz 
ve adaletsiz rejimlerin kabullenilmesine sebep 
olmaktadır. Kapitalist toplumlarda öznelere 
sunulan bilgilerle kitle bilincini koşullandırma 
beyinleri yıkarak ve yanlış bilincin geliştiril-
mesine neden olmaktadır. Bu durum tek bo-
yutlu düşünce ve davranış kalıplarının benim-
senmesine neden olmaktadır (Marcuse 1997: 
19). Bilinçte olduğu gibi gerçekliğin kendisi 
de ters dönmüştür. Bir tür yanlış tanıma olarak 
ideoloji, hem maddi yaşamın bir yansıması 
hem de onun ters dönmüş bir biçimidir (Öz-
bek 2003: 151). Yeni medyada haberin üreti-
mi yalnızca profesyonel kişilerce değil halk-
tan kişilerce de üretilebilmektedir. Üretilen 
haberler çeşitli web sitelerinde, sosyal payla-
şım ağlarında paylaşılabilmektedir. Dijital-
leşme haberin dağıtımını çok kolaya indirge-
miştir. Ancak bu şekilde kolay dağıtım habe-
rin doğruluğunu ve kalitesini etkilemektedir. 
Yeni medya yoluyla yayılan haberler çoğu 
zaman doğru çıkmayabilmektedir. Bu durum 
gerçekliğin sorgulanmasına sebep olmaktadır. 
Gerçeklik bireylere iktidar ve onun ideolojik 
aygıtlarından biri olan medya tarafından fark 
ettirmeden verilmektedir. Gerçeklik bir ideo-
lojinin hegemonyasıdır ve ideoloji kendini 
yeniden üretmek için haberi kullanmaktadır.  

Althusser,  siyasal  iktidarın  kendi  varlığını  
devam  ettirebilmesi  için baskı  aygıtlarına  ve  
ideolojik  aygıtlara  sahip  olduğunu  ve  bunla-
rı  yoğun  bir şekilde  kullandığını  ifade  et-
mektedir.  Bilgi bir  hiyerarşidir. Bilgi hiyerar-
şisinin en yükseğinde   iktidar konumunda 
devlet  bulunmaktadır.  Bilgi  aktarılması  ve  
uygulanması gibi süreçler iktidar  hiyerarşisiyle 
belirlenmektedir. Bilginin  egemenliği aynı 
zamanda iktidarın da egemenliğidir (Foucault 
1980: 131). Egemenler yönettiklerinin tüm 
yaşam alanlarına girdikleri gibi görme alanları-
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na da girmektedirler. İktidarlar gerçeği belirle-
diği için onların belirlediği gerçek toplumca 
doğru kabul edilir ve sorgulanmaz.  Bireyler bu 
yolla kendilerine sunulanı gerçek olarak kabul 
etmektedirler. Modern burjuvazi ve soylu sınıf 
günümüzde medya iktidarlarıdır. Haber, med-
yanın güçlü ve egemen ideoloji tanımlarına 
yönelik bir yeniden üretimin gerçekleştirmek-
tedir. Hükümet ve yönetim örgütleri için med-
ya, onların kurumsal etkinliklerinin adil, eşit, 
meşru ve kamu yararına olduğunu kamusal 
alanda iddia ettikleri bir aygıttır. İktidar seçkin-
leri ve iktidarı temsil eden kurumların öznel 
görüşleri varolan toplumsal gerçekliğin bir 
parçasıdır.  Çoğunlukla egemen gücü ve iktida-
rı elinde bulunduranların lehine gerçeklik tem-
sil edilmektedir (Dursun 2001: 123-125). Gü-
nümüzde yeni medyada iktidar düzeni yalnızca 
tepeden aşağıya doğru işlememektedir. Yeni 
medyada bireyler de birbirlerini gözetleyebil-
dikleri için iktidar yönetimi çift taraflı olmuş-
tur. 

Medyaya ilişkin olarak kullanılan her ifade, 
ekonomik, politik ve kültürel açıdan medyanın 
içinde yer aldığı bütünlüğe gönderme yapmak 
durumundadır (Golding ve Murdock 2002: 65). 
Yeni medya ideoloji yayılımı Althusser’in 
ideolojik yapılarındaki ekonomik yapı, siyasal 
pratik ve ideolojik düzeyle ilişkilidir. Yeni 
medya, içinde yer aldığı ekonomik ve politik 
yapıyla ilişkilendirilmezse yüzeysel ve anlam-
sız kalır. Medyaya dair üretilen bilgiler metin-
sel ve görsel olarak üretilerek izleyicilere ve 
okuyuculara yani bilginin tüketicilerine sunul-
maktadır. Bilgi üretme aynı zamanda ekonomik 
bir işlevdir de çünkü bilgi de bir ürün gibi 
üretilir ve üretilen bilgiden haberi oluşturanlar 
maddi ya da manevi bir beklenti içerisinde 
olurlar. Geleneksel medyada haberden maddi 
beklentiler yaygın olurken, yeni medyada ma-
nevi beklentiler de yaygın olmaktadır. 
Althusser’in ideoloji maddidir düşüncesi her 
zaman maddiyatla karşılanmamaktadır.  

Yeni medyada üretilen haberleri halktan biri de 
oluşturup yayınlayabilmektedir ve burada amaç 
her zaman maddi değildir. Sunduğu haberin 
gündem oluşturarak amacına ulaşması da güdü-
lebilmektedir. “Medya ne düşüneceğimizi söy-
lemede başarılı olmayabilir, fakat ne hakkında 
düşüneceğimizi söylemede son derece başarılı-
dır” (Cohen 1963: 13). Gündem oluşturma; 

bireylerin bir takım konuların görece önemini, 
medyanın bilgilendirme ve haberdar etme bo-
yutlarını göz önüne alarak, daha çok öğrenme 
konusuyla ilgilenmekte, olayların gerçek ya-
şamdaki durumları ile medya içeriklerindeki 
görünümleri arasındaki ilişkinin sorgulanması-
nı gündeme getirmekte, kitle iletişim araçları-
nın, bireylerin toplumsal gerçek hakkındaki 
tasavvurlarını nasıl inşa ettiklerini de analiz 
etmektedir (McQuail ve Windahl 1993: 91; 
Erdoğan ve Alemdar 2002: 212). Gündemi 
belirlemeye yardımcı olan bu tarz haberler 
youtube, facebook, twitter gibi sosyal paylaşım 
ağlarında da yorum yapılarak bilginin içeriği 
yeniden üretilmektedir. Günümüzde sosyal ağ 
siteleri son derece popülerdir ve popülaritesi 
artan bir şekilde devam etmektedir (Buffardi ve 
Campbell 2008: 1305). Althusser’e göre, siya-
sal iktidarın düşüncelerinin halka aktarılmasın-
da ve benimsetilmesinde medyanın yadsınama-
yacak derecede rolü bulunmaktadır (Althusser 
2003). Sık sık tekrarlanan düşünceler kabul 
görmekte, karşı görüşler dolaylı yoldan baskı-
lanarak unutulup gitmektedir. Sonuçta, yeni 
medya bir gündem yaratma, dikkati önemli 
olandan saptırma, galeyana getirme aracı ola-
rak da kullanılmaktadır. Yeni medya bireyleri 
ikna etmek yerine, izleyicilerin ne düşüneceği-
ne karar vermektedir (“scribd”,2010). Seçim 
dönemlerinde siyasi partilerin medyada yer alıp 
almadığı, nasıl yer aldığı, ne kadar yer aldığı ve 
nasıl temsil edildiği, seçmen davranışını etkile-
yen çok önemli bir faktördür. Youtube’un 
yoğun bir şekilde siyasi amaçlı kullanıldığı 
görülmektedir. Hazırlanan videolarda daha çok 
parti liderlerinin meydanlardaki konuşmaları, 
özel hazırlanmış klipler, seçim şarkıları, vaatler 
ile rakipleri ve liderlerini eleştiren görüntüler 
yer almaktadır. AKP seçim dönemlerinde yeni 
medyayı da dikkate alarak yeni medyadan 
halka seslenmektedir.  Yurt içi olduğu gibi 
uluslararası kapitalist medya haberciliği ülke 
içi ve ülkeler arası sermayenin gelişmesinin, bu 
gelişmede belli ideolojik ve kültürel (belli 
dünya görüşünün, umutların, mutlukların, dost-
ların ve düşmanların vs) alt yapıların hazırlan-
ması ve tutulmasında önemli bir rol oynamak-
tadır.  

Kapitalist medya profesyonelliği egemen ser-
maye sisteminin hem materyal hem de ideolo-
jik günlük pratiklerinin belli biçimlerde sürekli 
sergilendiği bir alandır. Liberal Burjuva gaze-
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teciliğinin ve haberciliğinin en belirgin yanla-
rından biri (örneğin Nem York Times, AP, 
UPI, BBC) gerçeklere tıpa tıp uyan, çoğu kez 
gazetecinin kişisel duygusallığından arındırıl-
mış bir yazılım biçimi ve profesyonelliği ge-
tirmesidir. Her gerçeğe değil, dikkatle seçilmiş 
gerçeklere uygun burjuva medya profesyonel-
liğinin gerçekleri çeşitli profesyonel kaideler, 
kurallar, ahlak, haber anlayışı, haberlerin gün-
deme alınmasındaki sıralamadaki standartlaş-
malarla sermayenin ideolojisinin çerçevelediği 
bir uyum ve eleştiri alanı içine sıkıştırılmakta-
dır. Örneğin bu ideolojinin belirlediği haber 
profesyonelliğinde her gün gazetelerin ilk say-
falarını cinayetler, dedikodular, hırsızlıklar, 
kazalar, siyasetçiler hakkında sansasyonel 
haberler seçilmiş-gerçekler saptırılmadan, 
olduğu gibi sunulmaktadır (Erdoğan, 2011). 
Yeni medya ideolojinin daha hızlı ve daha 
etkin yayılımını kolaylaştırmaktadır ancak yeni 
medya haberde hızlı olmak için doğrulanmamış 
haberleri de yayınlamaktadır. (Dijk 1999). 
Yeni medyanın ürettiği kurgu bir olgu haline 
dönüşmektedir. İmge üzerinde otorite sağlayan 
yeni medya, sahte bir gerçeklik evreni yarat-
maktadır (Ewen ve Ewen 1992: 189). Yeni 
medya, gündem yaratma rolü ile halkın dikka-
tini belli konulara çekebilir ve onları yanıltıp 
yönlendirebilir. Yeni medyada haber sunumla-
rında ön sıralarda bu tarz haberlerin yaygın 
olduğu göze çarpmaktadır. Yeni medya 
Althusser’in ideoloji anlayışındaki siyasal 
pratiklerle ideolojinin devletin ideolojik aygıt-
ları ile denetlenmesi işlevini de sürdürmektedir. 
Yeni medyadaki denetim genellikle gözetim ile 
yürütülmektedir. Medya iktidarları haberin 
ideolojik olarak etkin olup olmadığını, göste-
rilmek istenilen gerçeklerin sorgusuz olarak 
kabullenip kabullenilmediğini kontrol etmekte-
dirler. İdeolojik bağlamda bir sorunla karşıla-
şıldığında devletin ideolojik aygıtları devreye 
girmektedir.  

Yeni medya Althusser’in ideolojik düzen yapı-
sı çerçevesinde ideolojinin sürekliliğini sağla-
maya çalışmaktadır. Yeni medya sunduğu 
haberlerde ideolojik değerlerin devamlılığının 
sağlanmasını gözetmektedir. Haberdeki bilgile-
re ideolojik düzenin parçaları sindirilmektedir. 
Haberin söylemi içinde egemen söylemler 
doğallaşıp ve egemen ideoloji yeniden kurul-
maktadır (İnal, 1996: 104). İdeolojiler, söylem 

içinde dilsel gösterge aracılığıyla varlık kaza-
nırlar (Mumby 2004: 137).  

Althusser, en yaygın ve en görünmez ideolojik 
pratiklerinden biri olarak çağırma ya da ses-
lenme ilişkisini kurmaktadır. Her türlü ileti-
şimde birine seslenme eylemi mevcuttur. Ses-
lenilen kişi iletişime yanıt verdiğinde ideolojik 
inşa içerisinde yerini bulmaktadır. Yanıt veren-
ler kendilerini özne olarak konumlandırmakta-
dırlar (Fiske 2003: 224). Özne konumlandırma-
sı yeni medyada da hakimdir. Kişilerin kendi 
başlarına verdiklerini zannettikleri kararlar 
aslında devlet tarafından sosyalleşme adı altın-
da kişiye öğretilen düşüncelerdir. Medya me-
sajlarının güdülenmesi, üretim ve dağıtım aşa-
malarında olduğu gibi, tüketim/okunma aşama-
sında da anlamın üretimi katlanarak devam 
edecektir (Alankuş 1995: 84). Yeni medya 
sunduğu haberlerle bireylere seslenmektedir. 
Özellikle youtube, facebook ve twitter sosyal 
medya ağları ile bireyler habere karşı bir söy-
lem içerisinde bulunarak kendilerini özne ko-
numuna getirirler. Sosyal medyada haber söy-
lemlerinde karşılıklı iletişimin kurulması bir 
yönde ideolojilerin de karşılıklı olarak devir 
daimini sağlamaktadır. İdeolojinin önemli 
taşıyıcılarından biri olan yeni medya, iletişimde 
sınır tanımazlığı ile ideolojinin sürekliliğinin 
devam etmesinde önemli bir aracıdır. İdeoloji-
nin bu derece medyaya hakim olması hem 
haberin oluşumunda hem de habere tarafsız 
bakmayı önemli ölçüde kısıtlamaktadır.  

SONUÇ 

İdeoloji kavramı bireylerin bakış açılarını etki-
lemede önemli bir role sahiptir. İdeoloji ger-
çekliğin temsilini dönüştürmektedir.  İdeoloji, 
bireylerin dünyaya çerçevesiz bir pencereden 
bakmasını engellemektedir. Her türlü faaliyet, 
davranış ve düşünce sistemleri ideolojik düze-
nin belirlediği ölçüde sürdürülmektedir. İdeolo-
ji ekonomik yapıyla ilişkilidir ve maddi yanı 
vardır. Ancak günümüzde yeni medyanın sağ-
ladığı sınırsız haberleşme nedeniyle yalnız 
maddi değil manevi çıkarlar da söz konusudur. 
İdeoloji siyasal pratiklerle bireylere paylaştı-
rılmaktadır. Bu paylaşım devletin ideolojik 
aygıtlarıyla denetlenmektedir. İdeoloji bireyleri 
özne konumuna getirmektedir. Öznelerin top-
lumda amaçlarının ne olduğu, nasıl olmaları 
gerektiği önceden belirlenmiştir. Gereken ideo-
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lojik düzene uyup uymadıkları iktidarlarca 
gözetlenmektedir. Devletin ideolojik aygıtları 
birer iktidar temsilidir. Yeni medyada kurulan 
tüm iletişimler ve paylaşılan tüm haberler yeni 
medya iktidarlarınca gözetlenmektedir. Göze-
tim yalnızca tek yönlü değil çift yönlü de ger-
çekleşebilmektedir. Bireylerin de birbirlerini 
gözetleyebilmesi çift yönlü iktidarın gelişimine 
neden olmuştur. İdeolojik düzen ile ideolojinin 
sürekliliği devam ettirilmektedir. Yeni medya 
ideolojinin önemli taşıyıcılarından biridir. Bu 
sebeple de ideolojik düzen oluşturulan tüm 
haberlerin içine fark ettirilmeden sızdırılmak-
tadır. Yeni medya haberi zaman ve mekan farkı 
gözetmeden sınırsızca ulaştırırken ideolojinin 
de yayılma hızını arttırmaktadır. İdeolojinin 
tarihi olmadığı gibi yeni medyada da ideoloji-
nin tarihi hiçbir zaman son bulmayacaktır, 
çünkü ideoloji vazgeçilemezdir. Bu durum 
habere tarafsızca yaklaşmayı engellemeye 
devam edecektir.  Bu bağlamda Althusser’in 
ideoloji kuramının ana kaynaklarının günü-
müzde yerini bulduğu görülmektedir. 
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MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ ALAN VE ALMAYAN İLKÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İZLEME DAVRANIŞLARINDAKİ FARKLILIKLARIN 

BELİRLENMESİ 

Hamza Çakır- Mustafa Koçer- Hakan Aydın 

 

ÖZET  
Medya okuryazarlığı, ana hatlarıyla, büyük çeşitlilik gösteren formlardaki mesajlara ulaşma, 
bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Medya 
okuryazarlığı kavramının, Türkiye’de, bilimsel platformlarda tartışılmaya başlanması, Radyo 
Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2000’li yılların ortalarından itibaren konuyu gündemine 
almasını sonuçlandırmıştır. Bu amaçla RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle bir 
proje hazırlanmış ve medya okuryazarlığı dersinin ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak 
okutulması yönünde önemli bir girişim başlatılmıştır. Medya okuryazarlığı dersi 2007–2008 
eğitim-öğretim yılından itibaren tüm Türkiye’deki ilköğretim okullarında 6, 7 ve 8. sınıflarda 
seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Bu araştırma; medya okuryazarlığı dersini alan 
ilköğretim öğrencileriyle almayanların medya izleme davranışları arasındaki farklılıkları Kayseri 
örneğinde tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonuçları, ilköğretim medya okuryazarlığı 
öğretim programıyla aranan amaçların ve sonuçların ne ölçüde benimsediğinin/günlük yaşam 
pratiklerinin bütünleşik bir parçası yapıldığının belirlenmesine, konu ve içeriksel kapsam 
çerçevesinde, temel oluşturması bakımından önemlidir. Araştırma, Kayseri Kocasinan ve 
Melikgazi merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarında okuyan ve medya okuryazarlığı dersini alan 
1194, almayan 1087 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisine belirlenen zaman ve yerde uygulanmıştır. 
Araştırma sonuçları, medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan ilköğretim öğrencilerinin kitle 
iletişim araçlarını bilinçli bir şekilde izlemediklerini ve MOY dersini alan ve almayan öğrencilerin 
medyayı kullanmaya yönelik tutumlarındaki farkın yeterince olmadığını ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar sözcükler: Medya, medya okuryazarlığı, ilköğretim öğrencileri, medya izleme 
davranışları. 

MAPPING OUT THE DIFFERENCES IN MEDIA VIEWING HABITS OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS WHO TOOK MEDIA LITERACY COURSES AND WHO DIDN'T 

ABSTRACT 

Media literacy is defined in its outline as the ability to access, analyze, evaluate and transmit 
media messages of diverse forms. As the concept of media literacy began as a scholarly debate, it 
resulted in the RTÜK (High Council for Broadcasting) taking the issue in its agenda from the 
2000’s. A joint project was developed by the RTÜK and The Ministry of Education to endorse 
media literacy as an elective course in primary education. The media literacy course has been 
integrated into the Turkish curriculum as an elective course in the educational year 2007-2008 for 
the 6th, 7th and 8th classes. This research aims to analyze the differences in media viewing habits of 
primary school students who took media literacy courses and who didn’t, on the sample of 
Kayseri. The results of the study will be significant to adequately assess to what extend the 
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objectives and results of media literacy program are taken into consideration and adopted as an 
integral part of daily practice, as well as establishing a basis to this assessment in relation to the 
subject and scope of content. The research has been applied at certain time and places and 
comparatively on 1194 students who were given media literacy courses and on 1087 students not 
given any courses, all of whom attending 6th, 7th and 8th classes of primary schools within Kayseri 
Kocasinan and Melikgazi central districts. The outcomes of the study show that the students who 
took media literacy classes do not view mass media outlets consciously, also the case for the 
students who didn’t take relevant courses, and that there has been no considerable difference 
between those two groups. 

Keywords: Media, media literacy, primary school students, media viewing habits. 

GİRİŞ 

Yetişkinlerin, özellikle de çocukların ve 
gençlerin medya okuryazarı olabilme 
potansiyellerinin geliştirmesine dönük projeler, 
örgün ve yaygın eğitim uygulamaları ve/veya 
uygulama önerileri, içinde bulunduğumuz 
dönemde başta Amerika ve Avrupa ülkeleri 
olmak üzere Türkiye’de yaygınlaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Bu çalışmalar (medya 
okuryazarlığı alanındaki eğitim 
programı/uygulamaları girişimlerinin 
örgütlenmesi) günümüzde çeşitli ülkelerde 
ulusal ölçekte kâr amacı gütmeyen eğitim 
organizasyonları olarak işlev gören/görmesi 
planlanan e-eğitim girişimlerine doğru 
evrilmektedir. Bu çabaların geçerli gerekçesi 
oldukça açıktır: Günümüz dünyasında 
çocukların birçok elektronik iletişim 
teknolojileri tarafından kuşatıldığını görmek 
mümkündür. Çocuklar genel olarak iki yaşında 
çizgi film seyretmeye başlamakta, altı yaşına 
geldiklerinde ise televizyon izleme alışkanlığı 
gelişmiş olmaktadır (Çaplı 2002: 184). 
RTÜK’ün yaptırdığı “İlköğretim Çağındaki 
Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları 
Araştırması” (2006), ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin boş zaman etkinliklerinin dağılımı 
bağlamında kitap okumanın % 64.9 ile birinci 
sırayı, televizyon seyretmenin ise % 64.6 ile 
ikinci sırayı aldığını belirtmektedir. Yine 
yapılan bazı araştırmalara göre ülkemizde 6–17 
yaş arasındaki çocuk ve gençler, günde 
ortalama 3–4 saat televizyon izlemektedirler. 
Aynı yaş grubundaki çocuk ve gençlerin okul 
dışındaki birinci etkinliği televizyon izlemektir. 
Çocukların yılda yaklaşık olarak 900 saatini 
okulda, 1500 saatini ise ekran karşısında 
geçirdiği düşünüldüğünde durumun ciddiyeti 
daha da belirginleşmektedir. Bütün bu 
araştırmalar ve bunlar üzerinde yapılan 

değerlendirmeler; görsel, işitsel ve yazılı 
medya karşısında savunmasız bir alıcı 
durumunda bulunan çocukların, ilköğretimden 
başlayarak medya karşısında 
bilinçlendirilmelerinin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır (Medya Okuryazarlığı Dersi 
Öğretim Programı ve Kılavuzu 2006: 5 - 6). 

Medya okuryazarlığı, günümüzde, medyanın 
etkilerini kontrol altına alabilmek bağlamında 
üzerinde durulan/öne çıkarılan popüler bir 
kavramdır. Çocukların bu kavram 
doğrultusunda bilgilendirilmelerinin önemi, 
doğrudan ya da dolaylı olarak birçok çalışmada 
vurgulanmaktadır. Medya okuryazarlığı 
eğitimini alan çocuklar, medyayı doğru 
algılamayı öğrenecekler, daha eleştirel bir 
bakış açısı geliştirecekler; dolayısıyla 
medyanın olası zararlı etkilerinden daha az 
etkilenmiş olacaklardır (Kutoğlu 2007: 105). 

Medya okuryazarlığı, ana hatlarıyla, büyük 
çeşitlilik gösteren formlardaki mesajlara 
ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve 
iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır 
(Hobbs 2004: 122). Medyada okunan, gözlenen 
ve işitilen her şeyin öncelikle kurgusal 
olduğunu fark etmeyi öneren medya 
okuryazarlığı, bu yönüyle medyanın içeriğinin 
doğal olmadığını ve değiştirilebileceğini 
vurgulamaktadır (Türkoğlu 2007: 278). 
Potter’a (2011: 9) göre medya okuryazarlığı, 
bireylere gerçek dünya ile medya tarafından 
kurgulanan dünya arasındaki sınırı daha açık 
görmeyi sağlayacak bir perspektif sunmaktadır. 
Aufderheide (1989) ise medya okuryazarlığının 
genel ilkelerini ve ulaşılması gereken algı 
düzeyini şöyle sıralamaktadır:  

-Tüm kitle iletişim araçları kurgusaldır. 

-Medya gerçeği kurgulayarak iletir. 
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-Medyadaki anlam medya ile izleyici 
arasındaki bir uzlaşma sonucunda ortaya çıkar. 

-Medyanın ticari işlevleri vardır. 

-Kitle iletişim araçları ideolojik ve değer 
mesajları içerir.  

-Medyanın siyasi ve toplumsal işlevleri vardır. 

-Medyada biçim ve içerik birbirleriyle 
yakından ilişkilidir. 

-Her kitle iletişim aracı kendine özgü estetik 
bir forma sahiptir.  

Misyonunu, çocuklar ve yetişkinlerin küresel 
medya kültürü içinde yaşama ve öğrenmeye 
hazırlanmasına destek olmak olarak açıklayan 
Avrupa Medya Okuryazarlığı Merkezi (1), 
bunun yolunun medya okuryazarlığı 
eğitiminden, özellikle de çocuklara yönelik bir 
eğitimden geçtiği görüşündedir. Avrupa Medya 
Okuryazarlığı Merkezi’ne göre medya 
okuryazarlığında ve bu doğrultudaki bir eğitim 
programında şunlar amaçlanmalıdır:  

-Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının 
bakış açısıyla nakletmek üzere kurulduğunu 
anlamak; 

-Duygusal etki oluşturmak için özel tekniklerin 
kullanıldığını anlamak; 

-Bu tekniklerin, amaçladıkları ve doğurdukları 
etkilerin ayırdına varmak; 

-Medyanın bazı kişilerin yararına çalıştığını, 
bazılarını ise dışladığını anlamak; 

-Medyadan kimin yararlandığı, neden 
dışlandığı sorularını sormak ve cevabını 
bulmak; 

-Alternatif bilgi ve eğlence kaynakları aramak; 

-Medyayı kendi yararı ve zevki için kullanmak; 

-Edilgen olmak yerine aktif olmak 
(Pekman2007: 44–45). 

Medya okuryazarlığı eğitiminin önemine 
yapılan vurgu Thoman ve Jols’un yapıtında 
şöyle ifadesini bulmaktadır: Her şeyden önce 
medya okuryazarlığı, “eleştirel düşünme ve 
kendini ifade etme” becerilerini kazandırarak 
“geleceğin vatandaşlarını siyasi sınıflandırma 

yapabilen, toplumsal tartışmaları anlayan ve 
katılabilen ve seçim sürecinde karar verebilen 
hale getirir.” Bireyin yoğun biçimde maruz 
kaldığı medya mesajlarına karşı, “bu imaj 
denizinde” yaşantısını güvenli bir şekilde 
yönlendirmesi; medyanın düşünceleri ve 
davranışları şekillendirme gücü ve etkisini 
anlayarak medyaya olan bağımlılığından 
kurtulması; yine medya okuryazarlığı 
becerileriyle gerçekleşebilmektedir (Jols ve 
Thoman 2008: 14). Medya mesajlarını yeniden 
kodlayabilme, değerlendirebilme ve 
inceleyebilme yeteneği, özellikle de medya 
okuryazarlığının temel hedefinin her tür 
medyaya karşı eleştirel otonomluk 
kazandırmak olduğu alana odaklanmış 
araştırmacılarca sıklıkla dile getirilen bir 
konudur (Aufderheide 1993: 9). 

Medya okuryazarlığı tartışmalarında 
unutulmaması gereken ise bir etkinlik halinin 
olduğudur. Önemli olan yalnızca beceri sahibi 
olmak değil, bu becerilerin hayata 
aktarılabilmesidir. Kavramdaki “okuryazarlık” 
vurgusu aynı zamanda iletileri yalnızca alma 
becerisiyle yetinmeyerek, yeni iletileri 
oluşturabilmek ve dile getirebilmek gibi etkin 
katılımı da içermektedir (Türkoğlu 2007: 95).  

Tüm bunlar; Williams’ın deyimiyle (2003: 
546) son yıllarda medya okuryazarlığı 
eğitiminin faydalı ve önemli olduğu yönünde 
gelişen kanaati desteklemektedir. Medya 
okuryazarlığının gençleri özellikle de çocukları 
medyanın olumsuz etkilerinden 
koruyabileceğine yönelik tartışmalar, 
Türkiye’de 2000’li yılların ortasıyla birlikte 
ivme kazanmıştır. Araştırmacılar medya 
okuryazarlığının anlam ve önemini 
açıklamakta, gerekli program ve uygulamaları 
önermekte ve/veya bunların geliştirilmesi için 
çaba harcamaktadırlar (2). Medya 
okuryazarlığı kavramının bilimsel 
platformlarda tartışılmaya başlanması, 
RTÜK’ün aynı süreçte konuyu gündemine 
almasını sonuçlandırmıştır. Bu amaçla bir proje 
hazırlanmış ve medya okuryazarlığı dersinin 
ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak 
okutulması yönünde önemli bir girişim 
başlatılmıştır. Teklifi Milli Eğitim Bakanlığı’na 
sunan RTÜK olumlu karşılık almıştır. Dersin 
öğretim programı ve kılavuzu, iletişim alanında 
çalışan akademisyenlerin yanı sıra Milli Eğitim 
Bakanlığı ve RTÜK uzmanlarından oluşan bir 



Medya Okuryazarlığını Alan ve Almayan İlköğretim… (42-54) 

 
45 

komisyonca hazırlanmıştır. Program, iletişim 
bilimci, sosyolog ve eğitim bilimcilerin görüş 
ve önerileri dikkate alınarak gerekli 
düzeltmelerin yapılmasının ardından 
31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye 
Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. 
Oluşturmacı (inşacı) yaklaşımla hazırlanan 
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim 
Programı’nda programın genel amaçları şu 
şekilde belirtilmektedir: 

“Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; 

1. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı 
çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, 
medyada gördüklerini aklın süzgecinden 
geçirecek bilinç kazanır. 

2. Televizyon, video, sinema, reklâmlar, yazılı 
basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara 
ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve 
iletme yeteneği elde eder. 

3. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik 
eleştirel bakış açısı kazanır. 

4. Mesajların oluşturulmasına ve analizine 
dönük olarak cevap bulmaktan-soru sorma 
sürecine doğru bir değişimi gündeme getirir. 

5. Bilinçli bir medya okuryazarı olur. 

6. Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı 
şekilde katılır. 

7. Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu 
noktalara taşınması noktasında duyarlılık 
oluşturulmasına katkı sağlar” (Medya 
Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve 
Kılavuzu 2006: 7–8). 

İlköğretimde medya okuryazarlığı projesinin 
pilot uygulaması, 2006–2007 eğitim-öğretim 
yılında başlatılmıştır. Bu bağlamda 5 ildeki beş 
ilköğretim okulunda toplam 780 yedinci sınıf 
öğrencisi medya okuryazarlığı dersini almıştır. 
Medya okuryazarlığı dersi kapsamında 
öğrencilere, kavramsal çerçevenin yanı sıra 
medyanın işlevi, medya-kültür, medya-
ekonomi, medya-etik ilişkisi, televizyon 
yayıncılığı ve televizyonun etkileri, televizyon 
izleme alışkanlıkları, program analizleri, akıllı 
işaretler ile radyo, gazete ve internet gibi diğer 
kitle iletişim araçları ile ilgili aynı çerçeve 
içinde yer alabilecek bilgiler verilmiştir. 

Ayrıca, ilgili kurum yetkililerince oluşturulan 
soru formları aracılığıyla dersin verimliliği ile 
ilgili veri toplanarak, program ve uygulamanın 
başarısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.    

Medya okuryazarlığı dersi 2007–2008 eğitim-
öğretim yılından itibaren tüm Türkiye’deki 
ilköğretim okullarında 6, 7 ve 8. sınıflarda 
seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan verilere 
göre 2008–2009 eğitim-öğretim döneminde 
Türkiye’de 1.024.356 öğrenci bu dersi almıştır. 
Bu süreçte aynı kurumlar tarafından eğiticilere, 
yani medya okuryazarlığı dersini okutacak 
öğretmenlere yönelik çalışmalar da 
gerçekleştirilmiştir. Eğiticilerin eğitimine 
yönelik seminerler, bilgilendirme ve tanıtım 
toplantıları ile öğretmen el kitabı bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Günümüzde ilköğretimde 
medya okuryazarlığı eğitimini alan öğrenci 
sayısının daha da artması için nelerin yapılması 
gerektiği, dersin zorunlu hale getirilerek 
iletişim fakültesi mezunları tarafından verilip 
verilemeyeceği gerekli platformlarda 
tartışılmaya devam etmektedir.  

Medya okuryazarlığı konusundaki bir eğitim 
uygulaması sürecinin en son ve en önemli 
halkasındaki durumu belirlemeye yönelik 
araştırmaların artması, ilgili çevrelerin (RTÜK 
ve MEB) etki veya yaygın etki arayışlarıyla 
ilgili gereksinimlerini karşılama bağlamında 
ciddi önem taşımaktadır. Bu çalışma, bu tür ilgi 
ve amaçlarla ilgili konular üzerinde odaklanma 
gereğinden doğmuştur. Araştırmanın temel 
amacı; medya okuryazarlığı dersini alan 
öğrencilerle, almayan öğrencilerin medya 
izleme davranışları arasındaki farklılıkları 
Kayseri örneğinde tespit etmektir.  Araştırma, 
ilköğretim medya okuryazarlığı öğretim 
programıyla aranan amaçların ve sonuçların ne 
ölçüde benimsediğinin/günlük yaşam 
pratiklerinin bütünleşik bir parçası yapıldığının 
belirlenmesine, konu ve içeriksel kapsam 
çerçevesinde, temel oluşturması bakımından 
önemlidir. Ayrıca verimli bir medya 
okuryazarlığı eğitiminin nasıl mümkün 
olabileceğini tartışmak, halen yürütülmekte 
olan programın başarısı hakkında bilimsel 
bilgiye sahip olarak program ve uygulamaları 
geliştirme bağlamında sonuç ve öneriler 
sunmak, araştırmanın önemini toplumsal 
faydayı sağlama bağlamında artırmaktadır.   
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1. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ 

RTÜK ve MEB’in işbirliği sonucunda 
uygulamaya konan ilköğretimde medya 
okuryazarlığı eğitimi projesi; uygulamayı 
değerlendirerek eğitimin yeterli ve yetersiz 
yanları konusunda bilimsel bilgi edinmek 
böylece program ve uygulamaların 
geliştirilmesine ve/veya eğiticileri ve aileleri de 
içerecek şekilde genişletilmesine katkıda 
bulunmak isteyen araştırmacıların ilgi alanı 
içinde yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda 
Deveci ve Çengelci (2008), 20 sosyal bilgiler 
öğretmen adayı ile gerçekleştirdiği görüşmeyle 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya 
okuryazarlığına bakışını değerlendirmiş; Özsoy  
(2010) ise araştırmasını “Türkiye’de kentli 
çekirdek ailelerin medya okuryazarı olabilirliği 
üzerine” kurgulamıştır. Özsoy, yetişkinlere 
yönelik geliştirilecek medya okuryazarlığı 
eğitim programına katkı sağlayabilecek 
araştırmasında “ailelerin sınırlı da olsa 
içeriklere müdahil olma potansiyellerinden 
hareketle medyayı okuyabilme, bir anlamda 
medya okuryazarı olabilmelerinin” mümkün 
olduğunu belirtmektedir (2010: 57–58). Aynı 
şekilde; Kalan da, okulöncesinden başlayarak 
çocukların korunması ve medya okuryazarı 
olmalarının temellerinin atılabilmesi için 
ebeveynlerinin medya okuryazarı olmalarının 
gerekliliğini vurgulamaktadır (Kalan 2010: 72). 

İlköğretimde medya okuryazarlığı eğitimi pro-
jesi ile ilgili asıl üzerinde durulması gereken 
araştırmalar medya okuryazarlığı eğitimini 
alanlar üzerinde yapılan araştırmalardır. Cevat 
Elma ve arkadaşları tarafından yapılan “İlköğ-
retim 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya ve Medya 
Okuryazarlığı Dersine İlişkin Tutumları” baş-
lıklı araştırma ile öğrencilerin özellikle daha iyi 
bir medya okuryazarı olma, medyayı ve ilettiği 
mesajları eleştirel bir gözle inceleme konusun-
da “gereken etkinin tam anlamıyla hissedilme-
diğini ve yoğun biçimde yaşanmadığını ifade 
ettikleri belirlenmiştir” (2009: 111). Araştırma, 
elde edilen verilere dayanarak, medya okurya-
zarlığı dersinin verimli bir şekilde uygulana-
bilmesine yönelik önerileri de içermektedir.  

Kayseri Sümer İlköğretim Okulu’ndan toplam 
iki yüz öğrencinin medya okuryazarlığı kavra-
mı bağlamında medyayı kullanmaya yönelik 
tutumlarını belirlemeye çalışan Fisun Akşit ve 

Berna Dönmez, araştırmalarında (2011: 44–
45), televizyonun araştırmaya katılan öğrenci-
ler tarafından en çok takip edilen kitle iletişim 
aracı olduğu, öğrencilerin medyayı ve medya 
ürünlerini bilinçli olarak tüketmedikleri sonu-
cuna ulaşmıştır. Akşit ve Dönmez’e göre bu 
sonuç medya okuryazarlığı dersinin daha erken 
yaşlarda öğrencilere verilmesi ve bu konuda 
ailelerin de bilinçlendirilmesi gerekliliğini ön 
plana çıkarmaktadır. 

2. YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem 

Bu araştırma, bilgilerin sağlanması ve 
kullanılması yönünden betimleyici araştırma 
karakterini taşımaktadır. Araştırmanın 
parametrik bir inceleme olarak inşa edilmesi, 
temsili örneklem alınmasını gerektirmektedir. 
Çalışmada araştırma nüfusu, 2009–2010 
eğitim-öğretim yılında Kayseri’de Melikgazi 
ve Kocasinan merkez ilçelerinde öğrenim 
gören 6–7 ve 8. sınıf öğrencileri olarak 
tanımlanmıştır. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Kayseri 
merkez ilçelerinde medya okuryazarlığı dersini 
alan 6539 öğrenci, almayan 37801 öğrenci 
olmak üzere toplam 44340 öğrenci 
bulunmaktadır. % 95 güvenirlik seviyesi ve 
0.05 anlamlılık düzeyinde dersi alan ve 
almayan 1000’er kişilik örneklem büyüklüğü 
ana nüfusu rahatlıkla temsil edebilmektedir 
(Kurtuluş 1998: 236; Ural ve Kılıç 2006: 49). 
Çalışmanın en önemli sınırlılığı, medya 
okuryazarlığı dersinin tüm Türkiye genelinde 
uygulanmasına rağmen araştırmanın sadece 
Kayseri ilinde yapılmasıdır. Ancak bu çalışma, 
konuyla ilgili olarak Türkiye çapında yapılacak 
ardıl araştırmalara örnek oluşturabilir. 
Çalışmada, Kayseri’de medya okuryazarlığı 
dersini alan ilköğretim öğrencilerinin medya 
izleme alışkanlıklarının dersi almayan 
öğrencilere göre farklılık içerdiği 
varsayımından hareket edilmektedir.   

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, amaca uygun bir biçimde 
geliştirilen anket formu kullanılarak veri 
toplanmıştır. Anket formu üç ana bölümden ve 
33 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
medya izleme sıklıklarını belirlemeye yönelik 
1 “hiçbir zaman”ı, 5 “her zaman”ı ifade eden 
beşli likert ölçeğine uygun sorulara yer 
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verilmiştir. İkinci bölümde, medya izleme 
nedenleri; 1 “hiç katılmıyorum”u, 5 “kesinlikle 
katılıyorum”u ifade eden beşli likert ölçeği 
kullanılarak tespit edilmiştir.  Son bölümde ise 
öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik kategorik sorulara yer 
verilmiştir.  

Anket formunun hazırlanmasında, Kayseri’de 
medya okuryazarlığı dersini veren 
öğretmenlerin görüşleri de dikkate alınmış; bu 
amaçla Erciyes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde söz konusu öğretmenlerle bir 
toplantı yapılmıştır. Hazırlanan anket formu 
sahada uygulanmadan önce yüzey geçerliliği 
için uzman kişilere gösterilmiş, onların 
önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. Daha sonra 50 kişi üzerinde ön-
teste tabi tutularak son kontrolleri yapılmış ve 
uygulamaya hazır hale getirilmiştir.  

2.3.Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler 

Alan araştırması, 17–28 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında araştırmaya katılan öğrencilerin 
okullarına gidilerek yüz yüze görüşme yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 
17.0 İstatistik Programı kullanılarak elektronik 

ortamda işlenmiştir. Verilerin analizinde, 
araştırmaya katılanların demografik 
özelliklerini, medya okuryazarlığı dersini 
alanlarla almayanlar arasındaki farklılıkları 
belirlemek amacıyla karşılaştırmalı frekans 
dağılımları, ki-kare ve t testi analizleri 
kullanılmıştır. 

3. BULGULAR ve YORUM 

Araştırmada, öncelikle medya okuryazarlığı 
dersini alan ve almayan öğrencilerin 
demografik özelliklerine, daha sonra medya 
okuryazarlığı dersine göre medya izleme 
alışkanlıkları arasında fark olup olmadığına 
ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin 
Demografik Özellikleri 

3.1.1. Öğrencilerin Cinsiyet İtibariyle Da-
ğılımı 

Araştırmaya medya okuryazarlığı dersini alan 
1194, almayan 1087 olmak üzere toplam 2281 
ilköğretim öğrencisi katılmıştır. Medya 
okuryazarlığı dersini alan 10 öğrenci ile dersi 
almayan 21 öğrenci cinsiyetle ilgili soruyu 
cevaplamamıştır.  

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı 

Cinsiyet 
MOY Dersini 

Alanlar 
MOY Dersini 
Almayanlar Toplam 

Kız 585 (%49,4) 536 (%50,3) 1121 (%49,8) 

Erkek 599 (%50,6) 530 (%49,7) 1129 (%50,2) 

TOPLAM 1184 (%100) 1066 (%100) 2250 (%100) 

Cinsiyet dağılımı incelendiğinde (Tablo 1) 
araştırmaya katılanların %49,8’inin kız; 
%50,2’sinin ise erkek olduğu ve medya 
okuryazarlığı dersini alan ve almayan her iki 
öğrenci grubunun da cinsiyet dağılımı 
açısından benzerlik taşıdığı görülmektedir. 

 

3.1.2. Öğrencilerin Sınıflarına Göre Dağı-
lımları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıflara göre 
dağılımları Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna 
göre öğrencilerin %36,5’i 6. sınıfta, %32,8’i 7. 
sınıfta, %30,7’si ise 8. sınıfta öğrenim 
görmektedir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Sınıf İtibariyle Dağılımları 

Sınıflar MOY Dersini 
Alanlar 

MOY Dersini 
Almayanlar Toplam 

6. Sınıf 429 (%36,2) 392 (%36,8) 821 (%36,5) 

7. Sınıf 400 (%33,8) 338 (%31,7) 738 (%32,8) 

8. Sınıf 356 (%30,0) 335 (%31,5) 691 (%30,7) 

TOPLAM 1185 (%100) 1065 (%100) 2250 (%100) 
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Tablo 2, medya okuryazarlığı dersini alan ve 
almayan öğrencilerin sınıf dağılımlarının 
dengeli olduğunu göstermektedir. 

3.2. Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı 
Dersi İtibariyle Farklılıkları 

Araştırmanın bu aşaması, medya okuryazarlığı 
dersini alan ve almayan ilköğretim 
öğrencilerinin medyayı kullanmaya yönelik 
davranışlarındaki farklılıkları içermektedir. 
Farklılıklar, kategorik değişkenlere ki-kare 
analizi, sürekli değişkenlere t-testi yapılarak 
belirlenmiştir.

Tablo 3. MOY Dersini Alma Durumuna Göre Günlük TV İzleme Süresindeki Farklılıkların 
Dağılımı 

 Medya Okuryazarlığı Dersi Alma Durumu 

TV İzleme Sıklıkları Alan % Almayan % Toplam % 

Her gün 3 saatten fazla 238 49,7 241 50,3 479 100 

Her gün 3 saate kadar 264 51,8 246 48,2 510 100 

Her gün 2 saate kadar 315 50,9 304 49,1 619 100 

Her gün 1 saate kadar 222 52,6 200 47,4 422 100 

Hiçtelevizyon izlemem 23 60,5 15 39,5 38 100 

Diğer 114 66,3 58 33,7 172 100 

TOPLAM 1176 52,5 1064 47,5 2240 100 

X2=16,354Sd=5       P=,006 

Tablo 3, öğrencilerin medya okuryazarlığı 
dersini alıp almamalarına göre televizyon 
izleme sıklıkları arasında fark olup olmadığını 
göstermektedir. Her gün 3 saatten fazla 
televizyon izlediğini söyleyenlerin yüzde 
49,7’si medya okuryazarlığı dersini alan 
öğrencilerden oluşurken; yüzde 50,3’ü bu dersi  

almayan öğrencilerden meydana gelmektedir. 
Hiç televizyon izlemem kategorisini 
işaretleyenlerin yüzde 60,5’i medya 
okuryazarlığı dersini alanlar, yüzde 39,5’i ise 
bu dersi almayan öğrencilerdir. Söz konusu 
çapraz tablonun ki-kare analiz sonuçları da 
incelenmiş ve bu farklılaşmanın anlamlı olduğu 
ortaya konmuştur (X²= 16.35, p< .01).  

Tablo 4. MOY Dersini Alma Durumuna Göre Gazete Okuma Sıklığı Ki-Kare Sonuçları 

 Medya Okuryazarlığı Dersi Alma Durumu 
 
Gazete Okuma Sıklıkları Alan % Almayan % Toplam % 

Her gün düzenli bir şekilde 107 47,3 119 52,7 226 100 

Haftada 5-6 gün 89 53,6 77 46,4 166 100 

Haftada 3-4 gün 119 51,5 112 48,5 231 100 

Haftada 1-2 gün 460 52,2 421 47,8 881 100 

Hiç gazete okumam 236 73,3 86 26,7 322 100 

Diğer 49 20,2 194 79,8 243 100 

TOPLAM 1060 51,2 1009 48,8 2069 100 

X2=158,681Sd=5      P=,000 
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Tablo 4, öğrencilerin medya okuryazarlığı 
dersini alıp almamalarına göre gazete okuma 
sıklıkları arasında fark olup olmadığına ilişkin 
bulguları içermektedir. Buna göre; medya 
okuryazarlığı dersini alanlardan hergün düzenli 
şekilde gazete okuyanların oranı, almayanlara 

oranla daha azdır. Hiç gazete okumam 
seçeneğindeki oranın dersi alanlarda %73,3 
dersi almayanlarda ise %26,7 olması dikkat 
çekicidir. Söz konusu çapraz tablonun ki-kare 
analiz sonuçları da incelenmiş ve bu 
farklılaşmanın anlamlı olduğu ortaya 
konmuştur (X²= 158.68, p< .001). 

Tablo 5. MOY Dersine göre Radyo Dinleme Sıklığı Ki-Kare Sonuçları 

 Medya Okuryazarlığı Dersi Alma Durumu 

Radyo Dinleme Sıklıkları Alan % Almayan % Toplam % 

Her gün 3 saatten fazla 57 47,1 64 52,9 121 100 

Her gün 3 saate kadar 30 44,8 37 55,2 67 100 

Her gün 2 saate kadar 49 58,3 35 41,7 84 100 

Her gün 1 saate kadar 141 53,8 121 46,2 262 100 

İki günde bir 95 54,9 78 45,1 173 100 

Üç /dört günde bir  96 48,7 101 51,3 197 100 

Haftada bir 219 52,9 195 47,1 414 100 

Hiç radyo dinlemem 304 74,5 104 25,5 408 100 

Diğer 108 28,3 273 71,7 381 100 

TOPLAM 1099 52,2 1008 47,8 2107 100 

X2=174,075Sd=8     P=,000 

Tablo 5, öğrencilerin medya okuryazarlığı 
dersini alıp almamalarına göre radyo dinleme 
sıklıkları arasında fark olup olmadığını 
göstermektedir. Buna göre her gün 3 saatten 
fazla radyo dinlediğini ifade edenlerin yüzde 
47,1’i medya okuryazarlığı dersini alan 
öğrenciler, yüzde 52,9’u bu dersi almayan  

katılımcılardır. Hiç radyo dinlemem 
seçeneğindeki oranın dersi alanlarda %74,5; 
dersi almayanlarda ise %25,5 olması dikkat 
çekicidir. Söz konusu çapraz tablonun ki-kare 
analiz sonuçları bu farklılaşmanın anlamlı 
olduğunu ortaya koymaktadır. (X²= 174.07,  
p< .001). 

Tablo 6. MOY Dersine göre İnternete Erişim Sıklığı Ki-Kare Sonuçları 

 Medya Okuryazarlığı Dersi Alma Durumu 

İnternete Erişim Sıklık-
ları Alan % Almayan % Toplam % 

Her gün 3 saatten fazla 144 49,1 149 50,9 293 100 

Her gün 3 saate kadar 86 56,2 67 43,8 153 100 

Her gün 2 saate kadar 107 47,6 118 52,4 225 100 

Her gün 1 saate kadar 172 51,0 165 49,0 337 100 
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İki günde bir 89 49,4 91 50,6 180 100 

Üç /dört günde bir  113 54,3 95 45,7 208 100 

Haftada bir 236 53,8 203 46,2 439 100 

Hiç internet kullanmam 124 90,5 13 9,5 137 100 

Diğer 99 40,1 148 59,9 247 100 

TOPLAM 1170 52,7 1049 47,3 2219 100 

X2=100,544Sd=8     P=,000 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, öğrencilerin medya 
okuryazarlığı dersini alıp almama durumlarına 
göre internet erişim sıklıkları anlamlı bir 
şekilde farklılık göstermektedir (X²= 100.54, 
p< .001). Çapraz tablo sonuçları 
incelendiğinde; her gün 3 saatten fazla internet  

kullandığını belirtenlerin yüzde 49,1’ini medya 
okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin, yüzde 
50,9’unu bu dersi almayan öğrencilerin 
oluşturduğu görülmektedir. Hiç internet 
kullanmayanların yüzde 90,5’inin medya 
okuryazarlığı dersini alan katılımcılardan 
oluşması dikkat çekicidir.  

Tablo 7. Medya Okuryazarlığı Dersini Alıp/Almama İtibariyle Program Türü İzleme 
Sıklıkları Farkını Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

TV Program Türleri Dersi Alma 
Durumu 

N   SD t-value Sig. 

Yabancı filmleri izlerim Alanlar 
Almayanlar 

1146 
1031 

2.98 
3.17 

1.40 
1.40 

-2.210 .002 

Tablo 7, medya okuryazarlığı dersini alma ile 
yabancı filmleri izleme sıklığı arasındaki farkı 
göstermektedir (t= -2.21; p< .01). Medya 
okuryazarlığı dersini alan ve almayan 
öğrencilere ait gruplardaki ölçümlerin 
dağılımlarına ait varyans Levene F testi ile 
ölçülmektedir. Grupların varyansları eşit ise 
ancak o zaman evren için ortak varyans  

tahmini yapılabilmektedir (Büyüköztürk 2004: 
39). Buna göre; medya okuryazarlığı dersini 
alan ve almayan öğrenciler arasında yabancı 
filmleri izleme sıklıkları itibariyle anlamlı bir 
farklılık vardır. Yani medya okuryazarlığı 
dersini alan öğrenciler ( = 2,98) yabancı 
filmleri, dersi almayanlara ( = 3,17)  oranla 
daha az izlemektedirler. 

Tablo 8. Medya Okuryazarlığı Dersini Alıp/Almama İtibariyle TV İzleme Nedenleri Arasındaki 
Farkı Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

TV İzleme Nedenleri Dersi Alma 
Durumu 

N   SD t-value Sig. 

Yapacak daha iyi bir işim 
olmadığı için televizyon 
izliyorum 

Alanlar 
Almayanlar 

1168 
1064 

2.81 
2.98 

1.37 
1.38 

 
-2.852 

.004 

Televizyonu beni 
bilgilendirdiği için 
izliyorum 

Alanlar 
Almayanlar 

1161 
1052 

3.55 
3.42 

1.26 
1.31 

 
2.435 

.015 

Tablo 8, medya okuryazarlığı dersini alma ile 
TV izleme nedenlerinden “yapacak daha iyi bir 
işim olmadığı için televizyon izliyorum” ve  

“televizyonu beni bilgilendirdiği için 
izliyorum” ifadeleri arasındaki farklılıkları 
göstermektedir (t-testi). Buna göre medya 
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okuryazarlığı dersini alan ve almayan 
öğrenciler arasında TV izleme nedenlerinden 
“yapacak daha iyi bir işim olmadığı için 
televizyon izliyorum” ve “televizyonu beni 
bilgilendirdiği için izliyorum” değişkenleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yani 
medya okuryazarlığı dersini almayan 
öğrenciler ( =2,98) televizyonu, dersi 

alanlara ( =2,81) oranla daha çok “yapacak 
daha iyi bir işleri olmadığı için” 
izlemektedirler. Aynı zamanda medya 
okuryazarlığı dersini alanlar da ( =3,55) 
televizyonu, dersi almayanlara ( =3,42) 
oranla daha çok bilgilendiği için 
izlemektedirler. 

Tablo 9. Medya Okuryazarlığı Dersini Alıp/Almama İtibariyle Birlikte/Yalnız TV İzleme 
Sıklıkları Arasındaki Farkı Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Birlikte/Yalnız TV İzleme Dersi Alma 
Durumu 

N   SD t-value Sig. 

Televizyonu ailemle birlikte izlerim Alanlar 
Almayanlar 

1140 
1053 

4.25 
4.14 

.92 

.94 
2.842 .005 

Tablo 9, medya okuryazarlığı dersini alma ile 
televizyonu aile ile birlikte izleme sıklığı 
arasındaki farkı göstermektedir (t= -2.842; p< 
.01). Buna göre medya okuryazarlığı dersini 
alan ve almayan öğrenciler arasında,  

televizyonu aile ile birlikte izleme sıklıkları 
itibariyle anlamlı bir farklılık vardır. Yani dersi 
alan öğrenciler ( =4,25) televizyonu, 
almayanlara ( =4,14)  oranla daha fazla 
aileleri ile birlikte izlemektedirler. 

Tablo 10. MOY Dersini Alıp/Almama İtibariyle TV Programlarını Akıllı İşaretlere Göre Seçme 
Sıklığı Arasındaki Farkı Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

TV Programlarını Akıllı 
İşaretlere Göre Seçme 

Dersi Alma 
Durumu N   SD t-value Sig. 

Öğrencinin Programları akıllı 
işaretlere göre seçme sıklığı 

Alanlar 
Almayanlar 

1178 
1064 

3.09 
2.94 

1.55 
1.54 

2.281 .023 

Tablo 10, medya okuryazarlığı dersini alma ile 
öğrencinin programları akıllı işaretlere göre 
seçme sıklığı arasındaki farkı göstermektedir 
(t-testi). Buna göre medya okuryazarlığı dersini 
alan ve almayan öğrenciler arasında televizyon 
programlarını seçerken akıllı işaretleri dikkate  

alma sıklığı bakımından anlamlı bir farklılık 
vardır. Yani medya okuryazarlığı dersini alan 
öğrenciler ( =3,09) TV’de program seçerken, 
dersi almayanlara ( =2,94)  oranla akıllı 
işaretler konusunda daha duyarlı 
davranmaktadırlar.  

Tablo 11. Medya Okuryazarlığı Dersini Alıp/Almama İtibariyle Gazete Okuma Nedenleri 
Arasındaki Farkı Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Gazete Okuma Nedenleri Dersi Alma 
Durumu 

N   SD t-value Sig. 

Köşe yazarlarını okumayı sevdiğim 
için gazete okuyorum 

Alanlar 
Almayanlar 

1037 
946 

3.12 
2.98 

1.39 
1.45 

2.218 .027 

Tablo 11’e göre, medya okuryazarlığı dersini 
alanlarla almayanlar arasında “köşe yazarlarını 
okumayı sevdiğim için gazete okuyorum” 
ifadesi açısından anlamlı bir farklılık vardır. 

Yani medya okuryazarlığı dersini alan 
öğrenciler ( =3,12) köşe yazarlarını sevme 
nedeniyle dersi almayanlara ( =2,98)  oranla 
daha fazla gazete okumaktadırlar. 
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Tablo 12. Medya Okuryazarlığı Dersini Alıp/Almama İtibariyle İnternet Kullanma Nedenleri 
Arasındaki Farkı Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

İnternet Kullanma 
Nedenleri 

Dersi Alma Durumu N   SD t-value Sig. 

Eğlenmek için internet 
kullanırım 

Alanlar 
Almayanlar 

1154 
1042 

3.61 
3.77 

1.36 
1.33 

-2.774 .006 

Boş vakitlerimi değerlendir-
mek için internet kullanırım 

Alanlar 
Almayanlar 

1148 
1029 

3.09 
3.28 

1.45 
1.44 

-3.055 .002 

Bilgisayar oyunları oynamak 
için internet kullanırım 

Alanlar 
Almayanlar 

1139 
1023 

3.18 
3.31 

1.43 
1.45 

-2.069 .039 

Tablo 12, medya okuryazarlığı dersini alanlarla 
almayanlar arasında “eğlenmek için internet 
kullanırım”, “boş vakitlerimi değerlendirmek 
için internet kullanırım” ve “bilgisayar oyunları 
oynamak için internet kullanırım” ifadeleri 
açısından anlamlı bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Bu itibarla medya 
okuryazarlığı dersini alan öğrenciler interneti, 
eğlenmek, boş vakit geçirmek ve oyun 
oynamak amacıyla dersi almayanlara oranla 
daha az kullanmaktadırlar. 

SONUÇ 

Medya okuryazarlığı, Talim ve Terbiye Ku-
rulu Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve 354 
sayılı kararı ile seçmeli ders programına 
kabul edilmiş ve 2007–2008 eğitim-öğretim 
yılından itibaren tüm Türkiye’deki ilköğre-
tim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında seçmeli 
olarak okutulmaya başlanmıştır. Oluşturmacı 
(inşacı) yaklaşımla hazırlanan Medya Okur-
yazarlığı Dersi Öğretim Programı ile birlikte 
medya okuryazarlığı eğitimini alan öğrenci-
lerin medyayı farklı açılardan okuyabilmele-
ri, medyada gördüklerini aklın süzgecinden 
geçirebilmeleri; ayrıca televizyon, video, 
sinema, reklâmlar, yazılı basın, internet vb. 
ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çö-
zümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği 
elde etmeleri beklenmektedir. Söz konusu 
öğretim programıyla aranan amaçların ve 
sonuçların ne ölçüde benimsendiği/günlük 
yaşam pratiklerinin bütünleşik bir parçası 
yapıldığı ancak geçerli ampirik bilgiye daya-
nan araştırmalar sonucunda elde edilebile-
cektir. Bu çalışmada bu tür bir ilgi ve amaç 
üzerine odaklanılmış ve belirtilen çerçeveye 
temel oluşturmak için medya okuryazarlığı 
dersini alan ve almayan ilköğretim öğrencile- 

rinin medyayı kullanmaya yönelik davranış-
ları arasındaki farklılıkları Kayseri örneğinde 
tespit edilmiştir. Araştırma Kayseri’de ya-
pılmış olduğu için sonuçları Türkiye gene-
linde değerlendirilemez. Ancak, yapılacak 
benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştı-
rılmasında, benzerlik ve farklılıkların tespit 
edilmesinde diğer çalışmalara ışık tutacaktır.  

Çalışmada medya okuryazarlığı dersini alan 
ve almayan öğrencilerin demografik özellik-
lerine ilişkin aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Araştırmaya medya okuryazarlığı dersini 
alan 1194, almayan 1087 ilköğretim öğrenci-
si katılmıştır. Araştırmaya katılan her iki 
grup öğrencinin cinsiyet itibariyle dağılımın-
da kız-erkek oranının yaklaşık %50 olduğu 
ve öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf dağılımlarının 
dengeli olduğu görülmektedir.  

Araştırmada medya okuryazarlığı dersini 
alan öğrencilerle almayan öğrencilerin med-
yayı kullanmaya yönelik davranışlarındaki 
farklılıklar ki-kare ve t-testi  kullanılarak 
tespit edilmiştir. Buna göre ortaya çıkan 
farklılıklar; dersi alan öğrencilerin, TV prog-
ram türlerinden yabancı filmleri dersi alma-
yanlara oranla daha az izlemeleri, televizyo-
nu dersi almayanlara oranla daha çok bilgi-
lendirdiği için izlemeleri, gazeteyi dersi 
almayanlara oranla daha çok köşe yazılarını 
sevdikleri için okumaları ve interneti de dersi 
almayanlara oranla daha az eğlenme ve boş 
vakitlerini geçirme amacıyla kullanmaları ile 
ilgilidir. 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendi-
rildiğinde; ilköğretimde medya okuryazarlığı 
eğitimi projesiyle, medya okuryazarlığı eği-
timinin önemi ve medyanın olası zararlı 
etkilerinden korunma konusunda başlangıç 
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itibariyle bir farkındalık/etki yaratıldığını 
söylemek mümkündür. Ancak sonuçların 
medya okuryazarlığı dersinden beklenen 
sonuçlar açısından değerlendirilmesi duru-
munda hedeflenen amaçlara ulaşılmış olduğu 
söylenemez; bu nedenle yapılan araştırma, 
uygulamanın başarısız/yetersiz ve eksik yön-
lerine dikkat çekmesi bakımından önemlidir. 
Özellikle kitle iletişim araçlarını izle-
me/kullanma nedenleri bağlamında ortaya 
çıkan farklılıkların yalnızca birkaç seçenekle 
sınırlı kalması, ayrıca medya okuryazarlığı 
eğitiminden geçen öğrencilerin kitle iletişim 
araçlarını daha az kullanmalarının olası ne-
denleri, eğitim uygulamasının gözden geçi-
rilmesi ve yetersiz yanlarının giderilmesi 
gerekliliğine işaret etmektedir. 

Saha anket uygulaması sürecinde gözlemlenen 
bazı durumlar, örneğin derslerin çoğu zaman 
boş geçmesi ya da ilgili öğretmenin medya 
okuryazarlığı dersinde branş dersini işlemesi, 
başarısız yanların nedenleri konusunda fikir 
üretmeye yardımcı olabilir. Eğiticilerin eğitimi 
kapsamında düzenlenen seminer ve 
bilgilendirme toplantılarının periyodik olarak 
gerçekleştirilmesi, bu konudaki duyarlılığın 
arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
ilköğretim öğrencilerinin izledikleri 
programların içeriklerinin ve sürelerinin 
kontrol edilebilmesi ve medyayı kullanmaya 
yönelik davranışlarının medya okuryazarlığı 
öğretim programıyla aranan amaçlar 
çerçevesinde şekillenebilmesi için ailelerin de 
bilinçlendirilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Yetişkinlere/ebeveynlere yönelik 
eğitim programlarının geliştirilmesi ve bu 
konudaki araştırmaların artarak desteklenmesi 
bu bakımdan önemlidir. 

SONNOTLAR 

(1) Avrupa Birliği Komisyonu, medya 
okuryazarlığı etkinliklerine 1990'lı yıllardan 
itibaren destek vermeye başlamıştır. 2000 yılı 
sonrasında başlatılan e-Avrupa programlarında 
medya okuryazarlığı çalışmaları yer almıştır. 
Medya okuryazarlığı eğitim programları, 
projeleri ve yayınları hazırlamak üzere çeşitli 
çalışmalar sürdürülmektedir (Önal 2007: 339). 
Türkiye’de Medya okuryazarlığı eğitim 
programları ve projelerinde ilgi; son dönemde 
yine Avrupa Birliği ve ülke içinde Avrupa 
Birliği Bakanlığı’nın desteğiyle e-eğitim 

bağlamına odaklanmaktadır. Bu konu ile ilgili 
olarak Medya ve Kültür Araştırmaları 
Derneği’nce, AB Bakanlığı’nın yürütücüsü 
olduğu Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu 
çerçevesinde ve “Medya Okuryazarlığı E-
Eğitim Girişimlerinde Avrupa Birliği 
Deneyimlerinin Anlaşılması ve Türkiye’ye 
Aktarılması Çalışması” başlıklı proje 
kapsamında İtalya’da bulunan SacroCuore 
Katolik Üniversitesi (UniversitàCattolica del 
SacroCuore –PiacenzaCampus)’ne “ortaklık 
başlatma/kurma ve tanışma ziyareti” 
gerçekleştirilmiştir. 

(2) Marmara Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nde 23–25 Mayıs 2005 tarihleri arasında 
düzenlenen I. Uluslararası Medya Okurya-
zarlığı Konferansı bu açıdan önemlidir. Ol-
dukça geniş bir akademisyen katılımının 
sağlandığı konferansın ardından bildirilerin 
basılması, akademik literatüre önemli bir 
katkı sağlamıştır. 
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MEDYA OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR 
UYGULAMA 

Başak Solmaz- R. Ayhan Yılmaz 

ÖZET 
Medya Okuryazarlığı; yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, 
video, sinema, reklâmlar, internet v.s.) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve 
iletme yeteneği kazanabilmek olarak tanımlanmaktadır. İzleyicinin medyayı bilinçli okumasına 
katkı yapmakta, kendini rahat ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılımı 
sağlanmaktadır. Medya okuryazarlığı, medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip 
olma ve zamanla iletiler üretebilme yeteneğini kazanmaktır. Medya okuryazarlığının önemi şüphe-
siz ki hedef kitleye gönderilen mesajlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamasından kaynaklanmak-
tadır. Çocuklar başta olmak üzere toplumun diğer kesimleri medya okuryazarlığı konusunda ne 
kadar bilgiye sahip olurlarsa gerçek dünya ile medya tarafından kurulan dünya arasındaki sınırı o 
denli kolay fark edebilir ve medyadan bilgi alırlarken zararlı etkilerinden kendilerini koruyabilir. 
Medyayı doğru olarak takip eden, yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen, medya 
mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilen bilinçli bir kitle oluşturabilmek amacıyla Medya Okurya-
zarlığı dersi müfredatlara dahil edilmiştir. Medya Okuryazarlığı dersinin amacı, çocukların, med-
ya kurumunun yapısını, işleyişini öğrenmelerini, kurguyu gerçekten ayırarak kurgulanmış içeriği 
bilinçli bir şekilde değerlendirebilmelerini ve medyayı eleştirel olarak izlemelerini kısaca medya 
ile ilgili doğru soruları sorup doğru yanıtları bulabilmeleri konusunda onlara gerekli donanımı 
kazandırmaktır. Bu doğrultuda çalışmayla, Medya Okuryazarlığının Selçuk Üniversitesi’nin pay-
daşları olan öğrenciler tarafından nasıl algılandığını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca bu genel 
amacın yanında medya okuryazarlığı ile ilgili olarak farkındalık yaratmak bir diğer amaç olarak 
benimsenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Medya okuryazarlığı, medya, mesaj. 

MEDIA LITERACY RESEARCH AND AN APPLICATION AT SELCUK UNIVERSITY 

ABSTRACT 
Media literacy is defined as gaining the ability of reaching, analyzing, evaluating and transmitting 
both written unwritten messages, which can be seen in a great variety of formats like TV, video, 
cinema, advertisements, internet, etc.  Media literacy contributes the audiences’ conscious to 
follow the media, allow them to easily express themselves and help them to participate in the 
social life more actively. It also allows being equipped with the ability to perceive media messages 
in a more proper way and even produce them. The importance of media literacy comes from its 
supply of a greater control on the messages sent to target audience. As their conscious on media 
literacy increase, all the segments of the society, especially the children, may notice the border 
between the real life and the world built by media and protect themselves from the harmful effects 
of it while gaining information from them. Media Literacy courses were added to curricula in the 
schools in order to form a more conscious audience, who accurately follow media, know their 
country’s problems, behave sensitive to the environment and capable of understanding media 
messages properly.  The purpose of the Media Literacy course is to provide the children necessary 
equipment to understand the structure and the mechanism of media institutions, to evaluate the 
fictional content consciously, to follow media in a criticizing way, to ask correct questions and to 
find correct answers.  In this study, it is aimed to determine how media literacy is perceived by the 
students of Selcuk University. Moreover, besides this general aim, creating awareness to media 
literacy has been adopted as another purpose. 

Keywords: Media literacy, media, message. 
                                                
 Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 Doç. Dr.,  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
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GİRİŞ 

Medya Okuryazarlığının iki temel noktası 
bulunmaktadır: Birincisi medyadaki içeriğe 
erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme bece-
risi; ikincisi ise sunulan içeriği sadece anlamak 
değil aynı zamanda bu içeriği değerlendirebil-
me yeteneğidir. 

Bu amaçla dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde 
medya eğitimi ya da medya okuryazarlığı ders-
leri, çeşitli seviyelerde okullarda ders olarak 
okutulmaktadır. Bu dersler, ya doğrudan müf-
redata konmakta ya da müfredatta ilgili dersler 
içinde anlatılmaktadır. Ne şekilde okutulursa 
okutulsun, dersin ağırlıklı olarak uygulamaya 
dönük işlendiği, öğrencilerin eleştirel, katılımcı 
ve yaratıcı yönlerini geliştirici bir şekilde plan-
landığı görülmektedir. 

Medya okuryazarlığı ile temel olarak medya 
mesajlarının doğru algılanması ve alınan me-
sajların doğru bir şekilde yorumlanıp gereken 
şekilde kullanılması amaçlansa da ; 

1. Medya mesajlarının eleştirel bir bakış açısıy-
la alınabilmesi  

2. Medyada gerçeklilik, kurgusallık ayrımının 
yapılabilmesi 

3. İnsanların, medya mesajlarını işlemden ge-
çirmek için gerekli olan beceriler konusunda 
nasıl eğitilmesi gerektiğini saptamak 

4. Öğrencilerin ulaşma, analiz etme, değerlen-
dirme ve iletişime geçme yeteneğini güçlen-
dirmek için medyayı bir araç olarak kullanma-
sını sağlamak 

5. Medyanın sunduğu dünyanın gerçeğin kendi-
si olmayabileceğinin anlaşılabilmesi 

6. Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu nok-
talara taşınması noktasında bireylerin duyarlılık 
oluşturulmasına katkı sağlamak 

7. Medyanın yönlendirme ve yönetme fonksi-
yonlarının olduğunun farkına varılabilmesi 

8. Mesajı gönderenlerin kendi düşüncelerini 
dayatma gayreti içinde olabileceklerinin değer-
lendirilmesi  

9. Kitle iletişim araçlarının verdiği bilgi ve 
haberler konusunda kamunun farkındalığını ya 
da bilinçliliğinin sağlanması 

10. Eğitsel, kültürel, politik, sosyal ve ekono-
mik programlarda medya okuryazarlığının 
öneminin vurgulanması 

11. Her yurttaşın hem formel hem de informel 
eğitimle medya kullanımı konusunda azami 
ölçüde bilgi ve beceri sahibi olmasının sağlan-
ması 

12. Medyanın yapısının ve işleyişinin öğre-
nilmesi 

13. İçeriğin bilinçli biçimde değerlendirilmesi 

14. Demokrasi, yurttaşlık bilinci ve siyasal 
katılıma teşvik edilmesi 

15. Medyada yayınlanan ürünlerde (yazı, film, 
haber vb.) yer alan ırk, sınıf ve toplumsal cin-
siyet ayrımcılıklarını saptanması ve bunların 
ortadan kaldırılması 

16. Medya okuryazarlığının, özellikle genç ve 
çocuklar arasında yaygın olan uyuşturucu kul-
lanımının ve şiddetin önlemesi gibi amaçları da 
söz konusudur (http://medyaoy.blogspot.com).  

Medya okuryazarlığının amacı aslında, yalnız-
ca medyanın olumsuz etkilerinin bilişsel olarak 
giderilmesi için beceri ve yeteneklerin kazandı-
rılması değildir, giderek daha güçlü bir şekilde 
medya tarafından belirlenen yaşam alanlarının 
korunmasıdır (Alver 2006: 23). 

Elbette medyanın bilgilendirici yönü vardır ve 
medya doğru kullanıldığında son derece faydalı 
olacaktır. Zaman zaman medyanın faydasından 
çok, ne kadar zararlı olabileceğinin izlerini 
gördüğümüz için olumsuz etkilerini de dikkate 
almak gerekmektedir. Bu bağlamda medyanın 
bazı ilkelerinden bahsetmek mümkündür ki, 
İngiltere, Avustralya, Kanada ve ABD'de med-
ya okuryazarlığı eğitimcileri bu ilkeler üzerin-
de uzlaşmaya varmışlardır (http://www. 
yasemininceoglu.com/makaleler10.php):  

1. Medya mesajları itinayla seçilmiş, düzen-
lenmiş, gözden geçirilmiş ve kurgulanmış yapı-
lardır. Her ne kadar gerçek gibi görünse de bize 
sergilediği dünya gerçek olan değil, gerçeğin 
medya tarafından temsil edilmiş biçimidir.  

2. Medyanın bize dünyayı sunuş biçimiyle 
medya tüketicilerinin dünyayı algılayışı arasın-
da sıkı bir ilişki vardır.  

3. Medya iletileri bünyesinde değer ve ideoloji-
leri barındırır. 
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4. Medya mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, 
tarihsel ve estetik bağlamlar içerisinde üretilir.  

5. Medya iletileri, insanların sosyal gerçekliği 
kavramalarını sağlar.  

Başka bir ifade ile; medya mesajları kurgulan-
makta, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve 
estetik bağlamlar içerisinde üretilmektedir. 
Medya mesajları, yorumlayıcı anlam-yapma 
süreçleri, okuyucu, metin ve kültür arasındaki 
etkileşime dayanmakla birlikte medyanın ken-
dine özgü bir dili ve karakteristiği vardır. Med-
ya tasarımlamaları, insanların sosyal gerçekliği 
anlamalarında rol oynamaktadır (Hobbs 2004: 
124). 

Bununla birlikte herkesçe kabul edilmiş ve tüm 
yaklaşımlara uygulanan bazı temel ilkeler var-
dır. Bu ilkeleri (http://www.acikarsiv.gazi. 
edu.tr/dosya/medyaokuryazarligi.pdf) şöyle 
ifade etmek mümkündür; 

- Tüm medya mesajları yapılandırılmıştır.  

- Yapılandırılan medya mesajları kendi kuralla-
rı olan yaratıcı bir dil kullanır.  

- Farklı kişiler aynı medya mesajını başka türlü 
tecrübe edebilirler.  

- Medya esasen kazanç amaçlayan bir iştir.  

Yukarıda bahsedilen ilkelerinin yanında medya 
okuryazarlığının hedeflerinin olduğunun da 
bilinmesi gerekmektedir. Medya okuryazarlığı-
nın hedefleri çok geniş yelpazeye yayılmakla 
birlikte şöyle ifade edilebilir (http://cukurova. 
academia.edu/NurcayTurkoglu/Books/225407). 

1. Demokrasi, yurttaşlık bilinci ve siyasal katı-
lımı teşvik etme,  

2. Irk, sınıf ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını 
asgariye indirme,  

3. Uyuşturucu kullanımı-şiddeti önleme,  

4. Eğitim düzeyini iyileştirme.  

Medya okuryazarlığı, demokratik toplumlarda 
katılımın sağlanması açısından önemli olduğu 
kadar, sosyal adaletin ve eleştirel vatandaş 
olmanın gereklerinden birini de oluşturmakta-

dır. Dünya çapında artan rekabetin, küresel-
leşmenin ve medyanın özelleştirilmesinin, yeni 
bir eğitim biçimi olan, medya okuryazarlığı 
gereksinimini beraberinde getirdiğini söylemek 
mümkündür. 

Bu çalışma ile, medya okuryazarlığı ya da 
medya okuryazarlığı dersi hakkında bilginin ve 
hedef kitlenin medya okuryazarlığı konusunda-
ki algılamasının ortaya çıkarılması planlanmak-
tadır. Gerçekleştirilecek bu çalışma, ilgili hedef 
kitle üzerinde medya okuryazarlığına yönelik 
bir farkındalık yaratmaya ya da güçlendirmeye 
katkı sağlayacaktır. 

Bu doğrultuda çalışmayla ele alınan temel 
nokta Selçuk Üniversitesi kampüsündeki öğ-
rencilerin medya okuryazarlığı hakkındaki 
bilgisini değerlendirmek olmuştur.  

1. AMAÇ 

Bu araştırmanın genel amacı, Medya Okurya-
zarlığı ve medya okuryazarlığı derslerinin ilgili 
hedef kitle tarafından nasıl algılandığını belir-
lemektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu 
soruya yanıt aranacaktır: 

Medya Okuryazarlığı Selçuk Üniversitesi pay-
daşlarından biri olan öğrenciler tarafından ne 
düzeyde algılanmaktadır? 

2. YÖNTEM 

Bu amaçlar çerçevesinde yapılan araştırmada 
alan araştırması yöntemi uygulanmış, verilerin 
elde edilmesinde ise anket tekniği kullanılmış-
tır. 

Anket formu, medya okuryazarlığı ile ilgili 
literatür taraması, alanda daha önce gerçekleşti-
rilen araştırmaların da incelenmesi sonrasında 
ve araştırmanın amaçları doğrultusunda oluştu-
rulmuştur. İlk olarak 50 kişilik kontrol grubun-
da denenen anket formu, gerekli düzeltmeler ve 
eklemelerden sonra uygulamaya konulmuştur. 
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar or-
tamına aktarılarak frekans ve yüzde analizleri 
yapılmıştır. 

2.1.  Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi’nde 
bulunan mevcut fakülte öğrencileri oluşturmak-
tadır. Araştırmanın örneklemi ise, 2011-2012 
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eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Selçuk 
Üniversitesi bünyesindeki mevcut fakülteler-
den seçkisiz (rasgele) yöntemle belirlenen 
üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örnek-
lem dahilindeki fakülteler ve bu fakültelerden 
araştırmaya katılan öğrenci sayıları Tablo 1’de 
verilmiştir. Anketimiz, Selçuk Üniversitesi 
kampüsündeki mevcut 14 fakültede, 14-31 
Mayıs 2012 tarihleri arasında, her bir fakülte-
den tesadüfi olarak seçilen toplam 1563 öğren-
ciye uygulanmıştır. Araştırma, katılımcı olarak 
Selçuk Üniversitesi’ndeki mevcut fakülte öğ-
rencileri ile sınırlandırılmıştır. Anket çalışması 
sırasında katılımcılarla yüz yüze görüşülmüş 
anlaşılamayan sorular katılımcılara açıklanmış-
tır. 

Aşağıdaki Tablo 1, ankete katılarak görüş bil-
diren Selçuk Üniversitesi kampüsünde bulunan 
fakülte öğrencilerinin dağılımlarını göstermek-
tedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Dağılımı 

FAKÜLTELER Frekans Yüzde (%) 

Hukuk Fakültesi 128 8.2 

Edebiyat Fakültesi 103 6.6 

İletişim Fakültesi 104 6.7 

İktisadi-İdari Bil. Fak. 101 6.5 

Selçuklu Tıp Fakültesi 115 7.4 

Mes. Eğitim Fakültesi 127 8.1 

Güzel Sanatlar Fak. 151 9.7 

Ziraat Fakültesi 90 5.8 

Teknik Eğitim Fak. 103 6.6 

Veterinerlik Fakültesi 130 8.3 

Sağlık Bilimleri Fak. 82 5.2 

Diş Hekimliği Fak. 72 4.6 

Fen Fakültesi 152 9.7 

Müh-Mimarlık Fak. 105 6.7 

Toplam 1563 100.0 

Anketi yanıtlayanların % 9,7’si Fen Fakültesi 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, % 
8,3’ü’ Veteriner Fakültesi,  %8,2’si Hukuk 

Fakültesi, %8,1’i Mesleki Eğitim Fakültesi, 
%7,4’ü Tıp Fakültesi, %6,7’si Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi ve İletişim Fakültesi, 
%6.6’sı Teknik Eğitim Fakültesi ve Edebiyat 
Fakültesi, %6,5’i İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, %5,8’i Ziraat Fakültesi, %5,2’si 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, %4,6’sı da Diş He-
kimliği Fakültesi oluşmaktadır. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler, yüz yüze görüşmeye daya-
lı anket tekniği uygulanarak elde edilmiştir. 12 
sorudan oluşan anket tesadüfi örnekleme meto-
duyla Selçuk Üniversitesi kampüsünde bulunan 
mevcut fakülte öğrencilerinden 1563 kişiye 
uygulanmıştır.  
Anket formunda yer alan soruların bir kısmı 
yaş, cinsiyet ve okudukları fakülte ile ilgilidir. 
Diğer sorular ise sırasıyla şu şekildedir; “Med-
ya okuryazarlığı hakkında bir bilgiye sahip 
misiniz?”, “Medya okuryazarlığının toplumun 
bilinçlenmesine katkı sağladığını düşünüyor 
musunuz?”, “Medya Okuryazarlığının eleştirel 
ve yaratıcı düşünceyi geliştirdiğini düşünüyor 
musunuz?”, “Medya okuryazarlığı izledikleri-
mizi gerçek ve kurgu olarak ayırt edebilmemi-
ze katkı sağlar mı?”, “Medya okuryazarlığı 
zorunlu ders kapsamına alınmalı mıdır?”, 
“Medya okuryazarlığı dersinin pedagojik for-
masyon almış iletişim fakültesi mezunları tara-
fından verilmesini doğru buluyor musunuz?”, 
“Medya okuryazarlığı dersleri ile medyayı 
doğru okuyup anlayacağımızı düşünüyor mu-
sunuz?”, “Medyayı sıklıkla takip ediyor musu-
nuz?”, “En çok hangi medya aracını takip edi-
yorsunuz?”.  
Anket formları, katılımcılara birebir sorularak 
uygulanmıştır. Verilen cevaplar anket formuna 
işlenmiştir. Ankete katılanların daha doğru ve 
çekinmeden yanıt vermeleri açısından anket 
formlarına isimlerini yazmamaları önerilmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu başlık altında öncelikle Selçuk Üniversitesi 
iç hedef kitlesi olarak değerlendirilen öğrenci-
leri tarafından verilen yanıtlar aşağıdaki tablo-
larda aktarılmıştır.  

Araştırmaya katılan 1563 kişinin %50,4’ü 
kadın, %49,6 sı ise erkektir. Katılımcıların 
%27,8’i, 18-20 yaş aralığında, %57,4’ü, 21-23 
yaşa aralığında, %11,1’inin ise 24-26 yaş aralı-
ğında olduğu görülmüştür.  
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Tablo 2. Katılımcıların Medya Okuryazarlığı 
hakkında Sahip Oldukları Bilgi 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 325 20.8 

Hayır 640 40.9 

Kısmen 598 38.3 

Toplam 1563 100.0 

Katılımcılara medya okuryazarlığı hakkında bir 
bilgiye sahip olup olmadıkları sorulmuş ve 
%20,8’inden evet, %40,9’undan hayır, 
%38,3’ünden de kısmen cevapları alınmıştır. 
Bu veriler ışığında, katılımcıların medya okur-
yazarlığı hakkında çok fazla bilgi sahibi olma-
dıkları söylenebilir.  

Tablo 3. Katılımcıların Medya Okuryazarlığı-
nın Toplumun Bilinçlenmesine Katkısı Hak-
kındaki Düşünceleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet  865 55.3 

Hayır 186 11.9 

Kısmen 512 32.8 

Toplam 1563 100.0 

Medya okuryazarlığının toplumun bilinçlenme-
sine katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya koy-
maya çalışan soruya verilen cevaplara bakıldı-
ğında, katılımcıların % 55,3’ünün evet dediği, 
%11,9’unun da hayır dediği görülmektedir. 
Katılımcıların %32,8’i ise medya okuryazarlı-
ğının toplumun bilinçlenmesi yönünde kısmen 
katkısı olduğunu düşünmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların, Medya Okuryazarlığı-
nın Eleştirel ve Yaratıcı Düşünceyi Geliştirdi-
ğine Dair Düşünceleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 774 49.5 

Hayır 184 11.8 

Kısmen 605 38.7 

Toplam 1563 100.0 

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin medya 
okuryazarlığının eleştirel ve yaratıcı düşünceyi 

geliştirip geliştirmediğini ortaya çıkarmaya 
çalışan soruya verdikleri yanıtlar, % 49,5 ile 
evet,  % 11,8 ile hayır ve yine %38,7 ile kıs-
men ifadesinden oluşmaktadır.  
Tablo 5. Katılımcıların, Medya Okuryazarlığı-
nın Televizyondaki Gerçeği ve Kurguyu Ayırt 
Etmeye Katkısına Yönelik Düşünceleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 817 52.3 

Hayır 203 13.0 

Kısmen  543 34.7 

Toplam 1563 100.0 

Ankete yanıt veren öğrencilerin % 52,3’ü med-
ya okuryazarlığının televizyondaki gerçeği 
kurgudan ayırt etmemize katkı sağladığı fikrine 
katılırken, % 13’ü bu fikre hayır diyerek katıl-
mamaktadır. Bu konuda kısmen diyenlerin 
oranı % 34,7 ile ifade edilmektedir.  

Tablo 6. Katılımcıların, Medya Okuryazarlığı-
nın Zorunlu Ders Kapsamına Alınması Yönün-
deki Düşünceleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 535 34.2 

Hayır 388 24.8 

Kısmen 640 50.0 

Toplam 1563 100.0 

Anketi yanıtlayan öğrenciler medya okuryazar-
lığının zorunlu ders kapsamına alınması yö-
nünde %50 oranında kısmen diyerek, %34.2 
oranında evet diyerek ve yine %24,8 oranında 
da hayır diyerek düşüncelerini ifade etmişler-
dir.  

Tablo 7. Katılımcıların, Medya Okuryazarlığı 
Derslerinin İletişim Fakültesi Mezunları Tara-
fından Verilmesi Gerektiği Yönündeki Düşün-
celeri 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 832 53.3 

Hayır 160 10.2 

Kısmen  571 36.5 

Toplam 1563 100.0 
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Medya okuryazarlığı dersinin pedagojik for-
masyon almış iletişim fakültesi mezunları tara-
fından verilip verilmemesi gerektiğini ortaya 
çıkarmaya çalışan soruda, anketi yanıtlayanla-
rın % 53,3’ü evet diyerek bu ifadeye katıldıkla-
rını, % 10,2’si hayır diyerek katılmadığını, % 
36,5’i ise kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde medya 
okuryazarlığı dersinin iletişim fakültesi mezun-
ları tarafından verilmesi gerektiğini söylemek 
mümkündür. 

Tablo 8. Katılımcıların, Medya Okuryazarlığı-
nın Medyayı Doğru Okuyup Doğru Anlamaya 
Katkısı Yönündeki Düşünceleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 719 46.0 

Hayır 175 11.2 

Kısmen  669 42.8 

Toplam 1563 100.0 

Katılımcılara medya okuryazarlığının, medyayı 
doğru okumaya ve doğru anlamaya katkısı olup 
olmadığı sorulmuş, anketi yanıtlayanların % 
46’sı evet demiş, %11,2’si ise hayır demiştir. 
Katılımcıların %42.8’i de kısmen diyerek med-
ya okuryazarlığının medyayı doğru okuma ve 
doğru anlama yönündeki katkısını ifade etmiş-
tir.  

Tablo 9. Katılımcıların, Medyayı Takip Etme 
Sıklıkları 

 Frekans Yüzde (%) 

Evet 768 49.1 

Hayır 200 12.8 

Kısmen  595 38.1 

Toplam 1563 100.0 

Katılımcıların medyayı sıklıkla takip edip et-
mediklerini belirlemeye yönelik soruda, anketi 
yanıtlayanların % 49,1’i evet derken, % 12,8’i 
hayır yanıtını vermiştir. % 38,1’i ise kısmen 
diyerek medyayı takip ettiğini belirtmiştir. Bu 
veriler değerlendirildiğinde medyayı takip 
edenlerin oranının neredeyse %90 olduğu söy-
lenebilir. O halde, medyanın hayatımızın vaz-
geçilmez araçlarından olduğu söylemek müm-
kündür.  

Tablo10. Katılımcıların En Çok Takip Ettiği 
Medya Aracı 

 Frekans Yüzde (%) 

Tv 386 24.7 

Gazete-Dergi 212 13.6 

İnternet 906 57.9 

Radyo 53 3.4 

Diğer 6 .4 

Toplam 1563 100.0 

Katılımcılara en çok hangi medya aracını takip 
ediyorsunuz diye sorulmuş ve %57,9’u internet 
yanıtını vermiştir. Katılımcıların, %24,7’si 
televizyon, %13,6’sı gazete-dergi gibi yazılı 
medyayı takip ettiğini belirtmiştir. Katılımcıla-
rın %3,4’ü ise en çok takip ettiği medya aracı-
nın radyo olduğu yanıtını vermiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Medyada verilen mesajlar gerek kişileri gerek-
se toplumları önemli ölçüde etkilemektedir. 
Medya okuryazarlığı ile hedeflenen amaç ise; 
medya tarafından iletilen mesajlarının doğru 
algılanmasıdır. Kısacası medya okuryazarlığı, 
kaynağı her ne olursa olsun, bilgiyi değerlendi-
rip, onu yerinde kullanabilen bireyler yetiştir-
meyi hedeflemektedir. Kitle iletişim araçlarının 
gelişimine paralel olarak iletişim kanallarının 
çeşitlenmesi, doğru bilgiye nasıl ulaşılacağına 
dair sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Yoğun bilgi bombardımanı altında, medyanın 
sunduğunu bilinçsizce alıyor ve o oranda da 
etkileniyoruz. İşte bu nedenle medya okurya-
zarlığı dersleri ile bireylerin, medyaya eleştirel 
bakabilen, bilinçli alıcılar olarak yetiştirilmesi 
önem göstermektedir. 

Yapılan araştırma sonucunda, öncelikle medya 
okuryazarlığı hakkında toplumun her katma-
nındaki bireylerin bilinçlendirilmesi ve bir 
farkındalık yaratılması gerekliliği öne çıkmış-
tır. Çünkü, medya okuryazarlığı ile ilgili ne 
kadar bilgi sahibi olunursa gerçek dünya ile 
medya tarafından kurgulanan dünya arasındaki 
sınır da o kadar kolay fark edilebilir ve medya-
nın zararlı etkilerinden kaçınılabilir. Bu bağ-
lamda da medya okuryazarlığı dersinin önemi-
ni ve hatta zorunlu ders kapsamında değerlen-
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dirilmesinin gerekliliğini vurgulamak müm-
kündür. 

 Medya okuryazarlığı eğitiminin bireylerin 
bilinçli bir medya tüketicisi olmasına katkı 
sağlayacağı ortaya çıkan bir başka sonuç olarak 
değerlendirilebilir. Çünkü iletişim ve teknoloji 
hayatımızın hemen hemen bütününü etkilemek-
tedir. Yine bu dersin iletişim fakültesi mezun-
ları tarafından verilmesi gerekliliği de katılım-
cılar tarafından özellikle dile getirilmiş önemli 
bir husustur. Medyayı doğru okumak ve doğru 
anlamak adına medya okuryazarlığı dersinin 
gerekliliği de katılımcılar tarafından ifade edi-
len bir başka noktadır. Araştırma sonucunda 
katılımcılar medyayı sıklıkla takip ettiklerini ve 
en çok interneti kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak şu söylenebilir; küreselleşen 
dünya aynı zamanda, yeni bir eğitim biçimi 
olan medya okuryazarlığı gereksinimini bera-
berinde getirmiştir. En kısa zamanda disiplinler 
arası bir yaklaşım haline gelmesi gereken 
'medya okuryazarlığı' için aşağıdakiler önerile-
bilir:  

1- Gerek çocuklar gerekse yetişkinlere yönelik 
medya okuryazarlığı için bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları başlatılmalı, bu 
çalışmalar kapsamında konferanslar, work 
shoplar, paneller düzenlenmeli, 

2- Ülkemizde medya okuryazarlığı zorunlu 
ders olarak okul müfredatlarına sokulmalı,  

3- İlgili birimler tarafından bu konudaki uzman 
eğiticiler için kadrolar oluşturulmalı,  

4- Medya okuryazarlığı alanında bütün paydaş-
lar dayanışma içinde çalışmalıdır.  
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TELEVİZYON REKLAMLARININ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ BESİN SEÇİMİ 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ 

Zafer Günlü*- Didem Önay Derin 

ÖZET 

Çocuğun tüketici olarak değerlendirilmesinde en belirleyici faktörlerin başında reklamlar gelmek-
tedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda son yıllarda çocuklara yönelik reklamların 
sayısı giderek artmıştır. Bu artış en çok gıda reklamlarında görülmektedir. Reklam verenler, satış-
ları arttırmak amacıyla zaman zaman çocukların düşünsel ve fiziksel yapılarını olumsuz etkileyen, 
sürekli tüketime yönlendiren yanlış ve yanıltıcı bilgilendirme yapabilmektedir. Özellikle çocuklara 
yönelik yapılan reklamlardan çocukların olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için verilecek mesaj ve 
uygulanacak reklam tekniklerinin iyi seçilmiş olması gerekir. Bu çalışma, televizyon reklamlarının 
okul çağı çocuklarının besin seçimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma 
evrenini Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesindeki merkez ilkokullarına devam eden 9-14 yaş grubun-
daki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma verileri Mayıs-Haziran 2009 tarihleri arasında araştır-
macı tarafından geliştirilmiş bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, 
SPSS 13.0 paket programı kullanılmıştır. Her soru ile ilgili sayı ve % değerleri gösteren tablolar 
hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun  (%88.6) bazen ve 
her zaman reklamları izledikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%54.3) reklamların 
amacının ürün hakkında bilgi vermek olduğunu söylemişlerdir. Öğrencilerin en fazla beğendikleri 
yiyecek ve içecek reklamlarının çikolata, cips, kek ve şeker reklamlarıyla (%45.7) kolalı içecek 
reklamları (%58.5) olduğu belirlenmiştir.      

Anahtar sözcükler: Reklamlar, televizyon, okul çağı, ilkokul. 

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TELEVISION ADVERTISEMENTS ON 
FOOD SELECTION OF SCHOOL AGE CHILDREN 

 
ABSTRACT 
One of the most determining factors in realizing the value of children as customers seems to be the 
advertisements. As a result of the developments in the communication technologies the number of 
advertisements targeting the children has gradually increased. This increase is most prevalent in 
food advertisements. Advertisers’ wrong and misleading information affects children’s mental and 
physical health negatively, they persist with their advertisements to boost their sells. Particularly, 
when the target group is children, in order not to affect the children negatively, the message and 
the techniques of the advertisements should be chosen carefully. This study aimed at determining  
of the effect of television advertisements on food selention of school age children. The universe 
consisted of students in 9-14 aged group  who currently attending the central primary school in 
Caycuma Zonguldak. The data were collected using data forms which prepared by researcher 
between May-June 2009. In the evaluation of the data SPSS 13.0 statistical package program was 
used. For each question tables were made including absolute and % values. According to the 
results of the study, it was determined that the majority of students (88.6%) sometimes and always 
watched the advertisements. More than half of the students (54.3%) said that purpose of 
advertisements was to give information about the product. It was determined that the most favorite 
food and drink advertisements of the students was chocolate, chips, cakes and candy 
advertisements (45.7%) with cola advertisements (58.5%).  

Keywords: Advertisements, television, school age, primary school. 
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GİRİŞ 

Bugünün yoğun rekabet koşulları, işletmeleri 
ürün bilgisi yanında hedef kitlelerin dikkatleri-
ni çekmelerine ve böylece kendilerine benzer 
faaliyetlerde bulunan işletmelerden daha fazla 
dikkat çekme çalışmalarına itmektedir. Bu 
yönde yapılan en önemli yatırımlardan ve iş-
letmelerin başarılarında doğrudan etkili olan 
unsurlardan biri reklamdır (Shaizada 2006: 1). 
Günümüzün vazgeçilmez kavramlarından olan 
reklam; iş ve sanat dünyasında birçok kişiyi 
“etkileyen”, emekleyen çocuktan, alışveriş 
yapan anneye hemen hemen her bireyi “etkile-
nen” konumunda etkilemektedir. Reklamla 
yoğrulmuş bir yaşam, köyden kente, sokaktan 
eve her alanı kapsamaktadır (Andaç 2008: 53).  

Reklamlar, son zamanlarda hızla gelişen ve bu 
gelişmeye paralel olarak, bir takım tartışmaları 
da beraberinde getiren bir kavram haline gel-
miştir. Reklamlarda yaşanan hızlı değişimin 
nedeni kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle 
doğru orantılıdır. Bunun nedeni ise; reklamla-
rın insanlara ulaştırılmasında en çok başvuru-
lan yolun kitle iletişim araçlarından geçmesidir. 
Reklamlar sayesinde dünyanın bir ucunda 
üretilen herhangi bir üründen haberimiz olmak-
ta ve onu nereden temin edebileceğimiz konu-
sunda bilgi sahibi olabilmekteyiz. Reklamlar 
tüketicileri satın almaya teşvik eden, zamanla 
ürün ve tüketici arasında bir bağ oluşturan en 
önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çık-
maktadır (Özdemir 2003).  

Çocuklar pazarı her geçen gün daha fazla şirke-
tin ilgisini çekmektedir. Yetişkinler için üretim 
ve satış yapan birçok şirket önceleri reyonla-
rında az yer ayırdıkları çocuk ürünlerinin çeşi-
dini artırmakta ve bu ürünlerin tanıtımı için 
televizyon reklamlarından faydalanmaktadır. 
Çocuklara yönelik TV reklamları çocukları bir 
hayli etkilemektedir. Çocuklar, reklamlar ile 
birçok ürün hakkında bilgi sahibi olmakta ve o 
ürünleri ebeveynlerinden talep etmektedir (Ka-
raca ve ark. 2007: 234). Çocukluk yılları, bire-
yin düzenli ve sürekli olarak geliştiği ve tüketi-
ci davranış kalıplarının şekillendiği en önemli 
dönemdir. Bu dönemde birey tüketim ile ilgili 
çeşitli beceriler kazanır ve bu becerileri dene-
yimlere dönüştürür. Dolayısıyla çocukların mal 
ve hizmetleri satın alma ile ilgili edindikleri 
tecrübeler, ilerideki yaşamları için kendilerine 
yarar sağlayacaktır (Özgen 1995: 85-88).  

1. REKLAMLARIN TANIMI VE ÖNEMİ 

Reklamın önemli oluşu ve özellikle günümüz 
hayat akışı içerisinde tüm tüketim alışkanlıkla-
rımızı şekillendirmesi reklamın gerçekte ne 
olduğunun bilinmesini önemli kılmaktadır. 
Reklamın çeşitliliği ve bakış açısındaki farklı-
lıklar nedeniyle birçok değişik reklam tanımı 
ortaya çıkmıştır (Çerçi 2009: 3). 

Amerikan Pazarlama Birliği (American Marke-
ting Association-AMA) reklamı, “reklam veren 
tarafından bir ürünün, hizmetin veya fikrin, 
bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla su-
numu” olarak tanımlamaktadır (Çırpıcı 2006: 
5). Tüketicilerin yeterince bilinçlenmediği 
ülkemizde, tanıtılmayan bir ürünün, günümüz 
koşulları içinde ülke çapında talep görmesi 
mümkün değildir. Bu bakımdan reklam, bir 
mal veya hizmetin kitlelere tanıtılması ve be-
nimsetilmesi amacıyla göze ve kulağa seslenen 
mesajların hazırlanıp bir bedel karşılığı yayım-
lanması olarak tanımlanabilir (Sadıkova 2006: 
5). Reklam, bir malın veya hizmetin üretici 
veya satıcı tarafından bir bedel ödenerek her-
hangi bir vasıta ile (genel yayın araçlarında) 
geniş halk kitlelerine tanıtılarak, seslendiği 
kitleyi satın alma eylemine sevk eden bir araç-
tır (Tepecik ve Kalafat 1999: 76, Varol ve 
Güler 2005: 168). Bal (1990), reklamı “belirli 
bir kişi veya kurumun denetimi altında ürünün, 
hizmetin veya fikrin hedef pazarı oluşturanları 
ikna etmek ve bilgili kılmak için yapılan, kişi-
sel olmayan duyurudur” şeklinde de tanımla-
maktadır. 

Gülsoy (1999), reklam konusunda detaylı bir 
tanımlama yoluna gitmiş ve reklamı “insanla-
rın, gönüllü olarak belirli bir davranışta bulun-
maya ikna etmek, belirli bir düşünceye yönelt-
mek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ya da 
kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi 
vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiş-
tirmelerini veya belirli görüşü ya da tutumu 
benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturu-
lan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın 
almak yoluyla sergilenen veya başka biçimler-
de çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında 
oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle, 
parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların 
kimliği açık olan) duyuru” olarak tanımlamış-
tır.  

Reklam en genel ve kabul gören tanımı ile, 
ürün veya fikre yönelik mesajın belirli bir ku-
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ruluş tarafından bedelinin ödenerek iletişim 
araçları vasıtası ile kişisel olmayan biçimde 
hedef kitleye, genelde ikna ederek harekete 
geçirme amacı ile ulaşmasıdır (Arens 1996: 6). 

Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki uzak-
lığın artması, çok değişik mal ve hizmetlerin 
tüketiciye tanıtılması gereği ve eski mamullerin 
geliştirilerek yeniden pazara sunulması, rekla-
mı bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkarmak-
tadır (Uzar 1994). Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte iletişim araçlarının yaygınlaşması, 
çocukların televizyon izlerken, radyo dinler-
ken, sokakta yürürken, toplu taşıma aracında 
yolculuk yaparken sürekli olarak reklam mesaj-
larına maruz kalmalarına neden olmaktadır. 
Özellikle ses, hareket ve renk gibi etkin özel-
liklere sahip olan televizyon, çocuklar üzerinde 
diğer kitle iletişim araçlarına göre belirgin bir 
üstünlüğe sahiptir ve bu nedenle reklam veren-
ler tarafından daha çok tercih edilmektedir 
(Özer 1999: 1). Reklam konusunda ülkelerin 
ekonomik kalkınma düzeyleri bir rol oynuyorsa 
da hemen hemen tüm ülkelerde reklama ihtiyaç 
duyulmaktadır. Özellikle, serbest piyasa eko-
nomisinin geçerli olduğu ülkelerde reklamın 
önemi büyüktür (Uzar 1994). Televizyon ka-
nalları da çok yüksek olan yayın maliyetlerinin 
büyük çoğunluğunu reklam gelirleri ile karşı-
lamaktadırlar (Özyürek 1998: 76). Reklamın, 
mal ve hizmetleri tanıtmak; nereden, nasıl ve 
ne fiyatla sağlanacağı ve ne şekilde kullanıla-
cağı hakkında bilgi vererek tüketiciye zaman 
kazandırmak ve firmalar arasındaki fiyat ve 
kalite rekabetini arttırarak tüketiciyi karlı çı-
karmak gibi olumlu işlevleri de vardır (Özgür 
2001: 10, Babaoğul ve ark. 2006: 107). 

Reklam yalnızca hedeflenen kitlenin farkına 
vardığı bir ihtiyacı karşılamak üzere pazarda 
varolan birden fazla üründen kendisi için uy-
gun olanı seçmesine yardımcı olacak bilgiyi 
iletmekle sınırlı bir işleve sahip değildir. Rek-
lam kitlenin farkına varmadığı bir ihtiyacı da 
ortaya çıkarır. İhtiyacın farkına varılması in-
sanlarda rahatsızlık yaratır. Bundan kurtulma-
nın yolunun ise reklamlarda önerilen nesneyi 
satın almaktan geçtiği ısrarla vurgulanır. İş 
bununla da sınırlı kalmaz. Ürünü marka olarak 
belleklerde kazımak, belirgin özellikleriyle 
markayı tüketicinin belleğine müstesna bir 
konuma yerleştirmek de reklamdan beklenen 
görevdir (Shaizada 2006: 44-45). 

2. REKLAMLARIN AMAÇLARI 

Reklam; dinlediğimiz radyodan izlediğimiz 
televizyon filmine, okuduğumuz dergiden yol 
kenarlarındaki bilbordlara, giydiğimiz giysi-
den, ayakkabılarımızın taban izlerine kadar 
akla gelebilecek her yerde karşımıza çıkmakta-
dır. Bu noktada günlük yaşantımızı uyku saat-
leri hariç böylesi etkisi altına alan ve yaşantı-
mızın bir parçası haline gelen reklamın amaçla-
rının belirtilmesi gerekmektedir  (Ulu 2007: 
14). 

Reklamın amacı, ürün hakkında bilgi vermek 
olduğu kadar, tüketiciyi aydınlatmak, ürün ya 
da hizmet hakkında kullanım alanlarını açıkla-
mak, çağdaş anlayışa yeni bakış açıları kazan-
dırmaktır (Teker 2008: 8). 

Reklamda en genel amaç; reklam yapılacak 
ürün için daha önceden belirlenmiş hedef kitle-
yi satın almaya yöneltmektir. Reklamcılıkta 
amaç, mükemmel bir sanat eseri yaratmak 
değil, reklamın türüne göre seyirciye ulaştırıla-
cak mesajı en iyi taşıyacak ve izleyicinin gözü-
ne çarpacak bir çalışma meydana getirmektir. 
Gerçekte değişik seçeneklerin değerlendirilip 
bunlardan akılcı olanların tüketici tarafından 
seçilmesi gerekirken, seçim işi tüketici için 
reklamcı tarafından yapılmaktadır (Çırpıcı 
2006: 7). 

Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici 
kitlesinin düşünce ve alışkanlıklarında olumlu 
yönde etkiler yaratarak, onları satın almaya 
yönlendirmek ve işletme karlılığını arttırmak 
amacını taşımaktadır. Fakat reklamın bu ama-
cını gerçekleştirmesi için, hedef aldığı tüketici 
kitlesine ulaşması ve mesajlarını bu kitleye 
verebilmesi gerekmektedir. Bu da ancak rek-
lamın öncelikle iletişim amacını gerçekleştir-
mesi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda 
reklamın genel amaçlarını, iletişim amacı ve 
satış amacı olarak, iki başlık altında ele almak 
mümkündür (Ulu 2007: 14). Reklamın iletişim 
amacı; önceden belirlenmiş bir hedef kitleye 
onları satın alma konusunda harekete geçire-
cek, uyaracak bilgi ve düşünceleri iletişim 
yoluyla ulaştırmaktır. Reklamın satış amacı ise; 
tüketicileri motive ederek, kısa sürede tüketici-
leri satın almaya ikna etmektir. Ürettikleri mal 
veya hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği 
avantajları ile faydaları göstererek, o mal veya 
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ürüne karşı bir talep yaratmayı amaçlar (Çırpıcı 
2006: 8). 

3. TELEVİZYON REKLAMLARININ 
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Çocuklar geleceğimizin temel taşlarıdır. Onları 
geleceğe hazırlarken, anne, baba, kardeş gibi iç 
faktörlerin yanı sıra, günümüzde büyük bir 
güce sahip olan kitle iletişim araçlarını ve rek-
lam unsurunu da göz ardı etmememiz gerekir. 
Türkiye’de son yıllarda çocuklara yönelik 
reklamların sayısı giderek artmakta, hatta bazı 
reklam ajansları sadece çocukları hedef alarak 
çalışmalarını sürdürmekte ısrar etmektedir. Hal 
böyle olunca da; reklamların çocuklar üzerinde 
birçok olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiye 
yol açması kaçınılmaz bir sondur. Reklamcılık; 
çok önemli ve market ekonomisini yönlendiren 
bir sektördür. Genel olarak reklamın rolü; mar-
ka yaratmak, müşterinin ihtiyaçlarına cevap 
verip, yeni bir ürünü en iyi şekilde pazarlamak-
tır. Fakat söz konusu çocuklar olduğu zaman, 
daha dikkatli davranmak ve onları gelebilecek 
her türlü zarardan korumak gerekmektedir 
(Asena 2009: 4). 

3.1. Televizyon Reklamlarının Aile ve Çocuk 
İlişkileri Üzerindeki Etkileri 

Çocuğun ilk sosyalleştiği yer aile olduğu için, 
tüketici kimliği kazanması ve tüketim, davra-
nış, tutum ve eğilimlerinin şekillenmesinde de 
aile ve aile iletişiminin etkisi büyüktür. Özel-
likle okul öncesi dönemde çocuğun yaşamında 
önemli bir yere sahip olan aile, onun sosyal-
leşme sürecini yaşadığı, tutum ve davranışlarını 
şekillendirip yönlendiren önemli bir kurumdur. 
Çocuğun yetiştiği aile, onun duygusal ve top-
lumsal gelişimini etkiler. Çocukların iyi ve 
yararlı bir birey olabilmeleri için aileleriyle 
sağlıklı ilişkiler içinde olmaları gerekir. Ebe-
veynler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi etkile-
yen en önemli faktörlerden birisi de çevresel 
etkenlerdir. Hem ebeveynler hem de çocuklar 
zamanlarının önemli bir kısmını televizyon 
izleyerek geçirmeleri nedeniyle, ebeveyn ve 
çocuk ilişkisinde televizyon önemli bir çevresel 
etken konumundadır. Televizyonun yoğun 
olarak izlenmesi, çocuğun reklamlara da yoğun 
bir şekilde maruz kalmasına neden olmaktadır. 
Ailenin yanı sıra başlıca etken olan reklamlar, 
çocuğun tüketim alışkanlıklarının oluşmasında 

ve bir tüketici kimliği kazanmasında da önemli 
bir etkiye sahiptir. Özellikle günümüzde bir 
birey olarak varolmaya, kendi kişilik ve karar-
larını net olarak ortaya koymaya daha erken 
yaşlarda başlayan çocukların, yoğun iletişim 
bombardımanının da etkisiyle reklamlara ma-
ruz kalma ve etkilenme oranları daha da art-
maktadır (Asena 2009: 6). Genç ve çocuk tüke-
ticiler, birçok uluslararası ve yerel reklamcıla-
rın hedefidir. Aileler çocuklarının tüketici ola-
rak sosyalleşmesinde büyük rol oynar. Televiz-
yon reklamları da tartışmasız, aileler kadar 
çocukların materyalist ve geleneksel görüşleri-
nin gelişmesini etkiler. Bir başka deyişle, tüke-
tim hakkında aile içi iletişim, reklamların ço-
cuklar üzerindeki istenmeyen etkilerini nötrali-
ze eder. Çocukları hedef alan pazarlama çalış-
maları ve özellikle televizyon reklamları me-
sajlarını verirken çocuklardan önce, ailelerinin 
yeşil ışığını elde etmeye ihtiyaç duyarlar (Chan 
ve McNeal 2003: 317). Ailenin sahip olduğu 
özellikler doğrultusunda oluşturduğu satın alma 
karar mekanizması, çocuğunda satın alma dav-
ranışlarını etkilemektedir. Çocukların medya-
dan ve reklamlardan etkilenmesi de aile ileti-
şim modelleri tarafından belirlenmekte ve 
çocuğun satın almaya yönelik davranışlarını 
yönlendirmektedir (Temel ve Yeygel 2005: 
345-346). Yaşları yedi ile 14 arasında olan 
toplam 300 öğrenci üzerinde yapılan bir çalış-
mada; çocukların %31.7’si reklamı yapılan 
yiyeceği ilk gördüğünde aldığı ve %34.3’ünün 
bu ürünleri annelerine aldırttıkları belirlenmiş-
tir (Şanlıer ve Yaman 2000: 26, 31- 32). Ço-
cuklar, ticari reklamların satış niyetini anlama-
dıkları için ya da reklamın ikna etme niyetini 
tahmin edecek ve karşı koyacak uygun bilişsel 
yetenekten yoksun olduklarından dolayı rek-
lamlara karşı kendilerini koruma konusunda 
yetişkinlere göre daha savunmasızdırlar. Çünkü 
her ne kadar çocuklar reklamlar konusunda 
belirli bir bilince sahip olsalar da özellikle 
küçük çocuklar, yaşam deneyimleri az oldu-
ğundan, düşünme ve eleştirme yeteneğini he-
nüz kazanamamış olduklarından, yalan ile 
gerçeği ayırt etmede zorlandıklarından, rekla-
mın asıl amacını bilmediklerinden; 8-11 yaş 
grubundaki çocuklar da özenmeye meyilli 
olduklarından dolayı reklamlardan kolayca 
etkilenerek gerçekte ihtiyaçları olmayan ürün-
leri elde etmek istemektedirler (Quadir Ersoy 
ve Akaroğlu 2009: 81). Gıda endüstrisindeki 
ağır pazarlama şartları, yüksek kalorili ve fast-
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food tarzı zararlı gıdalardaki artış, çocuklarının 
sağlığını korumaya çalışan anne ve babaları 
zora sokmaktadır. Araştırmalara göre; aileler, 
reklamların çocuklar üzerinde satın alma isteği 
uyandırma etkisini dengeleyebilecek durumda-
dır. Diğer bir tarafta ise, aileler de aynı çocuk-
ları gibi, gıda ürünleri ve beslenmeyle ilgili 
bilgileri televizyon reklamlarından edinmekte-
dir. Dolayısıyla araştırmacılar, televizyon izle-
me ve çocuklar kadar yetişkinlerde de görülen 
obezite hastalığı arasında bir ilişki kurmaktadır. 
Bu sorun için tek bir çözüm olabilir, o da; aile-
ler hem kendileri hem de çocukları için tele-
vizyon izleme saatlerine bir sınır getirmeleri 
gerekmektedir. Aileler bunu başarabilirlerse, 
çocuklarını hem fizyolojik, hem psikolojik, 
hem de sosyolojik yönden gıda reklamlarının 
etkilerinden koruyabileceklerdir (Harrison ve 
ark. 2005: 1573). Karaca ve arkadaşlarının 
(2007) araştırmasında, ebeveynlerin reklamlar-
la ilgili olarak en fazla şikayet ettikleri alanları; 
ihtiyaç dışı ürün almaya yönlendirmesi, yanlış 
beslenmeye özendirmesi, tüketim alışkanlıkla-
rını olumsuz etkilemesi, çocukları savurganlaş-
tırması ve her gördüğünü almaya özendirmesi 
olarak belirlenmiştir.  

3.2. Televizyon Reklamlarının Çocukların 
Beslenme Davranışları Üzerine Etkileri 

Televizyon reklamları çocukların dış dünya 
üzerine bilgilenmelerini sağlayarak tüketici 
olarak sosyalleşmesine katkıda bulunabileceği 
gibi, gereksiz tüketime teşvik, beslenme, sağ-
lık, milli kültür ve ahlaki davranışlar açısından 
olumsuz etkilerde de bulunabilir (Babaoğul ve 
ark. 1999: 94).  

Küçük çocukların etkilendiği en önemli rek-
lamlar, besin sektöründe yer alan tatlı maddele-
re ilişkin çok sayıda olan reklamlardır. Bu tür 
reklamlar çocukların beslenmesini olumsuz 
etkilemektedir. Çocukları kolay yenen tatlılar, 
çikolata, gofret türleri v.b. yiyeceklere, ham-
burger tarzı beslenmeye yöneltmek olumsuz 
etkiler yaratmaktadır (Çetin 2005: 461). Çünkü 
düşünsel yapısı henüz tam gelişmemiş olduğu 
için çocuk, izlediği bir reklamın etkisi altında 
kalarak bildiği beslenme kurallarını izlemekten 
vazgeçebilmekte, reklamı yapılmayan sağlıklı 
ürünlerden uzaklaşarak reklamı yapılan ürünle-
re yönelebilmektedir (Kapferer 1991:  206). 
Günlük yaşantının bir parçası olan reklamlar, 
bazen de kaygı ve endişe yaratmakta ve izle-

yenleri reklamın çeşitli yönleri üzerinde dü-
şünmeye yöneltmektedir (Akan 1995: 18). 

Televizyonda çoğunlukla çocukların kendi 
paraları ile alabilecekleri ürünlerin reklamı 
yapılmaktadır. Çocukların harçlıkları ile alabil-
dikleri ürünler şekerleme, sakız, içecek, don-
durma, bisküvi ve fast foodlardır. Çoğu gıda 
reklamı çocuğun sağlıksız beslenmesine sebep 
olmakta, daha da kötüsü bunun bir alışkanlık 
haline gelmesine yol açmaktadır (Doğan 2003: 
106). Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika 
yiyecek sanayisinin çocuk ürünlerine yönelik 
kapsamlı pazarlama çalışmaları vardır ve ço-
cuklara yönelik televizyon programları esna-
sında reklamcılar oldukça baskındır. Ameri-
ka’da Mart 2000’de periyodik olarak haftada 
bir kez yayınlanan çocuk programları esnasın-
da yayınlanan birbirinden farklı televizyon 
reklamlarının %46’sının yiyecek reklamlarına 
ait olduğu görülmüştür (Childs ve Maher 2003: 
408). 

Çocuklara yönelik reklamların genellikle ço-
cukların beslenme alışkanlığını olumsuz yönde 
etkileyecek ürünleri cazip kılacak mesajlar 
içermesi en çok eleştirilen konulardan biridir. 
Çünkü çocukların özellikle küçük yaştaki bes-
lenme şekilleri, onların hem fiziksel, hem de 
zihinsel gelişimlerini büyük oranda etkilemek-
tedir. Çocuklar davranışlarını yapıları gereği 
çeşitli çevresel faktörlerin etkisi altında gerçek-
leştirirler. Hangi gıdaları almaları ya da alma-
maları gerektiğine ve bunun nedenlerine dair 
kararlarını etkileyen en önemli unsur, çevrele-
rinden aldıkları mesajlardır. Bu bağlamda tele-
vizyon reklamlarının çocukların beslenme 
alışkanlığını etkileyen en önemli çevresel fak-
tör olduğu söylenebilir (Tosun 1991: 69). Tüm 
reklamlar çocukların ilgisini çekmekle beraber, 
doğrudan doğruya çocuklar için hazırlanan ve 
içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda 
bulunmaktadır. Bunlar çikolata, cips, şeker, 
dondurma türünden yiyecek-içecek reklamları; 
sabun, şampuan gibi temizlik ürünlerinin rek-
lamları; giyecek, dergi ve oyuncak reklamları-
dır. Reklam verenler çocukların ilgilerini rek-
lamlara daha çok çekmek, yetişkinlerin de 
tanıtılan ürünlere sempatilerini arttırmak amacı 
ile çocukları reklamlarda daha fazla kullanır 
hale gelmişler, hatta yalnızca çocuklara yönelik 
reklamlar için ayrı bir bütçe ayırmaya başla-
mışlardır  (Quadir Ersoy ve Akaroğlu 2009: 
80).  
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Reklam bir noktada ürüne, tanınabilirlik ve 
kullanılabilirlik vasfını yüklemektedir. İlköğre-
tim çağı öğrencisi yiyecek ve içecek ürününü 
bu şekilde tanıyarak belli bir süre sonra, bir 
markete girdiğinde rafa baktığında, reklamda 
gördüğü ürün ona daha sıcak gelmektedir. 
Böylece bir şuur altı oluşmaktadır (Türkme-
noğlu 2007: 17). Farklı reklam mesajlarına 
maruz kalan çocukların besin seçimleri ve 
tüketim alışkanlıkları üzerine farklı etkilere yol 
açmakta olduğu görülmektedir. Şekerli besin 
reklamlarını sürekli izleme, bu tür besinlerin 
tüketimi arttırma ile ilişkilidir. Sağlıklı besin 
reklamına maruz kalma, şekerli besinlere olan 
isteği bir ölçüde azaltmaktadır. Sağlıklı besin 
tüketimini teşvik eden eğitici programlar da 
şekerli besin reklamlarının etkilerini azaltmak-
tadır. Bu gözlenen etkiler kısa dönemde ölçül-
düğü için bu eğitimsel etkilerin çocuğun uzun 
dönemde beslenme bilgisi ve besin seçimlerine 
etkili olup olmadığı kanıtlanamamıştır (Dik-
men 2006: 48).  

Son on yılda tüm dünyada çocukluk çağı 
obezitesi, arka planda çocuklara reklam yap-
manın kabul gördüğü ve hatta aktif olarak 
desteklendiği sürekli büyüyen ve gelişen bir 
gıda endüstrisi ile birlikte hızla artmıştır. Ül-
kemiz gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu ülke-
lerde, önemli bir pazarı oluşturan çocuklar, 
reklamların önemli bir hedef kitlesi haline 
gelmiştir. Çünkü günümüzde bir çocuk ortala-
ma okuma ya da oyuna ayırdığı zamandan daha 
fazlasını televizyon karşısında geçirmektedir. 
Çocuklara yöneltilen reklamların çoğu gıda 
maddelerine ait reklamlardır (Tokuç ve ark. 
2009: 459). Herkes tarafından kabul edilen bir 
gerçek vardır ki; o da, televizyondaki gıda 
reklamlarının çocukları fazlasıyla etkilediğidir. 
Bu durum öyle bir noktaya gelmiştir ki; rek-
lamlarda çocukların en çok ilgisini çeken gıda 
ve içecek ürünleri, artık onların sağlığını tehdit 
etmekte ve hatta bozmaktadır. İki ile altı yaş 
arasındaki çocukların, gıda reklamlarına 10 ile 
30 saniye arasında maruz kalmaları dahi, yeme 
tercihlerini etkilemektedir (Caroli ve ark. 2004: 
106). Amerika’da ve İngiltere’de 2 ile 5 yaş 
arası çocukların yaklaşık dörtte biri aşırı kilolu 
ya da obezdir. Fakat şu bir gerçektir ki, medya 
ile aşırı kilolu olma hali arasında bir ilişki söz 
konusudur. Yani televizyon fiziksel aktiviteyi 
azaltıp aşırı kiloya sebebiyet vermekte ve ter-
cihleri etkileyerek gıda tüketimindeki artışa 

sebep olmaktadır (Hawkins ve Law 2006: 195, 
200). 

Çok sayıda yerli ve yabancı markalı mal ve 
hizmet üreticisi ya da dağıtıcısı firma bu önem-
li kitleyi reklamlar yoluyla etkileme çabası 
içindedir. Çocukların algılama, bilgiyi değer-
leme ve etkilenme özellikleri dikkate alındı-
ğında, doğrudan kendilerini hedef alan reklam-
ların pek çok açıdan çocuklar için sorun içere-
bileceği açıktır (Torlak 2001: 248). Çocukların 
gerçek gereksinimlerini gereksinimi olmayan-
lardan ayırt etmesi oldukça zordur. Medyayı 
takip eden çocuklar genellikle reklam program-
larından hoşlanmakta ve etkilenmektedirler. 
Çocuklar, televizyonda ve yazılı medyada sık 
gördükleri, yüksek şeker, yağ ve tuz içeren 
yiyeceklere özenmekte ve bunları tüketmekte-
dir. Çocukların izlediği reklamların büyük 
çoğunluğunun bu tür yiyecek reklamları olduğu 
düşünülürse, reklamların dengesiz olduğu ve 
sağlıksız beslenmeyi desteklediği ortaya çık-
maktadır (Esenay ve Conk 2006: 96). Televiz-
yonda çoğunlukla çocukların kendi harçlıkları 
ile alabilecekleri ürünlerin reklamı yapılmakta-
dır ki bunlar; şekerleme, sakız, bisküvi, gazlı 
içecekler ve fast food tarzı yiyeceklerdir. Bir-
çok çalışmada reklam kampanyalarının çocuk-
ların dikkatini daha fazla çektiği ve tercihlerini 
etkilediği ortaya konmuştur. Ayrıca televizyon 
seyretmenin hareketsiz yaşamın en önemli 
bileşenlerinden olduğu, toplam kalori alımı ve 
abur cubur tüketimi ile aralarında pozitif bir 
ilişki bulunduğu değişik çalışmalarda ortaya 
konmuştur (Tokuç ve ark. 2009: 459-460). 

Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra reklamların 
öğretici ve bilgilendirici yönleri de vardır. 
Televizyon tüketici olarak sosyalleşme süre-
cinde pozitif bir rol oynayabilir. Televizyon 
reklamları, küçük çocukları dış dünya üzerine 
bilgilendirmektedir. Çocuğun nesneler dünya-
sına, özellikle, yetişkinlere yönelik nesneler 
dünyasına girişini sağlar. Bu reklamlar bir 
bakıma yeni nesnelerle yakınlaşmasını sağla-
ması açısından, çocuğun sosyal gelişimine 
katkıda bulunmaktadır (Doğan 2003: 122). 
Reklamlar sayesinde, çocuklar karşılaştıkları 
ürünlerden pazaryeri bilgisi kazanırlar; arka-
daşlarından, akrabalarından ve kendi tüketim 
deneyimlerinden fikir alırlar. Tüketim süresin-
ce çocuklar hangi ürünün iyi ve kötü olduğunu, 
reklamın niyetinin dürüst olup olmadığını, 
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hangi markaları tercih edeceklerini ve hatta bu 
ürünlerin fonksiyonel bir mal olmanın dışında 
sosyal anlamlar taşıdığını öğrenirler (Moore ve 
Lutz 2000: 31). Çocuk bazı reklamlar sayesin-
de, dişlerini fırçalaması gerektiğini, tuvaletten 
çıkarken ellerini yıkaması gerektiğini, sütün 
sağlıklı olduğunu ve içmesi gerektiğini hatır-
lamakta ve bu yönüyle reklamlar eğitici olmak-
tadır (Karaca ve ark. 2007: 239).  

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE 
ARAÇLARI 

4.1. Araştırmanın Uygulanması ve Örnek-
lem 

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesindeki merkez 
ilkokullarına devam eden 9-14 yaş grubu okul 
çağı çocuklarının besin seçimi üzerinde tele-
vizyon reklamlarının etkisini belirlemek ama-
cıyla planlanıp yürütülen bu araştırma tarama 
modelinde olup, geliştirilen anket formu ile 
Mayıs-Haziran 2009 tarihleri arasında öğrenci-
lere bizzat araştırmacı tarafından yüz yüze 
uygulanmıştır. Araştırma evrenini Zonguldak 
ilinin Çaycuma ilçesindeki merkez ilkokulları-
na (Barbaros Kutlutaş İlköğretim Okulu, İsmail 
Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu, Şehit Hasan 
İlköğretim Okulu, 75. Yıl İlköğretim Okulu, 
Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğ-
retim Okulu) devam eden 9-14 yaş grubu ara-
sındaki gönüllü 332 öğrenci oluşturmuştur. 
Araştırma kapsamına alınan öğrenciler cinsi-
yetlerine (%50.0 oranı ile erkek, %50.0 oranı 
ile kız) ve yaş gruplarına (%50.0 oranı ile 9-11 
yaş grubu, %50.0 oranı ile 12-14 yaş grubu) 
göre eşit olarak dağılmıştır.  

4.2. Veri Toplama Araçları 

Çalışma aracı olarak anket formu kullanılmış-
tır. Veri toplamak amacıyla hazırlanan anketin 
uygulanması ile ilgili okul müdürlüğü ile görü-
şülüp uygun zaman belirlenmiştir. Anketler 
belirlenen gün ve saatte araştırmacı tarafından 
gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra öğrenci-
lere uygulanmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formunda öğren-
cilerin kişisel ve demografik özelliklerini, tele-
vizyon izleme alışkanlıklarını, reklamların 
amaçlarına yönelik görüşlerini, reklamlarda 

dikkat çeken unsurları, reklamlardan ne kadar 
etkilendiklerini ve reklamların besin seçimleri-
ni nasıl etkilediklerini belirlemeye yönelik 
sorular yer almaktadır.   

4.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin istatistiksel analizinde, SPSS 13.0 
(Statistical Package for The Social Sciences) 
paket programı kullanılmıştır. Bulgular tablo-
larda sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. 
İstatistiksel analizde ki-kare (χ2) önemlilik testi 
kullanılmış ve 0.05’ten küçük p değeri istatis-
tiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Değişken 
olarak cinsiyet esas alınmıştır.  

5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamındaki erkek ve kız öğrenci-
lerin yarıdan fazlasının (sırasıyla %59.0, 
%62.7) anneleri ilkokul mezunu iken, erkek 
öğrencilerin %33.7’sinin, kız öğrencilerin 
%34.3’ünün babaları ilkokul mezunudur. Öğ-
rencilerin ailelerindeki birey sayısı çoğunlukla 
4 kişiden oluşmakta olup, bu oran erkek öğren-
cilerde %44.0, kız öğrencilerde de %35.5 ora-
nındadır. Hafta içi günlük televizyon izleme 
süresine göre erkek öğrencilerin %33.7’sinin 
günde 1-2 saat, kız öğrencilerin %33.1’inin 
günde 1 saatten daha az, hafta sonu ise erkek 
öğrencilerin %31.3’ünün günde 3 saat ve üzeri, 
kız öğrencilerin ise %29.5’inin 1-2 saat tele-
vizyon izledikleri saptanmıştır (Tablo 1). Yapı-
lan bir çalışmada, her ne kadar günlük televiz-
yon izleme süresine göre öğrenciler arasında 
istatistiksel önemli bir fark bulunmasa da 
(p>0.05) özel okul öğrencilerinin %54.1’inin 
günde 1-2 saat, devlet okulu öğrencilerinin de 
%51.2’sinin 3 saat ve üzerinde televizyon izle-
dikleri belirlenmiştir (Quadir Ersoy ve 
Akaroğlu 2009).  

Tokuç ve arkadaşları (2009), yaptıkları çalış-
malarında öğrencilerin %53.4’ünün günde 2 
saat ve daha uzun süre televizyon seyrettiğini 
belirtmişlerdir. Bu çalışmada da, hafta içinde 
öğrencilerin %42.8’inin, hafta sonunda ise 
%52.1’inin günde 2 saat ve daha uzun süre 
televizyon seyrettiği belirlenmiş olup, hafta 
sonu televizyon izleme süresi daha uzun bu-
lunmuş ve bu oranın anılan çalışma sonucuna 
göre yakın değerde olduğu görülmüştür.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımları 

Erkek 
(n=166) 

Kız 
(n=166) 

Toplam 
(n=332) 

 

Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Okur-yazar 1 0.6 4 2.4 5 1.5 

İlkokul 98 59.0 104 62.7 202 60.8 

Ortaokul 31 18.7 23 13.9 54 16.3 

Lise ve dengi 21 12.7 24 14.5 45 13.6 

Annenin eğitim durumu 

Lisans 15 9.0 11 6.5 26 7.8 

Okur-yazar 2 1.2 2 1.2 4 1.2 

İlkokul 56 33.7 57 34.3 113 34.0 

Ortaokul 37 22.3 38 22.9 75 22.6 

Lise ve dengi 48 28.9 38 22.9 86 25.9 

Babanın eğitim durumu 

Lisans 23 13.9 31 18.7 54 16.3 

3 ve altı 22 13.2 18 10.9 40 12.0 

4 73 44.0 59 35.5 132 39.8 

5  25 15.1 36 21.7 61 18.4 

Ailedeki birey sayısı 

6 ve üstü 46 27.7 53 31.9 99 29.8 

1 saatten az 33 19.9 55 33.1 88 26.5 

1-2 saat 56 33.7 46 27.7 102 30.7 

2-3 saat 43 25.9 35 21.1 78 23.5 

Öğrencinin hafta içi günlük 
televizyon izleme süresi 

3 saat ve üzeri 34 20.5 30 18.1 64 19.3 

1 saatten az 30 18.1 38 22.9 68 20.5 

1-2 saat 42 25.3 49 29.5 91 27.4 

2-3 saat 42 25.3 34 20.5 76 22.9 

Öğrencinin hafta sonu gün-
lük televizyon izleme süresi 

3 saat ve üzeri 52 31.3 41 27.1 97 29.2 

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin %11.4’ü 
reklamları izlemediğini belirtirken, büyük 
çoğunluğu (%88.6) bazen ve her zaman izledi-
ğini belirtmiştir (Tablo 2). Beslenme eğitimi 
alan ve almayan ilkokul çocuklarının yiyecek 
seçiminde televizyon reklamlarından etkilenme 
durumlarını belirlemek için yapılan bir çalış-
mada, çocukların çoğunun (%70.0) reklamları 
sürekli olarak izledikleri görülürken,  

%30.0’unun bazen izlediği saptanmıştır (Ersoy 
1989). Dikmen (2006), yaptığı çalışmasında, 
çocukların büyük çoğunluğu (%80.9) reklamla-
rı bazen izlediğini belirtirken, %15.1’i izlediği-
ni, %3.9’u da izlemediğini belirtmiştir. Bu 
çalışmada da öğrencilerin %77.8’inin bazen 
izlediği, %10.8’inin her zaman izlediği görül-
mekte olup, anılan çalışmanın sonucuna ben-
zerdir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Televizyon Reklamlarını İzleme Alışkanlıklarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Reklamları İzleme Alışkanlıkları Evet Bazen Hayır 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Erkek (n=166) 19 11.4 128 77.2 19 11.4 

Kız (n=166) 17 10.2 130 78.4 19 11.4 

Toplam (n=332) 36 10.8 258 77.8 38 11.4 

İstatistik χ2= 0.127                  sd=2                       p=0.939 

Tablo 3. Öğrencilerin Reklamların Amaçlarıyla İlgili Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımları 

Ürün hakkında 
bilgi vermek 

Piyasadaki 
ürünü 
satmak 

İnsanları 
eğlendirmek 

Bilmiyor Diğer Reklamların 
amaçları 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Erkek (n=166) 81 48.8 59 35.6 8 4.8 10 6.0 8 4.8 

Kız (n=166) 99 59.6 53 31.9 4 2.5 5 3.0 5 3.0 

Toplam (n=332) 180 54.3 112 33.7 12 3.6 15 4.5 13 3.9 

İstatistik χ2= 5.814                       sd=4                       p=0.213 

Öğrencilere “reklamların amaçları nedir?” diye 
sorulduğunda öğrencilerin yarıdan fazlasının 
(%54.3) ürün hakkında bilgi vermek şeklinde 
cevap verdikleri görülmüştür (Tablo 3). Dik-

men (2006), yaptığı çalışmasında, reklamların 
amaçları ile ilgili olarak öğrencilerin 
%54.4’ünün ürün hakkında bilgi vermek, 
%38.4’ünün ürün satmak olduğunu söylerken, 
%5.1’inin ise bilmediği belirlenmiştir.  

Tablo 4. Öğrencilerin Reklamlarda Dikkatlerini Çeken Unsurların Cinsiyete Göre Dağılımları 

Unsurlar Müziği Konusu Tanıtılan ürün Rol alan kişiler Diğer 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Erkek (n=166) 30 18.1 59 35.5 37 22.3 31 18.7 9 5.4 

Kız (n=166) 40 24.1 45 27.1 50 30.1 25 15.1 6 3.6 

Toplam (n=332) 70 21.1 104 31.3 87 26.2 56 16.9 15 4.5 

İstatistik χ2= 6.499                    sd=4                            p=0.165 

Öğrencilere “reklamlarda dikkatinizi çeken 
unsurlar nelerdir?” diye sorulduğunda öğrenci-
lerin %31.3’ünün reklamların konusu, 
%26.2’sinin reklamlarda tanıtılan ürün, 
%21.1’inin reklamların müziği, %16.9’unun da 
reklamlarda rol alan kişiler dikkatimi çeker 
şeklinde cevap verdikleri görülmüştür (Tablo 
4). Yapılan bir çalışmada, öğrencilerin reklam-
larda dikkatlerini çeken unsurların reklamın 
konusunun (%30.1), reklamda tanıtılan ürünün  

(%24.8), reklamın müziğinin (%23.1) ve rek-
lamlarda rol alan kişilerin (%18.5) olduğu 
saptanmıştır (Dikmen 2006). Bu çalışmanın 
sonuçları anılan çalışma sonuçlarıyla paralellik 
göstermektedir.  

Çocuklara yönelik reklamların genellikle ço-
cukların beslenme alışkanlığını olumsuz yönde 
etkileyecek ürünleri cazip kılacak mesajlar 
içermesi en çok eleştirilen konulardan biridir. 
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Çünkü çocukların özellikle küçük yaştaki bes-
lenme şekilleri, onların hem fiziksel hem de 
zihinsel gelişimlerini büyük oranda etkilemek-
tedir (Tosun 1991: 69). 

Televizyon reklamlarının cazibesi, çocukların 
çikolata-şekerleme cinsi yiyeceklere karşı olan 
ilgisini ve bunları tüketme isteğini daha da 
arttırmaktadır. Baş döndürücü görüntü ve ses 
efektleri ile reklamları yapılan böylesi yiyecek-
lerin, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenme-
leri bakımından değerli olduğu söylenemez. 
Beslenme değeri az olan ya da hiç olmayan bu 
tür yiyeceklerin aşırı ölçüde tüketilmesi, çocuk-
ların dengesiz beslenmesine ve onlarda iştah-
sızlığa neden olmaktadır. Bu durum ise, sağlık-
lı bir fizyolojik gelişim için hayati önem taşı-
yan ve çocukluk çağında bol miktarlarda alın-
ması gereken, besin değeri çok yüksek sebze-
meyve gibi yiyeceklerin yeterince tüketimini 
engellemektedir (Arslan 2006: 3). Bu çalışma-
da da, öğrencilerin beğendikleri yiyecek rek-
lamlarının %45.7 oranıyla çikolata, cips, kek 
ve şeker reklamları olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin beğendikleri içecek reklamları ise 
%58.5 oranıyla kolalı içeceklerdir (Tablo 5). 

Bu çalışmanın sonuçlarını destekler biçimde, 
Yalçın (1991), ilkokul öğrencilerinin televiz-
yonda yayınlanan reklamlardan etkilenmeleri 
üzerine yaptığı çalışmada, öğrencilerin en çok 
kola-gazoz reklamlarını beğendiğini, Kurugöl 

ve arkadaşları (1994), çocukların %59.3’ünün 
reklamlardan etkilendiğini, özellikle şekerleme, 
bisküvi, sakız gibi çocuklar için zararlı olan 
gıdaların daha fazla etkili olduğunu belirtmiş-
lerdir. Yine başka bir çalışmada da, çocuk 
reklamlarının yarısından daha fazlasının ve 
çocuklara yönelik bütün yiyecek/içecek rek-
lamlarının %80.0’den daha fazlasını şekerli 
yiyecek/içecek reklamlarının oluşturduğu belir-
lenmiştir (Topçuoğlu 2003). Bekar (2006), 
yaptığı çalışmasında, kız adölesanların reklam-
ların etkisiyle satın aldıkları yiyeceklerin ba-
şında çikolata ve gofret (%27.3), bisküvi 
(%16.5) ve cips-kuruyemişlerin (%15.6) geldi-
ği görülmektedir. Bu çalışmada da öğrencilerin 
en beğendikleri reklamların başında çikolata, 
cips, kek ve şeker gelmektedir.  

Yapılan bir çalışmada öğrencilerin %49.0’ının 
sürekli ya da bazen televizyonda yayınlanan 
yiyecek ve içecek reklamlarını izledikleri sap-
tanmıştır. İzlenen reklamların çoğunlukla mü-
zikli, danslı, hareketli reklamlar olduğu, en 
sevilen reklamlarında %61.6 ile gazlı içecek 
reklamları ve %57.3 ile çikolata ve gofret rek-
lamları olduğu belirtilmiştir. %45.0’ının ise 
dondurma reklamlarından hoşlandığı belirtil-
miştir. Öğrencilerin %36.7’sinin piyasaya yeni 
çıkan ürünü reklamı yapıldığı için, %29.7’sinin 
ise ürünü merak ettiği için aldığı saptanmıştır 
(Şanlıer ve Yaman 2000: 26, 31- 32). 

Tablo 5. Öğrencilerin Reklamları Beğenme Durumları ve Beğendikleri Yiyecek-İçecek Reklamla-
rının Cinsiyete Göre Dağılımları 

Evet Bazen Hayır Beğenme Durumları 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Erkek (n=166) 47 28.3 84 50.6 35 21.1 

Kız (n=166) 32 19.3 95 57.2 39 23.5 

Toplam (n=332) 79 23.8 179 53.9 74 22.3 

İstatistik χ2= 3.740                 sd=2                   p=0.154 

Erkek (n=131) Kız (n=127) Toplam (n=258) Yiyecek Reklamları 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Et ve et ürünleri 12 9.2 9 7.0 21 8.1 

Sebze ve sebze yemekleri 2 1.5 3 2.4 5 1.9 

Ekmek, hamur işi 5 3.8 6 4.7 11 4.3 

Çikolata, cips, kek ve şeker 59 45.0 59 46.5 118 45.7 
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Süt ürünleri 10 7.6 19 15.0 29 11.3 

Tatlı ve pastalar 8 6.1 7 5.5 15 5.8 

Fastfood 32 24.5 21 16.5 53 20.6 

Diğer 3 2.3 3 2.4 6 2.3 

Erkek (n=131) Kız (n=127) Toplam (n=258) İçecek Reklamları 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Meyve suları 19 14.5 29 22.8 48 18.6 

Kolalı içecekler 85 64.9 66 52.0 151 58.5 

Çay ve bitkisel çaylar 4 3.1 2 1.6 6 2.3 

Süt 6 4.6 10 7.9 16 6.2 

Oralet 2 1.5 3 2.4 5 1.9 

Nesguik 0 0.0 1 0.8 1 0.4 

Maden suları 2 1.5 1 0.8 3 1.2 

Su 0 0.0 1 0.8 1 0.4 

Ayran 6 4.6 5 3.9 11 4.3 

Limonata 5 3.8 4 3.1 9 3.5 

Kahve 2 1.5 5 3.9 7 2.7 

Gülnezneol (2004), yaptığı çalışmasında ço-
cukların beğendikleri reklam programları ara-
sında en fazla oranda içecek (%33.0), yiyecek 
(%29.5) reklamları gelmekte olup bunu sırasıy-
la, banka (%12.0), dergi ve gazete (%10.0), 
otomobil (%2.5) ve oyuncak (%1.5) reklamları 
izlemektedir. Karaca ve arkadaşlarının (2007) 
çalışmasında ise ebeveynlerin gözlem ve gö-
rüşlerine göre çocukların en fazla oyuncak 
(%36.2) ve gıda (%29.5) reklamlardan etkilen-
dikleri görülmüştür. Herkes tarafından kabul  

gören bir gerçek vardır ki, o da; televizyondaki 
gıda reklamlarının çocukları fazlasıyla etkile-
diğidir. Fakat durum öyle bir noktaya gelmiştir 
ki, reklamlarda çocukların en çok ilgisini çeken 
gıda ve içecek ürünleri, artık onların sağlığını 
tehdit etmekte, hatta bozmaktadır. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde son birkaç yıldır yapılan 
araştırmalar, ekran başında çok fazla zaman 
geçiren çocukların ciddi bir şişmanlık ve 
obezite sorunuyla karşı karşıya kaldığını gös-
termektedir (Asena 2009: 17).  

Tablo 6.  Öğrencilerin Televizyon Reklamlarında İzledikleri Yiyecek ve İçecekleri Hemen Alıp 
Tüketme Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımları 

Hemen alıp tüketme durumları Evet istiyorum Bazen istiyorum Hayır istemiyorum 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Erkek (n=166) 23 13.8 114 68.7 29 17.5 

Kız (n=166) 13 7.8 124 74.7 29 17.5 

Toplam (n=332) 36 10.8 238 71.7 58 17.5 

İstatistik χ2= 3.198                   sd=2            p=0.202 
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Tablo 6’dan da görüldüğü üzere, öğrencilerin 
televizyon reklamlarında izledikleri yiyecek ve 
içecekleri en fazla oranda “bazen” (%71.7) 
hemen alıp tükettikleri belirlenmiştir. Budak 
(2006), farklı sosyo-ekonomik düzeydeki öğ-
renciler üzerinde yaptığı çalışmasında, öğrenci-
lerin en fazla oranda televizyonda reklamını 
gördükleri ürünü bazen (%54.0) satın aldıkları-
nı söyledikleri belirlenmiştir. Dikmen (2006), 
yaptığı çalışmasında çocukların televizyon 
reklamlarında izledikleri yiyecek ve içecekleri 
hemen alıp tüketme durumlarını %65.6 oranıy-
la bazen, %19.6 oranıyla hayır, %12.7 oranıyla 
da evet olarak belirtmiştir. Bu çalışmada bu 
oran anılan çalışmalardan biraz daha yüksek 
olup, %71.7’dir. Çerçi (2009), yaptığı çalışma-
sında, çocukların reklamlarda gördükleri ürün-
lere sahip olma isteklerinin %52.5 oranıyla 
“bazen istiyorum”, %35.0 oranıyla “evet istiyo-
rum”, %12.4 oranıyla da “hayır istemiyorum” 
şeklinde olduğunu belirtmiştir. 

Quadir Ersoy ve Akaroğlu’nun (2009), yaptık-
ları çalışmada, örneklem grubundaki öğrencile-
rin, izledikleri bir reklamdan sonra o ürünü 
satın almayı %45.5 oranında her zaman, %46.0 
oranında bazen isterken, %8.5 oranında hiçbir 
zaman istemedikleri bildirilmiştir. Yapılan bir 
başka çalışmada, çocukların %78.0’ının tele-

vizyonda reklamı yapılan ürünleri bazen ya da 
sık sık satın almak istedikleri belirlenmiştir 
(Marshall ve ark. 2007).  

Çocukların çikolata ve şeker tüketimlerinin 
yüksek olmasının önemli bir yüzdesini oluştu-
ran çikolata ve şeker reklamlarıdır. Adı geçen 
ürünleri çekici kılan reklam mesajlarının yo-
ğunluğu, yapıları gereği bu tür ürünleri tüketme 
eğiliminde olan çocukların bu ürünlere olan 
talebini arttırmaktadır. Yüksek şeker tüketimi 
ise çocuklar açısından son derece sakıncalı 
durumlar doğurabilir. Yüksek şeker ve az pro-
tein içeren yiyecekler, çocukların daha büyü-
meden sağlıklarının bozulmasına neden olabilir 
(Tosun 1991:71). Tablo 7’den de anlaşılacağı 
gibi, öğrencilerin reklamını izledikten sonra en 
çok satın aldıkları yiyecek türleri %48.5 ora-
nıyla çikolata, cips, kek ve şeker; içecek türleri 
ise %58.7 oranıyla kolalı içecekler, %19.0 
oranıyla da meyve sularıdır. Dikmen (2006), 
11-15 yaşları arasındaki öğrenciler üzerinde 
yaptığı çalışmasında, öğrencilerin reklamını 
izledikten sonra en çok satın aldıkları yiyecek 
türlerinin çikolata, gofret (%32.5) ve cips 
(%19.9); içecek türlerinin ise kolalı içecekler 
(%51.8) ve meyve suyu (%22.8) olduğu gö-
rülmektedir.  

Tablo 7. Öğrencilerin Reklamını İzledikten Sonra En Çok Satın Aldıkları Yiyecek ve İçeceklerin 
Cinsiyete Göre Dağılımları 

Erkek (n=166) Kız (n=166) Toplam (n=332) Yiyecek türleri 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Et ve et ürünleri 20 12.1 17 10.3 37 11.2 

Sebze ve sebze yemekleri 2 1.2 3 1.8 5 1.5 

Ekmek, hamur işi 6 3.6 4 2.4 10 3.0 

Çikolata, cips, kek ve şeker 81 48.8 80 48.2 161 48.5 

Süt ürünleri 12 7.2 23 13.9 35 10.5 

Tatlı ve pastalar 8 4.8 12 7.2 20 6.0 

Fastfood 34 20.5 16 9.6 50 15.1 

Diğer 3 1.8 11 6.6 14 4.2 



Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 

 
74

Erkek (n=166) Kız (n=166) Toplam (n=332) İçecek türleri 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Meyve suları 21 12.7 42 25.3 63 19.0 

Kolalı içecekler 112 67.5 83 50.0 195 58.7 

Çay ve bitkisel çaylar 2 1.2 4 2.4 6 1.8 

Süt 9 5.4 12 7.2 21 6.3 

Maden suları 4 2.4 2 1.2 6 1.8 

Su 3 1.8 2 1.2 5 1.5 

Ayran 11 6.6 12 7.2 23 6.9 

Limonata 3 1.8 8 4.9 11 3.4 

Kahve 1 0.6 1 0.6 2 0.6 

Televizyon reklamlarının çocukların yiyecek 
tercihlerini etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle 
pazarlamacılar yiyecek reklamlarına büyük 
ağırlık vermekte, çocuklara yönelik olarak 
yapılan reklamların çoğunu gıda maddelerine 
ait reklamlar oluşturmaktadır. Özellikle çocuk-
lara yönelik programlar esnasında reklamcılar 
yiyecek reklamlarını yoğun olarak yayınlamak-
tadır (Şener 2010).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun reklam-
ları izlediği ve reklamlardaki görsel öğeler 
arasından; erkek öğrencilerin reklamların ko-
nusu ile daha çok ilgilendikleri, kız öğrencile-
rin ise tanıtılan ürün ile ilgilendikleri görülmüş-
tür. Öğrencilerin çoğunlukla reklamları beğen-
dikleri ve yiyecek reklamlarından; çikolata, 
cips, kek ve şeker, içecek reklamlarından da;  
kolalı içeceklerin reklamlarının beğendikleri 
belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük kısmının 
televizyon reklamlarında izledikleri yiyecek ve 
içecekleri hemen alıp tüketmek istedikleri 
belirlenmiş olup, reklamını izledikten sonra en 
çok satın aldıkları yiyecek türlerinin ilk sıralar-
da çikolata, cips, kek ve şeker ile fastfood; 
içecek türlerinin ise kolalı içecekler ve hazır 
meyve suları olduğu görülmüştür. Tüm bu 
veriler doğrultusunda bazı öneriler getirilebilir: 

- Çocuklar bir davranışın doğru ya da yanlış 
olduğu konusunda öncelikle ailelerine inan-

maktadır. Bu nedenle ailelerin özellikle rek-
lamların genel yapıları üzerine konuşması etkili 
olacaktır. Ebeveynler çocuklarının reklamlarda 
gördükleri her ürünü satın almalarına izin ver-
memeli, çocuklarına harçlıklarının yeterliliği 
oranında seçenekler sunmalı, en çok ihtiyaç 
duyduğu ürünü belirleyerek onu satın almaya 
yönlendirmeli ve bilinçli tüketici olarak yetişti-
rilmesini sağlamalıdır.  

- Günümüzde geniş insan kitlelerine hitap eden 
kitle iletişim araçları insan hayatında önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu nedenle çocuklara doğ-
ru beslenme davranışlarına ve alışkanlıkları 
kazandırmak için beslenme ile ilgili eğitici 
nitelikte reklamlar yayınlanabilir.  
 
- Reklamların özellikle küçük yaştaki çocukları 
etkilemesi nedeniyle reklamların aldatıcı ve 
yanıltıcı olmaması, tüketime özendirici mesaj-
lara yer vermemesi gerekir. 
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TELEVİZYON REKLAMLARINDA AİLEYE İLİŞKİN DEĞERLERİN TEMSİLİ 

Nergiz Karadaş 

ÖZET   

Toplumda farklı özelliklere sahip grup ve bireyler, kültürün bizatihi kendi özellikleri çerçevesinde 
şekillenen değerlerle bir arada yaşarlar. Toplumsal değerler bireylerin kişiliklerinin gelişiminde 
ve diğer bireylerle ilişkilerinde belirleyici rol oynar. Toplumsal yaşamda özellikle aileye ilişkin 
toplumsal değerler kitle iletişim araçları aracılığıyla yeniden üretilmeleri sonucu nesilden nesile 
aktarılır ve içselleştirilir. Tüketicilerle ortak dil oluşturma sürecinde toplumsal değerlerin reklam-
larda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada televizyon reklamlarında aileye ilişkin 
toplumsal değerlere ne ölçüde yer verildiğinin ortaya konulması amacıyla 136 reklam incelenmiş-
tir. Ele alınan 136 reklamın 71 tanesinde aileye ilişkin değerlerin yer aldığı belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Reklamlar, televizyon reklamları, toplumsal değerler, aile 

REPRESENTATION OF THE VALUES CONCERNING FAMILY IN TELEVISION 
ADVERTISEMENTS 

ABSTRACT 

In society, groups and individuals with different characteristics live together with values which are 
formed within the frame of culture's own features. Social values have a determining role in 
personality development of individuals, and in interpersonal relationships. In social life, social 
values, especially those concerning family, are passed down from generation to generation and 
are internalized in consequence of their reproduction through mass communication. Within the 
process of creating a language in common with consumers, social values are often used in 
advertising. In this study, 136 advertisements have been analyzed to determine the extent to which 
the social values concerning family play a part in television advertisements. 71 of these 136 
advertisements were determined to include family values. 

Keywords: Advertisements, television advertisements, social values, family 

                                                             
 Arş. Gör. , Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

GİRİŞ 

Birey olarak yaşadığımız şeylerin bir çoğu 
kendi kontrolümüz dışında, genelde toplumun 
tarihsel gelişiminin ve mevcut örgütlenme 
kalıplarının ürünleridir. Temelde bireysel 
farklılıkların bir araya getirdiği toplumlara 
ilişkin toplumsal değerler, bireylerin 
çocukluktan itibaren yetişmesinde, gelişiminde, 
insanlarla olan ilişkilerini şekillendirmesinde, 
toplumsal denetim ve dayanışmanın 
sağlanmasında oldukça etkilidir. Elbetteki 
insanların olayları  kendi düşünce süzgecinden 
geçirip karar verme özgürlükleri vardır; ancak 
hem bireysel, hem de kollektif yaşamlarında 
insanlar, çoğunlukla içine doğdukları kültürde 
daha kendileri doğmadan belirlenmiş ve 
yerleştirilmiş olan değer ve normlar 

çerçevesinde davranışlarını şekillendirirler. Bu 
kuralların ihlalinde herhangi bir yasal 
uygulama olmasa da dışlama, yerme, alay etme 
gibi manevi yaptırımlar, bireylerin bu konudaki 
hassasiyetlerini arttırmaktadır. Bu noktada 
önemli olan bireylerin sadece konformist 
davranmamaları ve kendi kimlikleri ile sosyal 
kimlikleri arasında anlamlı bir bağ 
kurabilmeleridir (Bilton ve ark. 2008: 15). 

Değerlerin toplum ve birey hayatındaki önemi, 
değer kavramının başta felsefe olmak üzere 
sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi sosyal 
bilimlerin bir çok alanında çalışma konusu 
olmasının sebeplerindendir. Bu konudaki ilk 
düşünceleri Sokrat’ın, Platon’un ve Ariston’un 
eserlerinde, daha sonraki süreçte de Weber, 
Marx, Kant, Durkheim’ın çalışmalarında 
görmek mümkündür. Tarihsel süreçte özellikle 
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Alman filozof Wilhem Dilthey’in değerler 
üzerine yaptığı çalışmaları önem arzetmektedir. 
Dilthey, insanların toplumsal yaşama 
geçişleriyle birlikte kendi belirledikleri kural, 
değer ve normlar çerçevesindeki yaşayış ve 
yine bu çerçevede ki eylemlerini 
değerlendirmiştir.  Türk düşünürleri arasından 
ise ‘değer’ kavramıyla ilgili detaylı inceleme 
yapan Hilmi Ziya Ülken’dir. Ülken ancak sezgi 
ile kavranabileceğini öne sürdüğü değeri, 
herşeyden önce bir varlığın tespitine 
dayandırmaktadır; ancak değerde temel olan 
sezgi olsa da somut olan şeyler, soyut olanlara 
oranla daha değerlidir (aktaran Avcı  2007:  6-
8) . 

Değerler, bireylerin bir arada yaşayabilmelerini 
olanaklı kılan, bir takım hukuksal kurallar ve 
yazılı olmayan; ancak süreç içerisinde yerleş-
miş olan toplumsal kurallardır. Demir ve Acar 
(2005: 84)  değeri, insanların hayatlarını 
anlamlandırmaları ve günlük yaşamlarını 
biçimlendirmeleri konusunda alternatif yollar 
arasından tercih yapmalarını sağlayan  yol 
gösterici nitelikteki soyut ya da somut ilke, 
inanç veya varlıklardan herbiri olarak ifade 
etmektedirler. Kültürün özellikleri ve toplumun 
amaçları çerçevesinde belirlenen toplumsal 
değer kavramını ise Bahar, (2005: 78) güç, 
zenginlik, adalet, eşitlik, aşk, çalışkanlık, misa-
firperverlik, dürüstlük gibi toplumun sahip 
olduğu ortak tutum ve bakış açıları olarak ta-
nımlamaktadır. Kısaca değerler, bize iyi-kötü, 
güzel-çirkin, ahlaki-gayri ahlaki ya da arzu 
edilen-arzu edilmeyen şeyler hakkında ölçütler 
sunmaktadır (Bozkurt  2011:  93).  

Toplumsal yapının korunmasında ve kültürel 
değerlerin nesilden nesile aktarılmasında en 
önemli toplumsal birim ailedir. Aile; evlilik, 
süt veya kan bağı ile birbirine bağlı insanlardan 
oluşan ve toplumun temeli kabul edilen küçük 
toplumsal birimdir. Sanayileşme ile birlikte 
akrabalık bağlarındaki çözülme sonucu anne, 
baba ve çocukların yanı sıra büyükanne, bü-
yükbaba, dayı, teyze gibi yakınların birlikteli-
ğini içine alan geleneksel geniş aile yapısı, 
yerini sadece anne, baba ve evlenmemiş çocuk-
ların bir arada yaşaması esasına dayalı aile tipi 
olan çekirdek aileye bırakmıştır (Demir ve 
Acar 2005: 8). Giddens (2000:  148) ise aile-
nin, akrabalık bağları ile doğrudan birbirine 
bağlanmış bireylerden oluştuğunu ve yetişkin 

üyelerinin çocukların bakımından sorumlu 
olduğu belirtmektedir.  İnsanlık tarihinde her 
dönem ve toplumda mevcut olan aile kurumu, 
insanın en derin ve köklü özelliklerine dayanır. 
Ailenin sürekliliği, cinsel ilişki isteği ve anne 
şefkati gibi iç tepkilerin yanı sıra aşk, ekono-
mik bakımdan güvenlik sağlama, ırkı sürdürme 
gibi sosyal nitelikteki duygularla da ilişkilidir 
(Dönmezer  1994: 194-195). Toplumlarda 
genel olarak evli ve çocuklu çiftlerin aile ola-
rak tanımlanması yaygın olsa da yasalar aileyi, 
yasal olarak evlenmiş kadın ve erkeğin oluştur-
duğu bir kurum olarak tanımlamaktadır. Her ne 
kadar ülkemizde örneklerine rastlanmasa da, 
yurtdışında heteroseksüel veya homoseksüel 
birliktelikler de aile olarak tanımlanabilmekte-
dir (Bahar  2005: 165).  

Toplumsal değerlerin bireylere aktarılmasında 
aile etkili olurken, hem bireylere hem de top-
lumun bütününe bu değerlerin aktarılmasında 
kitle iletişim araçları da önemli rol oynamakta-
dır. Bu rol çerçevesinde kitle iletişim araçları 
bireyleri eğlendirme, bilgilendirme, eğitme, 
sosyalleştirme, kamuoyu oluşturma, iktidarı 
denetleme gibi işlevlerinin yanı sıra, kültürel 
değerlerin yeniden üretilmesi ve nesilden nesile 
aktarılması görevini de üstlenmiştir.  Kitle 
iletişim araçları bu süreçte bir yandan toplumu 
etkilerken bir yandan da toplumdan etkilen-
mekte ve beslenmektedir.  

Kitle iletişim araçlarının tamamı açısından 
hedef kitlelerine ulaşmanın en iyi yolunu ortak 
bir dil çerçevesinde konuşmaktan geçmektedir. 
Bu ortak dilin yaratılmasında kültüre ilişkin 
unsurların kullanımı oldukça yaygındır. Bu 
nedenle kitle iletişim araçları ürünlerini tasar-
larken toplumun yaşam biçimini, beklentilerini, 
beğenilerini, değerlerini göz önünde bulundu-
rurlar. Reklamcılar satmak istedikleri ürün ve 
hizmete ilişkin izleyicide fikir oluşturma ve 
satın alma davranışını meydana getirmek için 
birçok yol denemektedirler. Genelde kitle ileti-
şim araçları aracılığıyla izleyiciyle buluşan 
ürünlerin toplumun aynası olduğu gerçeği, 
toplumsal değerlerin reklamın temasını etkile-
mesi ya da reklam karakterlerinin toplumsal 
değerlerin ve beğenilerin temsilcisi olarak 
tüketicilerle buluşması olarak eyleme dönüşür  
(Peltekoğlu 2010: 122).  

Günümüzde bireyler baktıkları neredeyse her 
noktada; televizyonda, radyoda, gazete ve 
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dergilerde, internette, sinemada ve hatta toplu 
taşıma araçlarında pek çok reklam iletisiyle 
karşılaşmaktadır. Değişik mecralardan bireyle-
re ulaşan reklamlar açısından, görsel ve işitsel 
olan ve geniş bir hedef kitleye ulaşabilen tele-
vizyon oldukça önemli bir yere sahiptir. Tele-
vizyonda yayınlanan reklamların, izleyiciler 
yani potansiyel tüketicilerle ilişki kurma süre-
cinde, aileye ilişkin toplumsal değerlere ne 
ölçüde yer verdiğinin belirlenmesi bu çalışma-
nın sorununu oluşturmaktadır. 

Bu sorundan yola çıkarak çalışmada, Türk 
televizyonlarında yayınlanan reklamlarda sunu-
lan ürünlere ilişkin temsillerin aileye ilişkin 
hangi toplumsal değerler aracılığıyla inşa edil-
diğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

1. DEĞER KAVRAMI VE AİLEYE 
İLİŞKİN TOPLUMSAL DEĞERLER  

Kişinin, yaşamıyla ilgili temellerin atıldığı en 
önemli kurum ailedir. Bireyin aile içinde şekil-
lenen kimliği günlük yaşantısından toplumsal 
ilişkilerine kadar hayatının her anını etkiler. 
Aile bireyin beslenme, barınma, korunma, 
eğitim, sevgi gibi ihtiyaçlarını karşılarken aynı 
zamanda toplumsallaşma sürecinde konum-
lanmasını sağlamak adına toplumun değer 
yargılarını ve kültürel özelliklerini de öğretir.  

Toplumsallaşma, bireyin toplumun bir üyesi 
haline gelmesidir; diğer bir ifade ile ailesinin, 
akraba ve komşuluk düzeyinin, şehir ve köyü-
nün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu 
öğrenmesidir. Büyümekte olan çocuk, etrafın-
dakilerle etkileşim sonucu, onlarınkilere benzer 
davranışlar geliştirecektir. Böylece tek tek 
kişiler yerine toplumun üyeleri olan, birbirle-
rinden farklılıkları olduğu gibi, birbirlerine 
büyük benzerlikler de gösteren toplumsal bi-
reyler oluşur (Kağıtçıbaşı 2006:  325). 

Türk toplumunda başat öneme sahip olan aile 
kurumu, Osmanlı Devleti’nde başlayan ve 
Cumhuriyetle devam eden modernleşme süre-
cinde değişime uğramıştır. Osmanlı toplumun-
da az da olsa görülen çok eşlilik uygulaması 
Medeni Kanun’un kabulü ile yasaklanmış ve 
kadın bu dönemde çok önemli yeni haklar elde 
etmiştir. Cumhuriyet döneminde şehirleşmenin 
artmasıyla birlikte ailenin yapısında da değişim 
ortaya çıkmıştır. Tarım toplumlarıyla uyumlu 

olan geniş aile yapısı gerilemiş, bunun yerine 
Parsons’un çekirdek aile düzeni hâkim hale 
gelmiştir. Ancak, modernleşme, şehirleşme ve 
sanayileşme üçgeninin Türk toplumundaki aile 
yapısını değiştirirken, geleneksel değerlerini 
tamamen ortadan kaldırdığı şeklinde yorum-
lanmamalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, süreklilik de değişim kadar kültürel 
değerlerin ailede temsil edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır (Bozkurt 2011:  275-276). 

Bireylerin süreç içerisinde edindiği toplumsal 
değerler, toplumdan topluma farklılık göster-
mekle birlikte toplumun içinde yer alan çeşitli 
gruplara göre de farklı değerlendirilebilir.  
Doğan (2002:  341-343) değerlerin özelliklerini 
şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Değerler, değer yargılarının etkisi altındadır. 
Değer yargıları nesnelerin özellikleri ve 
onlara verdiğimiz değer ile ilgilidir. 

 
2. Değerler davranışların ilham kaynağıdır. 
 
3. Değerler izafi yani görelidir. Bir topluma 

özgü olan değerler, belirli bir zaman 
aralığına aittirler. 

 
4. Değerlerin kabul edilmesinde ve 

benimsenmesinde duygusallık önemlidir. 
Değerlerin bu özelliği grupların ve şahısların 
davranışlarının yönlendirilmesinde büyük rol 
oynar. Bu durum değerlerin durağanlığını ve 
değişim karşısındaki dayanıklılığını açıklar. 
Duygular aynı zamanda tek başına mantığın 
açıklayamayacağı durumlarda değerler 
arasında bağ kurar. 

 
5. Değerler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. 

Günlük konuşma dilinde bir değerler 
piramidinden söz edilir. Bu durum insan ya 
da insan gruplarının kabul ettikleri ideallere 
yönelmelerini basamak basamak 
gerçekleştirmeyi amaçladıkları bir 
hiyerarşiyi ifade eder. 

 
Fıchter de değerleri toplumsal yapıdaki genel 
işlevleri ile değerlendirmektedir. Fıchter’e 
(2004:  175-176) göre, kavramsal olarak 
bilinen, coşkusal olarak yaşatılan, ortaklaşa 
paylaşılan, ciddiye alınan ve uslamlama 
normları olarak kullanılan değerlerin toplumsal 
yapıdaki genel işlevleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 
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1. Değerler kişilerin ve birlikteliklerin sosyal 
değerinin yargılanmasında araç olarak 
kullanılırlar. 

2. Kişilerin dikkatini istenen, yararlı ve önemli 
görülen kültür nesneleri üzerinde odaklaştı-
rırlar. 

3. Toplumdaki ideal düşünme ve davranma 
yollarını gösterirler. 

4. Değerler sosyal rollerin sevilmesinde ve 
gerçekleştirilmesinde rehberlik ederler. 

5. Değerler sosyal kontrol ve baskının araçları-
dır. 

6. Değerler dayanışma araçları olarak da işlev 
gösterirler. 

Değerlerin önemi farklı coğrafyalarda birçok 
araştırmacının bu konuda çalışmalar yapmasına 
ve kategoriler oluşturmasına neden olmuştur. 
Değerler konusundaki araştırmalarıyla tanınan 
sosyolog Robin Williams (aktaran; Henslin, 
1996:   40-41)  toplumsal değerleri; başarı, 
bireycilik, faaliyet ve çalışma, pratiklik ve 
verimlilik/yeterlilik, bilim ve teknoloji, ilerle-
me/gelişme, maddi konfor, insancıl olma, öz-
gürlük, demokrasi, eşitlik, ırkçılık ve grup 
üstünlüğü, eğitim, dindarlık ve aşk olarak sınıf-
landırmaktadır. Avcıoğlu’nun (2011:   4) ak-
tardığı gibi toplumsal değerler üzerine yapılan 
önemli çalışmalara imza atan bir diğer isim 
olan Milton Rokeach ise, literatürdeki binlerce 
değer arasından seçerek, değerleri amaç (ter-
minal) ve araç (instrumental) değerler olarak 
ayırmıştır. Bunların içinde 18 amaçsal, 18 
araçsal değer bulunmaktadır. S. H. Schwartz 
ise değerleri 10 kategoride toplamıştır. Bu 
kategoriler: güç, başarı, hazcılık, dürtü (uya-
rım), kendine yönelme, evrenselcilik, gelenek-
sellik, hayırseverlik, uygunluk (uyma) ve gü-
venliktir. 

Türk toplumunun değerleri üzerine çalışmalar 
yapmış olan Tezcan (1974:  79-104) Türk top-
lumuna ilişkin değerleri; Aile kurumu ile ilgili 
değerler, eğitsel değerler, ekonomik değerler, 
dinsel değerler, siyasal değerler ve boş zaman-
lara ilişkin değerler olmak üzere 6 ana başlık 
altında sınıflandırmıştır. Daha sonraki süreçte 
1990-91 yılında Michigan Üniversitesi’nden 
Profesör Ronald Inglehart ve 10 kişilik ekibinin 
bütün kıtalarda ülkemizde dahil olduğu 40’ı 
aşkın ülkede yaptıkları Dünya Değerler 
Araştırması’nın amacı, siyasi ve iktisadi 
davranış, din, aile, doğurganlık ve çevre 

sorunları gibi konulardaki inanç, tutum, norm 
ve değerlere ilişkin kapsamlı bir veri kaynağı 
oluşturmaktır (Ergüder ve ark. 1991:  1). 

Türkiye’de zaman içerisinde toplumsal değer-
lerle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Başaran 
(1992, 1993, 2004), İmamoğlu, Çileli (2000), 
Karakitapoğlu ve Aygün (1999), Türkiye’deki 
üniversite öğrencileri ve aileleri üzerine yaptık-
ları araştırmada, üniversite öğrencilerinin ço-
ğunlukla özgürlük, eşitlik, barışçıl bir dünya,  
bağımsızlık, açık fikirlilik gibi değerlere önem 
verirken, heyecanlı bir hayat, zevk, kurtuluş, 
kurallara bağlılık, hırs gibi değerlere daha az 
önem verdikleri sonucuna ulaşmıştır. Buna 
karşılık öğrenci aileleri kurtuluş, aile güvenliği, 
ülke güvenliği, kurallara bağlı olma, sözünde 
durma ve yardım severlik değerlerine çocukla-
rından daha fazla öncelik vermiştir. Her üç 
çalışmada gençlerin bireysel değerlere öncelik 
verdiğini, ailelerin ise normatif değer yargıları-
na vurgu yaptığını ortaya koymuştur (Utku 
2007:  20-22). Mengü (2005) ise yapmış 
olduğu çalışmada reklamlarda markalarla iliş-
kilendirilerek sunulan toplumsal ya da bireysel 
ihtiyaçların tüketim ideolojisi kapsamında 
toplumsal değerleri nasıl dönüşüme uğrattığını 
incelemiştir.  

2. REKLAMLARDA TOPLUMSAL 
DEĞERLERİN KULLANIMI 

Sokorin’e göre toplum, belli anlam, değer ve 
kurallara sahip olan, belli bir çevrede bu anlam, 
değer ve kuralları birbirleriyle olan etkileşimle-
rinde kullanan bilinçli kişi ve gruplardan mey-
dana gelmektedir (aktaran Kongar 2004 :41). 
Bu yaklaşıma göre toplumla etkileşim halinde 
olan kitle iletişim araçları, bireyler arasındaki 
ortak noktaların farkındadır ve bunları amacına 
uygun olarak kullanmaktadır. Kitle iletişim 
araçlarının ortaya koydukları ürünlerin ait 
oldukları toplumun kültürel değerlerini yansıt-
tıklarını savunan Gerbner, bir kültürün tüm 
medya çıktıları aracılığıyla kendisiyle iletişim 
içine girdiğini ve bu iletişimin bir kültürdeki 
değerler üzerine geniş bir oydaşımı sağladığını 
savunmaktadır (aktaran Fiske  2003: 185).  

Gerbner’in görüşüne benzer olarak Berger 
(2003: 132), reklamın nesneleri değil toplumsal 
ilişkileri amaçladığını ileri sürmektedir. Bu 
konuda görüş bildiren bir diğer isim olan 
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Burton (1995: 167) ise, bireylerin aile, okul, 
arkadaşlar ve medya aracılığıyla yapılan 
iletişimden etkilenerek değer yargılarını 
belirlediğine değinir ve bu nedenle iletişim 
çalışmalarının değer iletileri konusuna yönelme 
eğiliminde olduğunu dile getirir. Çünkü medya 
toplumsal değerleri yansıtmakta, bu sayede 
onları şekillendirmekte, sağlamlaştırmakta 
ve/veya sorgulamaktadır.  

Tüketicilerle iletişime geçme sürecinde başat 
öneme sahip olan reklamı Özgür (1994: 17); 
“tüketicileri bir mal ya da hizmettin varlığı 
hakkında uyarmak ve o mala, markaya, hizmete 
veya kuruma olumlu bir tutum yaratmak ama-
cıyla göze ve/veya kulağa hitap eden mesajla-
rın hazırlanması ve bu mesajların çeşitli med-
yalarda ücretli olarak yayınlanması” olarak 
tanımlamaktadır. 

Farklı şekillerde tüketicilere ulaşan reklamların 
genel özelliklerini şu şekilde sıralamak müm-
kündür  (Kocabaş ve Elden 2004:  16): 

1) Reklam pazarlama iletişimi içerisinde yer 
alan bir elamandır.  

2) Reklam belirli bir ücret karşılığı yapılır.  
3) Reklam, reklam verenden tüketiciye doğru 

akan bir iletiler bütünüdür.  
4) Reklam bir kitle iletişimidir. 
5) Reklam yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir. 
6) Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna 

edilmeye çalışılır. 
7) Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, 

vaatler, ödüller, sorunlara çözümler vardır. 
8) Reklam diğer pazarlama iletişimi elemanları 

ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi 
doğrultusunda saptanan pazarlama hedefle-
rine ulaşmak için koordineli olarak çalışır. 

Reklamları iletişim boyutuyla dört temel kate-
goride değerlendirmek mümkündür. Bunlar; 
reklamı yapılan ürüne ilişkin farkındalık ya-
ratmaya, ilgi uyandırmaya yönelik reklamlar, 
insanların tutum-düşünlerini değiştirmeye 
yönelik reklamlar, insanların tutum-
düşüncelerini güçlendirmeye yönelik reklamlar 
ve eğlendirmeye yönelik reklamlardır 
(Küçükerdoğan  2009: 12). Hedef kitlenin 
tutum-düşüncelerini güçlendirmeye yönelik 
reklamlarda iletilerin izleyicilere ulaşmasını 
sağlamak ve/veya kolaylaştırmak için toplum-
sal değerlerin kullanımına sıkça başvurulur. 

Toplumsal değerler üzerine yapılanan reklam, 
toplumun benimsediği değerleri tekrardan 
üreterek toplumsal değerleri yansıtır 
(Peltekoğlu 2010:  124).  

Reklamlar toplumsal değerleri yeniden üreterek 
ihtiyaç uyandırma ve/veya ihtiyaçları hatırlat-
ma yoluyla tüketici yaratmaya çalışmaktadır. 
Bu süreçte reklamlar, kimi zaman toplumsal 
değerlere vurgu yaparak tüketicilere ödül vaa-
dinde bulunmakta, kimi zaman da bu ödülden 
mahrum kalınabileceğini işaret etmektedir 
(Uğurlu 2009: 67). 

Birçok araştırmacı reklamların toplumsal de-
ğerle ilişkisi üzerinde durmaktadır. Dağtaş’ın 
(2003: 88-89) aktardığı gibi, Qualter, reklamın 
önemli işlevlerinden birinin toplumsal davranış 
üzerinde ikna edici bir rehberlik sağlamak 
olduğunu, bu nedenle de reklamların var olan 
sınıf, ırk ve cinsiyet değerlerini koruduğunu 
ileri sürmektedir. Dyer ise, reklamların tüketi-
cilere mal ve hizmetlerin tanıtımını yapmaktan 
ziyade toplumsal değer ve tutumlarla ilgili 
manipülasyon işlevi gördüklerini belirtmekte-
dir. Bu durum reklamın bir yandan tüketime 
teşvik eden, diğer yandan ise ekonomik dav-
ranma ve/veya tutumluluk gibi değerlere vurgu 
yapan çelişkili yönüne işaret etmektedir. 

Bu konuda görüş bildiren bir diğer isim olan 
Oskay (2007: 15-16) ise, reklamların toplumsal 
değerlerle kurduğu ilişkiyi margarin reklamları 
örneğiyle ifade etmektedir. Margarinin reklam-
da rasyonel boyutuyla değil de duygusal boyu-
tu abartılmış, görsel ve sözel kodlama ile gelin-
li, damatlı, çocuklu, kayınvalideli, sağlıklı, iyi 
döşenmiş bir evde mutlu bir aile tablosu içeri-
sinde sunulması reklamın toplumsal değerlerle 
kurduğu ilişkiye örnek teşkil etmektedir. Rek-
lamda temizliğe önem veren, eşinin ilgisine 
duyarlı, çocukları için çabalayan ve evinin 
dirliğini düşünen kadın temsilleri, margarin 
tercihleri kadar toplumsal değerler çerçevesin-
de şekillenen evlilik ve kadınlık konusundaki 
tutum ve davranışları ön plana çıkartır. 

Günümüzde izleyiciyle ortak dil yaratma süre-
cinde genelde bütün medya metinlerinde, özel-
de ise reklamlarda geleneksel değerler çoğun-
lukla idealize edilerek kullanılmaktadır.  Aile 
bağları, birlik-beraberlik, komşuluk-mahalle 
ilişkileri ve yardımseverliğin öneminin vurgu-
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landığı çok sayıda örnekten bir tanesi de alışve-
rişlerin süper marketlerden yapıldığı ve mahal-
le bakkallarının neredeyse hiç kalmadığı gü-
nümüzde Rinso deterjan reklamında mahalle 
bakkalı ve sıcak komşuluk ilişkilerine yapılan 
vurgudur (Dağtaş 2003: 88). Örneklerde görül-
düğü gibi medya metinleri anlam oluşturma 
sürecinde toplumsal değerlere sıklıkla gönder-
mede bulunmaktadır. 

3. YÖNTEM 

Bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan televiz-
yon reklamları betimsel durum analizi ile ince-
lenmiştir. Betimsel analiz yaklaşımına göre, 
araştırma sonucunda elde edilen veriler daha 
önceden araştırma soruları çerçevesinde belir-
lenen temalara göre yorumlanır. Ortaya çıkan 
sonuçlar ile temaların ilişkilendirilmesi, anlam-
landırılması ve konuyla ilgili öngörülerde bu-
lunulması araştırmacının yorumlarının içerisin-
de yer alır (Yıldırım ve Şimşek 2005: 224).   

Çalışmanın kuramsal kısmı için literatür tara-
ması yapılmıştır. Çalışmada değerlendirme için 
Tezcan’ın değer sınıflandırmasından “Aile 
Kurumu ile İlgili Değerler”, Schwartz’ın 10 
kategoride topladığı değerlerinde ve Robin 
Williams toplumsal değerler 
kategorizasyonundaki aileye ilişkin değerler 
dikkate alınarak Türk toplumunda aile kuru-
muna ilişkin değerlerinin televizyon reklamla-
rında temsili şu sınıflandırma çerçevesinde 
incelenmektedir: 

1) Erkek, toplumsal statüsü ve erkeklik değeri. 
2) Kadın toplumsal statüsü ve kadınla ilgili 

değerler 
3) Analık değeri 
4) Babalık değeri. 
5) Aile düzeni ve otoriterlik. 
6) Akrabalık değeri. 
7) Komşuluk değeri. 
8) Hemşerilik değeri. 
9) Hayırseverlik. 
10) Geleneksellik. 
11) Hazcılık. 
12) Eğitim. 
13) Başarı. 
14) Sağlık. 
15) Temizlik. 
16) Güvenlik. 
17) Sevgi. 

18) Bilim ve teknoloji. 
19) Maddi konfor. 
20) Pazarlık etme, tasarruf, tutumluluk. 

Çalışmanın uygulama kısmında,  ele alınan 136 
adet reklamda bu değerlerden hangisinin veya 
hangilerinin yer alıp, almadığı araştırılmış ve 
çalışmanın örneklemine genellenerek yüzdelik 
olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın örnek-
lemi, reklamların izleyiciye en çok ulaştığı saat 
olan prime time saatinde yayınlanan diziler 
arasındaki reklam kuşağında yayınlanan rek-
lamlar olarak belirlenmiştir. Bu saat diliminin 
seçilmesinin nedeni, haftalık reyting oranlarına 
bakıldığında bu saat diliminde en çok dizilerin 
izlendiğinin görülmüş olmasıdır. Bu bilgi as-
lında yaygın olarak bilinmekte ve reklam ücret-
leri açısından en pahalı saat dilimi olmasının 
nedenini oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma, 
bu dizilerden en çok izlenen beş dizinin belir-
lenmesi ve bu dizilerin içerisinde yayınlanan 
reklamların incelenmesiyle sınırlandırılmıştır. 
Reklamların dizilerle olan ilişkisinin ele alın-
ması bu çalışmanın kapsamına dâhil değildir. 
Bununla birlikte araştırmanın evrenini televiz-
yon reklamları oluşturduğu için sonuçlarının da 
sadece televizyon reklamlarına genellenmesi 
mümkündür. 

En çok izlenen beş dizinin saptanmasında Eylül 
ayından yani yeni yayın döneminden, Kasım 
ayının ikinci haftasına kadar olan 10 haftalık 
süreçte dizilerin aldığı tüm reytinglerin (1) 
aritmetik ortalaması alınmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre en çok izlenen beş dizi: Kanal D 
televizyonunda pazartesi akşamları yayınlanan 
“Arka Sokaklar”  ile salı akşamları yayınlanan 
“Öyle Bir Geçer Zamanki”, Çarşamba akşam-
ları Show tv ekranında yayınlanan “Muhteşem 
Yüzyıl”, Perşembe akşamları Kanal D’de ya-
yınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” ve Cuma 
akşamları Show tv ekranında yayınlanan “Adı-
nı Feriha Koydum”.  

Çalışmanın takvimi açısından “Arka Sokaklar” 
adlı dizinin 28 Kasım 2011, “Öyle Bir Geçer 
Zamanki” adlı dizinin 29 Kasım 2011,  “Muh-
teşem Yüzyıl” adlı dizinin 30 Kasım 2011 
“Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizinin 01 Aralık 
2011 ve “Adını Feriha Koydum” adlı dizinin 
02 Aralık 2011, tarihinde yayınlanan bölümü 
arasındaki reklamlar, araştırmanın çerçevesini 
oluşturan aileye ilişkin toplumsal değerler 
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açısından incelenmiştir. Bu çerçevede çalışma, 
28.11.2011-02.12.2011 tarihleri arasında pri-
me-time’da yayınlanan dizilerin reklam kuşa-
ğındaki reklamlarla sınırlıdır. Bu reklamlar 
arasından sadece aileye ilişkin temsillerin yer 
aldığı reklamların, biçimsel değerlendirme 
olmaksızın içerik açısından incelenmesi çalış-
manın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

4. BULGULAR VE YORUM 

Çalışmaya konu olan Türk televizyon kanalla-
rında prime-time’da yayınlanan reklamlarda 
kullanılan aile kurumuna ilişkin değerlerin 
tespiti için 28.11.2011-02.12.2011 tarihleri 
arasında yayınlanan dizilerin reklam kuşakları-
na ait toplam 136 reklam betimleyici durum 
analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu reklam-
lardan 71 tanesinde aile kurumuna ilişkin de-
ğerlerin temsiline rastlanmıştır. Bu sonuç araş-
tırmanın sorunu olan aileye ilişkin değerlerin 
reklamlarda ne ölçüde yer aldığını ortaya koy-
maktadır. Türk toplumunda aile kurumuna 
ilişkin değerlerin temsiline yönelik sınıflandır-
ma çerçevesinde elde edilen bulguların sıklığı 
ve yüzde dağılımı şu şekildedir: 

Tablo 1. Türk Toplumunda Aile Kurumuna 
İlişkin Değerlerin Temsiline İlişkin Dağılım 

Değerler Sıklık Pay 

Sevgi 33 %46 

Kadın, toplumsal statüsü ve 32 %45 

Erkek, toplumsal statüsü ve 28 %39 

Analık 26 %37 

Hazcılık 18 %25 

Babalık 16 %23 

Pazarlık etme, tasarruf, tutum- 15 %21 

Maddi konfor 15 %21 

Bilim ve teknoloji 13 %18 

Sağlık 12 %17 

Temizlik 10 %14 

Başarı 9 %13 

Komşuluk 9 %13 

Geleneksellik 8 %11 

Güvenlik 6 %8 

Eğitim 5 %7 

Aile düzeni ve otoriterlik 3 %4 

Akrabalık 3 %4 

Hemşerilik 1 %1 

Hayırseverlik 1 %1 

Aileye ilişkin değer bulunma- 65  

İncelemeye tabi tutulup aile temsili içeren 
reklamların %46’sında sevgi değerinin yer 
aldığı tespit edilmiştir. Bireyler için yiyecek, 
barınma gibi temel ihtiyaçların yanında sevgi 
en temel gereksinimlerden biridir. Diğer gerek-
sinimler, başka kişi ya da kurumlar tarafından 
karşılanabilirken, sevgi aile içerisinde verilir. 
Bu nedenle sevgi ailenin en temel fonksiyonla-
rından biri olarak kabul edilebilir. En temel 
gereksinim olarak kabul edilen sevgi, aile içeri-
sindeki bireyleri birbirine bağlayan bir fonksi-
yona sahiptir (Özkalp 2005:  143-144). Rek-
lamlarda diyaloglar ve karakterlerin beden dili 
ile görselleşen sevgi değerinin temsili çeşitlilik 
göstermektedir. Aile büyükleri ile anne ve 
babanın çocuklara gösterdiği sevgi, şefkat, ilgi 
ve sıcaklığı kapsarken, eşlerin birbirlerine karşı 
gösterdikleri sevginin ise aşkı, tutkuyu, kıs-
kançlığı kapsadığı görülmektedir.  

Reklamların aile değerlerini içeren kısmında 
kadının toplumsal statüsü ve kadınla ilgili de-
ğerler %45’lik bir paya sahiptir. Tezcan’ın 
(1974: 84-85) değindiği gibi, geleneksel köy 
toplumunda olduğu gibi, şehirlerde de kadının 
erkekten aşağı bir toplumsal statü içinde yer 
aldığına ilişkin yaygın bir inanış mevcuttur. 
Şehirleşmedeki artışla birlikte kadın, ekonomik 
hayatın içerisinde geleneksel yapıya göre daha 
fazla yer almasına karşın, hem üretime katılır-
ken hem de aile görevlerini yerine getirmekte-
dir. Bu yönüyle de her ne kadar ekonomik bir 
özgürlük elde etse de erkeğin yine de gerisinde 
kaldığı yaygın olarak düşünülmektedir. 
Berger’in (2003: 46) Görme Biçimleri adlı 
eserinde belirttiği gibi, “kadın olarak doğmak, 
erkeklerin mülkiyetinde olan özel, çevrelenmiş 
bir yerde doğmak demektir. Kadınların toplum-
sal kişilikleri, böylesine sınırlı, böylesine koşul-
landırılmış bir yerde yaşayabilme ustalıkların-
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dan dolayı gelişmiştir.’’ Buna ek olarak en-
düstrileşme ile birlikte kadın, iş hayatında daha 
fazlasıyla rol aldıkça giyim kuşamından zihin 
ve beden sağlığına, sigara ve içki tüketimine, 
intiharlardan işledikleri cinayet ve trafik kaza-
larına kadar bu değişim gözlemlenebilir 
(Özkalp 2005: 171). İncelenen reklamlardaki 
kadının toplumsal statüsü ve kadınla ilgili de-
ğerlerin yukarıdaki açıklamalara uyduğu sonu-
cuna ulaşılmaktadır. Reklamlarda kadınların 
çoğunlukla annelik, temizlik, yemek gibi rol ve 
sorumluluklarla ilişkilendirildiği görülmekte-
dir. Egemen görüşe uygun olarak reklamlarda 
kadınlar ev işi yapmaktan dolayı mutlu ve 
huzurludur. Buna ek olarak Fairy bulaşık de-
terjanı reklamında olduğu gibi erkeklerle ev 
temizliği konusundaki yetkinlikleri kıyaslana-
rak bu işlerin onların uzmanlık alanına girdiği-
ne ilişkin görüş yeniden üretilmektedir. Ailece 
oturulan sofralarda baba-erkek çocuklarla bir-
likte masada otururken, kadın masanın eksikle-
rini tamamlamaktadır. Bu temsiller, görev 
paylaşımına ilişkin değişimin reklamlara yan-
sımadığının göstergesidir. Diğer yandan, top-
lumsal değişime paralel olarak, kadınların XL-S 
Medical, Becel, Limango, Kipa, İstikbal rek-
lamlarında olduğu gibi bedensel formuna ve dış 
görünüşüne önem verdiği görülmüş, buna ek 
olarak aile bütçesine ilişkin harcama ve karar-
larda kadının fikirlerinin de öne çıktığı belir-
lenmiştir.  

D-Smart HD platformu, Vestel Smart tv ve 
Tivibu reklamlarında kadınların evdeki boş 
zamanlarında dizi izlediklerine ilişkin temsiller 
yer almaktadır. Kadın-erkek ilişkisine dair 
temsillerinin yer aldığı Sütaş Tatlım (Ekrem), 
İng Bank(Kredi Butik), Milka ve Renault 
Latitude reklamlarında ise kadının duygusal 
yönüne atıf yapılarak kadınlar ilgi bekleyen ya 
da kıskanan taraf olarak temsil edilmektedir. 

İncelenen reklamların %39’unda ise erkek 
toplumsal statüsü ve erkeklik değerine ilişkin 
temsiller yer almaktadır. Geleneksel Türk aile 
yapısında erkek, toplumsal statü açısından 
dünyaya gelirken elde ettiği imtiyaz nedeniyle 
daha yüksekte yer alır. Erkek geleneksel yapıda 
ekonomik işleri dış dünyayla ilişkileri düzen-
lerken, evin yönetimini de üzerine alır. Bu 
yönüyle bir iktidar kaynağı haline gelen erkek 
gerek ev içinde, gerekse ev dışındaki kimselere 
hâkim olma, hükmetme ve belirli şeyleri yaptı-

rabilme yeteneği ile hem üretim gücünü artır-
makta, hem de savunma ve koruma gücünü 
üstlenmektedir (Tezcan 1974:  79-80).  

Ataerkil sistemde aile içinde baba, otoriteyi 
sağlayan, ekonomik açıdan koşulları hazırla-
yan, çocuk bakımı, duygusal ve sosyal gereksi-
nimleri karşılayan, anneye benzer şekilde ço-
cukları koruyan,  çocukların eğitimine ve geli-
şimine katkı sağlayandır. İncelenen reklamlar-
da % 23 olarak tespit edilen babalık değeri 
çoğu zaman erkekliğe ilişkin rollerin temsilini 
de içermektedir. Bridgestone, Michelin ve Ergo 
Sigorta reklamlarında görüldüğü gibi baba ya 
da evin erkeği ailenin güvenliği için doğru 
kararların verilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınmasından sorumludur. Bununla birlikte 
babalık temsillerinin yer aldığı reklamlarda 
baba çocuğun bakımı olmasa da eğitimine katkı 
sağlar.  Vakıfbank Word Kart reklamındaki gibi 
ona bisiklete binmeyi öğretir ya da Microsoft 
reklamında olduğu gibi teknoloji ile ilgili konu-
larda yardımcı olmaya çalışır. Dr. Oetker rek-
lamında kızıyla pasta yapan baba ise bir yan-
dan çocuğa ilgi gösteren, ona yeni şeyler öğre-
ten baba kimliğiyle temsil edilirken, diğer 
yandan da ele alınan diğer reklamlardan farklı 
olarak erkek kimliği ile kadınla ilişkilendirilen 
bir mekânda temsil edilmektedir. Genellikle 
kamusal alanda konumlandırılan erkeklerin 
otomobil, teknoloji ve maç seyretmeye ilişkin 
ilgileri D-Smart HD platformu, Vestel Smart tv, 
Tivibu, Renault Latitude,  Fiat Linea reklamla-
rında, kişisel bakımına ilişkin temsillerini ise 
Armani Code Parfüm ve Nivea Deodorant 
reklamlarında görmek mümkündür. 

Yasalar, mirasın kadın ve erkek mirasçılar 
arasında eşit paylaştırılmasına ilişkin düzenle-
meler içermesine rağmen Türk toplumunda 
özellikle kırsal kesimde erkeklerin ailenin 
maddi ve manevi mirasının sahipleri olarak 
değerlendirildikleri bilinmektedir. Bu yaklaşım 
Eti Burçak reklamında toprağın miras bırakıl-
ması konusunun erkek torun temsiliyle yeniden 
üretilmektedir. 

Kadın temsillerinde en çok kullanılan rollerden 
birisi olan anneliğe ilişkin değerin reklamlarda 
%37 olduğu tespit edilmiştir. Toplumsal statü 
içinde kadın, erkek karşısında daha düşük bir 
seviyede olmasına karşılık, ana rolüyle toplum-
sal statüsü yükselir. Çocuklarının yetiştirilme-
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sinde gösterdiği fedakârlık, emek ve çabalar bu 
statünün yükselmesinde hem kırsal hayatta 
hem de şehir hayatında aynı derecede etkili 
olur. Anne, aile içinde de erkek modeli olan 
babadan farklı olarak daha dengeleyici bir 
işleve sahiptir. Annenin sahip olduğu bu özel-
likler incelenen reklamlardan Sütaş Tatlım, 
Danone Danino, Moova Süt, Playschool gibi 
özellikle gıda ve oyuncak reklamlarında çocu-
ğun gelişimi, eğitimi, sağlığı için gerekli ön-
lemlerin alınması ile çocuğa ilgi, sevgi, şefkat 
ve sabır gösterimine ilişkin temsillerle yeniden 
üretilmektedir. 

İzlenen reklamlarda kişilerin isteklerinin karşı-
lanması ve arzuladıklarının elde edilmesini 
gösteren hazlara dair %25 nispetinde bir oran 
elde edilmiştir. Bu reklamlarda kişilerin faali-
yetlerini haz sağlayacak bir biçimde planladık-
ları ya da satın alınan ürünün bu hazzın oluş-
masına katkı sağladığı görülmektedir. Ufo Ayak 
Isıtıcısı’nın hem fiyat olarak uygun olması, 
hem de kişiyi rahatlatması itibariyle yarattığı 
haz, Penti çoraplarının kadının kendini güzel 
ve biricik hissetmesini sağlayarak yarattığı haz, 
Sütaş Tatlım ile annenin hem çocuklarını mutlu 
etmekten hem de tatlı yemekten duyduğu haz,   
Renault Latitude süren erkeğin teknolojinin 
kendisine sunduğu olanakları kullanmaktan 
duyduğu haz ve/veya Beko Smart TV’ nin aile 
bireylerini ekran başında bir araya getirerek 
yarattığı haz buna örnek oluşturmaktadır.  

Williams (aktaran; Henslin 1996: 40) değerler 
kategorizasyonunda maddi konforun bireylerin 
beklentilerindeki önemine değinir ve bu konfo-
run beslenmeden tıbbi bakıma, evden son mo-
del araba ve/veya eğlenceli oyunlara kadar 
farklı şeylerden elde edilebileceğini ileri sürer. 
İncelemeye dâhil olan reklamların %21’inde 
vurgu yapılan maddi konfor genellikle o ürüne 
sahip olmayla ilişkilendirilmektedir. Sur Yapı, 
Newista Residance ve Fiat Linea, reklamların-
da olduğu gibi ürüne sahip olan bireyler ayrıca-
lıklı bir konuma yerleşmekle birlikte Renault 
Kangoo, İkea, Mondi ve İstikbal reklamlarında 
olduğu gibi maddi konforun sağladığı kolaylık 
ve rahatlığa da vurgu yapılmaktadır.  

Reklamlarda yapılan incelemeler sonucunda 
pazarlık etme, tasarruf ve tutumluluk değerine 
ilişkin %21’lik bir oran çıkmakla beraber bu-
nun büyük çoğunluğunun tasarruf etmekle 
ilişkili olduğu, pazarlık etmeye ilişkin yalnızca 

bir temsile yer verilirken tutumluluğa vurgu 
yapılmadığı görülmüştür. Türk aile yapısına 
baktığımızda gerek dini inanışlarının etkisi, 
gerekse ekonomik etkenler tarih boyunca israf-
tan ve aşırı tüketimden kaçınma ve tasarruf 
etme tavrının yerleşmesine neden olmuştur. 
Tasarrufun gerekliliği ve aile bütçesi açısından 
faydaları DiaSa, Kipa, Limango, Arçelik, Sur 
Yapı, Newista Residance, Fiat Linea gibi bir-
çok reklamda indirimler aracılığıyla vurgulan-
maktadır. Bu reklamlarda satın alınan,  bir ev-
araba gibi maddi değeri yüksek ya da pirinç 
gibi maddi değeri çok daha düşük ürünler olsa 
da indirimli ürünün alınması halinde aile bütçe-
sinin zarar görmeyeceğine, hatta kar elde edile-
ceğine gönderme yapılmaktadır. Ayrıca Arçelik 
ve İkea reklamlarında olduğu gibi kredi kartı 
ile taksitlendirme ve esnek ödeme seçenekleri 
de reklamın içerisinde verilerek hem kredi 
kartının ait olduğu bankanın reklamı yapılmak-
ta, hem de koşullar olgunlaştırılarak tüketici 
satın alma eylemine teşvik edilmektedir. 

Reklamlarda aile kurumuna ilişkin değerlerden 
bilim ve teknolojinin temsili %18 oranında yer 
almaktadır. Bilindiği üzere teknolojik gelişme-
ler bireylerin hayatlarını kolaylaştırmakta ve 
yaşam biçimlerini değiştirmektedir. Arçelik, 
Vestel Samart Tv, Beko Smart Tv, Renault 
Latitude, Mikrosoft, Moulinex ve Fakir Buhar 
Güçlü Süpürge reklamlarında görüldüğü gibi 
temsiller açısından çoğunlukla ürünlerin sağla-
dıkları imkân ve konforla bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırdığı, zamandan ve paradan tasarruf, 
güvenlik, sağlık ve başarı gibi diğer değerlerin 
oluşmasına katkı sağladığı vurgulanmaktadır.  

Sağlıklı bir yaşam bireylerin yaşamlarını rahat 
ve uzun olarak sürdürebilmelerin koşuludur. 
Reklamlarda sağlık değeri %17’lik bir temsille 
karşımıza çıkmaktadır. Sağlık değeri Becel, 
Moova Süt, İglo Balık, Danino-Danone XL-S 
Medical, Pharmaton, Prima Aktif Bebek rek-
lamlarında olduğu gibi mutlu, canlı ve hareketli 
bireylerle temsil edilmekte ve doğru beslenme-
nin önemi vurgulanmakta, sağlıklı olma tanıtı-
lan ürünle ilişkilendirilmektedir.   

Reklamlarda sağlıklı yaşamın koşullarından 
biri olarak gösterilen temizlik değeri ise 
%14’lük bir oranla temsil edilmektedir. Gerek 
yaşanılan mekânların temizliğinin, gerekse 
bireyin kendi temizliğinin öneminin vurgulan-
dığı Arçelik, Fakir Buhar Güçlü Süpürge, 
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Nivea Deodorant, Dalin Şampuan ve Alo rek-
lamlarında görüldüğü gibi bireyler temiz ve 
düzenli ortamlarda daha mutlu ve sağlıklı gö-
rünmektedir. 

Ailenin temsil edildiği reklamlara ilişkin yapı-
lan incelemede Başarı Değerinin %13 oranında 
yer aldığı görülmüştür. Bireylerin ideallerini 
gerçekleştirmelerinde ve toplum içerisinde güç 
ve değere sahip olmalarında anahtar görevi 
gören bu değerin reklamlardaki temsili başarı-
ya ulaşmanın yolunun ürünle ilişkilendirilme-
siyle mümkün olduğu yönündedir. Danino-
Danone, Pharmaton, Dr. Oetker reklamlarında 
olduğu gibi bireyler ürünleri kullanarak zor 
olan şeylerin bile üstesinden kolayca gelebil-
mekte ve beğeni toplamaktadırlar. Bu durum 
ailenin diğer bireyleri açısından gurur verici bir 
durumdur. 

Reklamlarda %13 oranında temsil edilen bir 
diğer değer ise komşuluktur.  Komşuluk ilişki-
sinin doğuşunda aileler arasındaki maddi ve 
manevi yardımlaşma gereksinimi etkili olmuş-
tur. Türk toplumunda oldukça önemli olan 
komşuluk ilişkilerinde haneler, birbirlerini 
ziyaret eder ve dertleşir, her biri birbirinin 
hayat biçimini yakından bilir. Geleneksel yapı 
içerisinde köylerde görülen bu tarz ilişkiler 
mahalle hayatı içerisinde şehirlerde de sıkça 
görülür (Tezcan 1974: 96).  İncelenen Beypiliç, 
Aytaç bisküvi, Kipa, Konya Şeker, Sütaş Ayran, 
İpragaz, Eti Pay kek reklamlarında görüldüğü 
gibi reklamlarda komşuluk değerinin temsili 
ziyaret, birlikte olmaktan keyif alma, birbirle-
rine tavsiyelerde bulunma ve çıkarlarını gö-
zetme şeklinde yeniden üretilmektedir. 

Türklerin İslamiyet’ten önce ve sonra sahip 
oldukları örf, adet ve özellikle de gelenekleri 
onları bir arada tutan en önemli unsurlar ol-
muştur (Şimşek 2006: 59). Bu nedenle tarihsel 
süreç içerisinde Türk toplumunda geleneklere 
bağlılık önemli bir yer teşkil etmektedir. Sana-
yileşme ile birlikte değişen toplum yapıları ve 
yaşam biçimleri bazı geleneklere verilen değeri 
azaltmakla birlikte geleneklerin korunması için 
yeni nesillere aktarılmasının gerekliliğini daha 
da önemli hale getirmektedir. Reklamlarda 
%11 oranında vurgulanan geleneksellik değeri 
Danone Danino ve Fairy reklamlarında olduğu 
gibi şenlikler, Sütaş Ayran reklamında olduğu 
gibi ailece yenilen yemekler, Eti Pay Kek rek-

lamında olduğu gibi misafire yapılan ikramlar 
ve Renault Kango reklamında olduğu gibi 
doğumu kapıda bekleyen aile bireylerinin he-
yecan ve dayanışması temsillerinde yeniden 
üretilmiştir. 

Kendini ve sevdiklerini güvende hissetme 
isteği insanın doğasında olan bir duygudur. 
Reklamlarda %8’lik bir oranla temsil edilen 
güvenlik değeri bireylerin kendisi ve ailesi için 
bu duyguyu tatmin etmesine yöneliktir. Ergo 
Sigorta, Türkiye Sigortalar Birliği, Michelin, 
Bridgestone, İpragaz reklamlarında görüldüğü 
üzere ürünle bireyin ve sevdiklerinin güvenliği 
ilişkilendirilmektedir.  

Bireylerin bebekliğiyle birlikte ailede başlayan 
eğitim süreci eğitim kurumları ve toplum aracı-
lığıyla hayatı boyunca devam eder. Reklamlar-
da aile kurumuna ilişkin %7 oranında yer alan 
eğitim değeri Sütaş Tatlım, Dr. Oetker, Eti 
Burçak, Danone Danino reklamlarında görül-
düğü üzere anne, baba ve diğer aile bireyleri 
aracılığıyla ürünün kullanımı ya da ürünün 
toplumsal yapıdaki yeri ile ilişkilendirilerek 
temsil edilmiştir. 

Reklamların incelenmesi sonucu %4 oranında 
bir temsilinin olduğu belirlenen aile düzeni ve 
otorite değerinin, özellikle otorite vurgusuyla 
yer aldığı saptanmıştır. Tezcan’ın (1974: 92-
93) geleneksel Türk ailesinde otorite olarak 
babaya ve erkeğe yaptığı vurguya benzer ola-
rak Ing Bank ve Nakit Kart reklamlarında para 
ile ilgili konularda erkeğin söz sahibi olduğu 
vurgulanmaktadır. Bununla birlikte yine Ing 
Bank (sonunda kendi istediği şeyi aldırmak) ve 
Mondi (eve geç gelen eşi kanepede yatırmak) 
reklamlarında kadının kimi konularda otorite 
sahibi olduğu saptanmıştır.  

Aile ilişkilerinin önemli olduğu Türk toplu-
munda akrabalık ilişkileri, ailenin en önemli 
dış ilişkilerini meydana getirir. Burada özellik-
le yardımlaşma ilişkisi bu dış ilişkilerin görü-
nen yüzüdür. Birbirlerine sıkışık zamanda 
yardım edilmesi boş zamanları beraber geçir-
mek ve birbirlerini ziyaret etmek bu ilişkinin 
en temel vasfıdır (Tezcan 1974:  94). Reklam-
larda %4 oranında temsil edilen akrabalık de-
ğeri Renault Kangoo reklamında olduğu gibi 
zor zamanlarda birbirine destek olma ya da 
Sütaş Ayran ve Eti Burçak reklamında olduğu 
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gibi birlikte güzel anları paylaşmaya vurgu 
yapılarak yeniden üretilmiştir.  

Biz duygusunun grup içerisinde yerleşmesinde 
etkili olan hemşerililik değeri askerlikten eği-
time ve iş hayatına kadar hayatın bütün kesim-
lerinde görülen ve desteklenilen bir değerdir. 
Hemşerilik değerinde paylaşılan ortak değer 
yargılarının yanı sıra akrabalık ve komşuluk 
değerinde olduğu gibi bireylerin birbirlerini 
koruyup kollaması esastır. Televizyon reklam-
larında %1’lik oranda Danone Danino rekla-
mında yeniden üretilen bu değer Kars yöresin-
deki çocukların Kafkas Oyununu oynarken 
gösterdikleri birlik ve başarı ile temsil edilmiş-
tir. Bu değerin sadece %1’lik bir oranla temsil 
edilmesi şehir hayatında çekirdek aile çerçeve-
sinde bireyselleşme ile ilişkilendirilebilinir. 

Reklamlara ilişkin yapılan değerlendirmede ele 
alınan son değer %1’lik oranda temsil bulan 
Hayırseverlik Değeridir. Aytaç bisküvi rekla-
mında komşuluk değeriyle de ilişkilendirilebi-
lecek şekilde yeniden üretilen bu değer mahal-
lede haksızlılığa uğrayan bir çocuğa yardım 
etme ve çocuklara reklamı yapılan ürünü dağı-
tarak onları mutlu etme şeklinde temsil edil-
miştir. Burada hayırseverliğin, reklamı yapılan 
ürünün dağıtılması aracılığıyla yapılıyor olma-
sının bu değerin çıkarsızlık özelliğine gölge 
düşürdüğü düşünülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Televizyonda yayınlanan reklamların, tüketici-
lerle ilişki kurma sürecinde, aileye ilişkin top-
lumsal değerlere ne ölçüde yer verdiğinin belir-
lenmesi sorunundan yola çıkan bu çalışmada, 
toplumsal değerler ve aile kurumuna ilişkin 
değerlerin belirlenmesi için yapılan literatür 
taramasının ardından Tezcan’ın değer sınıflan-
dırmasından “Aile Kurumu ile İlgili Değerler”, 
Schwartz’ın 10 kategoride topladığı değerler ve 
Robin Williams’ın toplumsal değerler 
kategorizasyonu dikkate alınarak Türk toplum-
da aile kurumuna ilişkin değerlerinin televiz-
yon reklamlarında temsilinin incelenmesi için 
belirlenen 20 başlık çerçevesinde reklamlar 
incelenmiştir. 136 reklamın incelenmesi sonu-
cunda bu reklamlardan 71 tanesinde aile kuru-
muna ilişkin değerlerin temsiline rastlanmıştır.  
Bu sonuç hem araştırmanın sorunu olan aileye 
ilişkin değerlerin reklamlarda ne ölçüde yer 

aldığını ortaya koymaktadır. Hem de gelişen 
teknolojiler ve küreselleşmenin etkisiyle top-
lumsal değerlerin yitirilmesiyle karşı karşıya 
kalınan günümüzde, aileye ilişkin toplumsal 
değerlerin medya ürünleri aracılığıyla yeniden 
üretildiğinin ve dolayısıyla tüketicilerle iletişim 
kurma sürecindeki öneminin göstergesidir.  

İncelenen reklamlarda öyküleme, tanıklara, 
uzman ya da ünlü kişilere başvurma, animas-
yon kullanma, beden dili ve/veya diyaloglarla 
vurgulama, mizahi bir anlatım kullanma, birey-
lerin duyu organlarına seslenme, slogan yine-
leme, ürün demostrasyonu yapma, gerçek ha-
yattan kesitlere yer verme vb. yöntemlerle ürün 
ile toplumsal değerler ilişkilendirilerek hedef 
kitleyle ortak bir dil yaratılmaya çalışılmıştır.    

Bu araştırmada sadece reklamlarda aile kuru-
muna ilişkin değerlerin temsili incelenmiştir. 
Ancak daha sonra yapılacak çalışmalarda diğer 
medya ürünlerinde yer alan aile kurumunun 
değerlerine ilişkin temsiller incelenebilir. Bu-
nunla birlikte toplumsal yapıya ilişkin diğer 
değer türlerinin medya ürünlerindeki temsili 
üzerine de yeni çalışmalar yapmak mümkün-
dür. 

SONNOTLAR 

(1) Reyting oranları için bkz: http://www. 
medyatava.net/ratingengine.aspx, http:// www. 
medyafaresi.com /haberler/ reyting, erişim 
tarihi: 24.11.2011. 
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DEMOKRAT PARTİ’NİN 1946 - 1950 YILLARI ARASINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER 
STRATEJİLERİ 

Makbule Evrim Gülsünler– Hülya Anakız Ertürk 

ÖZET 

Bu çalışmanın konusu Demokrat Parti’nin muhalif döneminde yürütmüş olduğu halkla ilişkiler 
stratejileridir. Bu halkla ilişkiler stratejileri içerisinde DP’nin etkinlik faaliyetleri olan mitingler 
ve yüz yüze seçim çalışmaları bulunmaktadır. Demokrat Parti’nin imajına olumlu katkı sağlayan 
liderler konusu ise ayrıntılı olarak ele alınmıştır. DP’nin finansal desteklerinin yanı sıra DP’nin 
medya ile ilişkileri, seçmenle ilişkileri ve parti içi ilişkileri çeşitli kaynaklardan faydalanarak 
anlatılmıştır.  

Anahtar sözcükler:  Demokrat Parti, halkla ilişkiler stratejileri, lider imajları, medya       

BETWEEN 1946 – 1950 YEARS OF DEMOKRAT PARTY’S OF PUBLIC RELATIONS 
STRATEGIES 

ABSTRACT 

This subject of the study is public relations strategies led by Democrat Party (DP) during its 
opposition period. These public relations strategies include public meetings and face to face 
election activities run by DP. The topic of leaders, which contributed positively to the image of 
DP, is also studied in details in the study. DP’s relations with the media, the voters and within its 
own party as well as its financial supports are explained by making use of various sources as well. 

Keywords:  Democrat Party, public relations strategies, leader images, media 

                                                             
 Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi 

GİRİŞ 

Günümüzde siyasal partiler gelişen teknoloji-
nin çeşitlenen araçları sayesinde mesajlarını 
hedef kitlelere iletmektedirler. Bu mesajlar, 
farklı iletişim faaliyetleri ile seçmene ulaşmak-
tadır. İletişimin başlıca öğeleri arasında yer 
alan halkla ilişkiler ise, seçmene ulaşmada aktif 
bir görevde bulunmaktadır. Çift yönlü iletişime 
dayalı olması, şeffaflık gibi seçmenin aradığı 
nitelikleri barındırması,  halkla ilişkileri diğer 
iletişim unsurları arasında daha avantajlı kıl-
maktadır. 

Cumhuriyetimizin siyasi halkla ilişkiler tari-
hinde önemli bir yeri olan Demokrat Parti, 
siyasal iletişim aracı halkla ilişkileri gün yüzü-
ne çıkaran partilerden biri olmuştur. Yeni ve 
denenmemiş olanları simgelemesi, halkla iliş-
kilere farklı stratejik taktikler eklemesi günü-
müzde devam eden politik halkla ilişkiler ça-
lışmalarının ilk ürünleridir. Bazen propaganda 
içerisinde halkla ilişkiler yapmış, bazen de 

reklam için halkla ilişkilerden yararlanmıştır. 
Birbiriyle iç içe kullandığı iletişim stratejileri 
sayesinde ise, halkla ilişkiler faaliyetlerini 
ortaya çıkarmıştır. Günümüz partilerinin uygu-
ladığı seçim kampanyaları ile DP’nin o dö-
nemde icra ettiği siyasal iletişim faaliyetleri 
karşılaştırılıp, dönemin o günkü şartları göz 
önünde bulundurulduğunda, Demokrat Par-
ti’nin siyasal iletişim açısından üstün bir başa-
rıya imza attığı gerçektir. 

Kuruluş aşamasında parti imkanlarının kısıtlı 
olması ve daha önemlisi CHP gibi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk partisine ve onun yıllardır 
süren mutlak iradesine muhalif olmak, DP’nin 
görünen ilk gerçek başarısıdır. O dönemde 
CHP’nin karşısında daha önce muhalif partiler 
kurulmuş ancak bu partilerden hiçbiri, DP gibi 
başarılı olmamıştır. Bugün çeşitli adlandırma-
larla sınıflandırmalara tabi tutulan siyasal halk-
la ilişkiler stratejileri, DP’nin seçim mücadelesi 
verdiği dönemlerde uygulanıyordu. Seçmene 
“senin oyun önemlidir, senin oyunla demokrasi 
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büyür” gibi çeşitli mesajları ulaştıran Demokrat 
Parti, toplum psikolojisine egemen olan düşün-
celerden yola çıkarak, amaçlarına ulaşmaya 
çalışmıştır. Halkın yanında, halktan biri gibi 
davranarak, kitleleri peşinden sürüklemiştir. 
Demokrat Parti, hem kuruluş aşamasında hem 
de yükseliş devresinde üstün başarılar elde 
etmiştir. Yükselmesinin arkasındaki etkenleri 
iyi bildiği için bunlara sıkıca sarılmıştır. Gü-
nümüzde DP’yi başarıya götüren bu iletişim 
stratejilerinin hala kullanıp, işe yaraması DP 
stratejilerinin başarılı olduğunun göstergesidir. 

1. DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU 

“Tüm yönleriyle günümüzde hala popülerliğini 
korumasıyla tartışmalara neden olan DP’nin 
kurulması, bir anda olmayıp iç ve dış etkenlerin 
tesiriyle aşama aşama gelişmiştir. Dış nedenle-
rin en kapsamlısı olarak II. Dünya Savaşı so-
nuçlarının, Dünya ve Türkiye üzerindeki yan-
sımaları olmuştur” (Konyar 1999: 22). 

 “7 Mayıs 1945’te  II. Dünya Savaşı Alman-
ya’nın yenilgisiyle bitmişti. Fakat hemen ar-
dından SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği), Türkiye ile arasındaki Saldırmazlık 
Paktının yenilenmesi bağlamında bazı talepler-
de bulunmuştu. (Kars, Ardahan, Artvin, ve 
Boğazlar’a ilişkin bazı istekler). Bu talepler 
Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili endişeler doğu-
runca, Batı dünyasına yaklaşmak kaçınılmaz 
görülmüştür. Şüphesiz Batı’ya yaklaşmak, 
Batı’nın politik rejim kurallarını benimsemek 
anlamına geldiği için, CHP bu faktörü toplum-
dan gelen baskılarla birlikte mütalaa edip çok 
partili hayata geçiş kararını kesinleştirmiştir. 
CHP iktidarına toplumdan gelen baskılar, ilk 
önce CHP’nin kendi içinde yankı bulmuştu. 
CHP’li dört milletvekili (Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan) 
politik tarihimize “Dörtlü Takrir” diye geçen 
bir önergeyi CHP grup başkan vekilliğine 7 
Haziran 1945 tarihinde sundular” (Sarıbay 
2001: 51). 

Bu önergede dört milletvekili, CHP’nin artan 
hoşgörüsünden ve uluslararası ortamdaki ge-
lişmelerden cesaret alarak, demokratik müesse-
selerinin serbestçe doğup yaşamasına engel 
olan ve Anayasa’nın halkçı ruhunu kısıtlayan 
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ve parti 
tüzüğünde de bu değişikliğe gidilmesini isti-
yorlardı (Timur 2003: 18). 

Dört milletvekili tarafından sunulan bu istekler, 
CHP grubu tarafından oy birliğiyle reddedildi. 
Bunun üzerine özellikle Menderes ve Köprülü, 
Vatan Gazetesi’nde yazdıkları yazılarla açıktan 
muhalefet yapmaya başladılar. Parti divanı, 
Menderes ve Köprülü’yü CHP’den ihraç etti. 
Arkadaşlarına parti tüzüğüne aykırı davranıldı-
ğını basın beyanatıyla iddia eden Koraltan da 
aynı muameleye maruz kaldı. Bayar da 
CHP’den istifa edince muhalefetin yeni bir 
parti çatısı altında örgütlenmesi gündeme geldi 
ve 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti kuruldu 
(Sarıbay 2001: 52). 

Demokrat Parti bu dönemler arasında iki kez 
genel seçimlere katılmıştır. Bu seçimlerden ilki 
1946 yılında yapılmıştır. Bu seçimlerde De-
mokrat Parti aday gösterdiği iki yüz yetmiş üç 
milletvekilinden altmış beş milletvekili çıkara-
bilmiştir. İkinci genel seçim ise “Yeter söz 
milletindir” denildiği 1950 seçimleridir. Bu 
seçimlerde Demokrat Parti birinci parti olmuş-
tur. Oyların yarısından fazlasını alarak dört yüz 
sekiz milletvekili ile iktidara gelmiştir. 

2. DEMOKRAT PARTİ’NİN İDEOLOJİSİ 

Tek Parti döneminde parti alternatiflerin olma-
yışı farklı ideolojik görüşleri CHP çatısı altında 
toplamıştır. Fakat burada hakim olan söz, farklı 
görüşlerin sesi değil, CHP ideolojisinin sözü-
dür. Demokrat Parti de Sarıbay’a göre (2001: 
53) “CHP‘den ayrılan bir parti olarak onun 
ideolojisinin izlerini taşıyan bir partidir. Fakat 
politik doğrultularının aynı olmasına rağmen, 
yöntem ve kavramlaştırmalarında farklılık 
olduğu da kesindir”. 

Diğer bir ifade ile DP, CHP ‘ye nazaran sağ bir 
partidir. Bununla birlikte “DP ekonomide libe-
ralizm, siyasette demokrasiyi savunmaktadır. 
Parti programı ise her alanda daha serbest bir 
düzen ve kitlelere de refah vaat etmektedir” 
(Birand ve ark. 1995: 36).   

CHP’nin iki parmak sağında gösterilen DP 
ideolojisi için Bayar ise şöyle bir açıklamada 
bulunmuştur.“Batılılaşma artık devletten mille-
te doğru değil, milletten devlete doğru gerçek-
leşmektedir”. ”Bayar’ın bu açıklaması esasen 
DP’nin üzerinde yükseldiği toplumsal zeminin 
sosyolojik mahiyetinin bir yansımasıydı. DP, 
çıkış itibariyle o izlenimi vermiş olsa da, hiçbir 
surette bir sınıf partisi değildi. CHP’nin daya-
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nışmacı anlayışı, DP’ye de hakimdi. Ancak 
CHP’den farklı olarak DP, bu dayanışmada 
devletin değil, milletin kendisinin araç olduğu-
nu savunmaktaydı. Bunun içinde en çok vur-
guyu özgürlüklere yapmaktaydı“ (Sarıbay 
2001: 53-54).  

3. DEMOKRAT PARTİ’NİN 
MUHALEFET DÖNEMİNDEKİ HALKLA 
İLİŞKİLER STRATEJİLERİ 

 “Cumhuriyet’in ilanından 1946’ya kadar ge-
çen dönem, Türkiye’nin tek partiyle yönetildiği 
ve bu nedenle serbest seçimlerin olmadığı bir 
dönemdir. Zorlu bağımsızlık mücadelesinin 
ardından ulusal birlik sağlanmış ve yönetim 
şekli olarak Cumhuriyet tercih edilmişti. Ba-
ğımsızlık mücadelesini organize eden irade, 
CHP’yi kuran, CHP’nin ve devletin başkanlı-
ğını elinde tutan, TBMM’yi hükümeti de ihti-
yaçlara, ülke ve dünya koşullarına göre oluştu-
ran mutlak bir iradeydi” (Özkan 2002: 25). 

Halka gelince, köylerden şehirlere ve hükümet 
merkezine kadar herkes, sistemde değişikliğe 
gidilmesini istiyordu. Ekonomik koşulların ağır 
yükü halk üzerinde etkisini arttırdıkça, halk bu 
koşulları iyileştirecek yeni insanları özlüyordu. 
(Ağaoğlu 1972: 47). DP’de böyle bir dönemde 
halkın karşısına çıkarak, milletin partisi oldu-
ğunu kanıtlamaya çalıştı. Necati Özkan’a göre 
(2002: 30) DP kurulduktan sonra, halk yöne-
timde söz sahibi olma hakkı kazanmıştır. 

Demokrat Parti dönemi sadece halkın yönetim-
de söz sahibi olduğu bir dönem olmamıştır.  
Demokrat Parti dönemi Türkiye’de siyasal 
iletişim olgusunun ortaya çıktığı, siyasal ileti-
şim faaliyetlerinin uygulanmaya başlandığı, bir 
dönem olarak politik halkla ilişkiler açısından 
bir kırılma noktası olmuştur. Düzenlenen yurt 
gezileri, toplum psikolojisine ve algısına göre 
seçilen liderler ve bu liderlerin seçmenlerle 
samimi ilişkileri gibi örnekler hem Türk De-
mokrasisi açısından hem de politik anlamda 
halkla ilişkiler açısından, büyük önem arz et-
mektedir. 

3.1.  Demokrat Parti’nin Etkinlik Faaliyetle-
ri 

Demokrat Parti, halkla ilişkiler stratejilerini 
halk ile çeşitli temaslarda bulunarak devam 
ettirmiştir. Mitingler ve halk ile doğrudan bu-

luşmalar bunun bariz örnekleri arasında yer 
almaktadır. 

3.1.1. Açık Hava Toplantıları ve Mitingler 

Mitingler esas itibariyle propaganda aracıdır. 
Bununla birlikte mitingler, propaganda aracı 
olmasının yanı sıra halkla ilişkiler faaliyetleri-
dir. Demokrat Parti mitingleri de iletişim açı-
sından hem bir propaganda aracıdır hem de bir 
halkla ilişkiler etkinliğidir.  Çünkü Demokrat 
Parti mitingleri milli iradeye dayalı demokrasi 
ve özgürlük söylemlerinin kullanıldığı yerler 
olmakla birlikte, iktidar partisinin eleştirildiği 
yerler olduğu için propaganda aracı vasfı taşı-
maktadır.  Mitingin yeri ve zamanı konusunda 
duyuruların yapılması ve halkın çeşitli yöntem-
lerle mitinge davet edilmesi, mitinglere halkla 
ilişkiler özelliğini kazandırmaktadır. 

Halkla ilişkiler aracı olması açısından, Demok-
rat Parti’nin miting çalışmaları, miting öncesi 
hazırlık çalışmaları ve miting sırasındaki ça-
lışmalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kalabalık-
ları meydana davet etmek için duvarlara ilanlar 
yapıştırılıp, el ilanları dağıtılması ve mitingin 
yapılacağı yerdeki yerel gazetelere mitingle 
ilgili duyuru ilanı verilmesi miting öncesi ha-
zırlık çalışmalarıdır. Önemli parti kişiliklerinin 
önceden halkla doğrudan iletişime geçmesi ise 
hazırlık esnasındaki miting çalışmalarına dahil 
edilmektedir. Bu doğrudan iletişim sayesinde 
halk, mitinge aracısız davet edilmiştir. Demok-
rat Parti mitinglerinin ilginç faaliyetlerden bir 
diğeri ise, mitingin kalabalık olması ve göste-
rişli geçmesi için müteşebbis heyetlerinin kendi 
imkanlarını kullanarak miting alanına arabalar-
la vatandaşları taşımalarıdır (Keloğlu 2007: 
147-148). 

Bu uygulamaları günümüz seçim kampanyala-
rında görmek mümkündür. Halkın miting alan-
larına parti otobüsleri ile götürülmesi ve geli-
şen teknolojinin çeşitlenen araçları ile seçme-
nin mitinge davet edilmesi gibi örnekler günü-
müzde gelişerek önem kazanmaktadır. Bununla 
birlikte parti mitinglerinin kalabalık olması 
seçmenler ve rakipler üzerinde etkilidir. Bir 
parti mitinginin kalabalık olması destekçilerini 
ve partinin alabileceği oy potansiyelini gösterir. 
DP mitingleri de, bu açıdan sempatizanları ve 
rakipleri üzerinde etkili olmuştur. 
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3.1.2. Yüz Yüze Seçim Çalışmaları 

“Türkiye’de parti bağlılığının en keskin, en 
güçlü ve en kalıcı biçimde tesis edebileceği 
faaliyet biçimi yüz yüze ilişkilerdir. Birincil 
ilişkilerin geliştirilmesiyle gerçekleştirilen bu 
faaliyet partiye, seçmenin duygusal bağlılığını 
temin etmektedir” (Anık 2000: 254). 

Demokrat Parti halkla doğrudan ilişki içerisine 
girerek, seçmenle ilişkilerini geliştirmeye ça-
lışmıştır. Öyle ki Keloğlu’na (2007: 152) göre 
“Gerek arşiv belgelerinde gerek gazete haberle-
rinde, mitinge gelen hatiplerin civar köylerde 
müteşebbis heyetleri ile dolaştığı, köylülerle 
sohbet ettiği, hatta zaman zaman onların evle-
rinde konakladığı belirtilmektedir. Halkla kuru-
lan bu yakın temas onların seçmen olarak 
önemsendiğini göstermekteydi. Bu strateji tek 
parti döneminde yıllarca CHP yönetiminin 
memurları ve partililerince aracılandırdığı 
ilişkinin tam tersine bir nitelikteydi. Böylece 
tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi 
halkta coşku ve heyecan yaratılıyordu”.  

Çünkü halk daha önce resmini gazetede gördü-
ğü, belki de sadece ismini duyduğu bir lideri  
karşısında görmüştür. Celal Bayar gibi, Mare-
şal gibi bir liderle konuşarak, ülke sorunları 
konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu 
durum seçmenin duygusal bağlılığını artırmak-
la kalmayıp, seçmene “senin oyun önemlidir” 
mesajını da vermiştir. Bu sayede demokrasinin 
en önemli unsuru olan seçmen, bu mesaj saye-
sinde demokrasinin gelişimine katkı sağlamış-
tır.  

Ayrıca parti görevlilerin ve milletvekillerinin 
zaman ve mekan sorununa takılmadan, zor 
şartlar altında bile halk ile daima temasta bu-
lunmaları Demokrat Parti’nin yükselme sebep-
lerinden biridir (Ağaoğlu 1972: 80). 

3.2. Demokrat Parti’nin Lider İmajları 

Seçmenin tutum ve davranışlarına etki eden 
politik imajlar, adayların seçmen nezdinde 
çizdiği profil olarak adlandırılabilir. Diğer bir 
ifade ile seçmenin zihninde lider hakkında 
oluşan resimdir. Adayın karakteri, hitabeti, 
eğitimi, dış görünüşü, siyasal özellikleri gibi 
faktörler imajın oluşumuna katkıda bulunmak-
tadır. Demokrat Parti liderleri de farklı vasıfları 
ile seçmen nezdinde farklı portreler çizmekte-

dir. Her biri kendi alanında uzman kişilerden 
oluşan DP kurucuları ve DP’ye sonradan dahil 
olan kişiler, önemli siyasal geçmişleri sayesin-
de partinin imajına olumlu katkıda bulunmuş-
lardır. 

Partinin kurucularından ilki, aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Üçüncü Cumhurbaş-
kanı Celal Bayar Türk tarihinde etkin bir siya-
setçidir. Celal Bayar siyasetin yanı sıra banka-
cılık gibi işlerde de çalışmıştır. İlk olarak Ziraat 
Bankası’nda başladığı işine Deutsche 
Orientbank’ta devam etmiştir. Epey bir siyasi 
geçmişten sonra yani 1924 yılında İş Banka-
sı’nı kurarak, bankanın genel müdürlüğünü 
yapmıştır. Siyasi geçmişi ise gençlik yıllarına 
dayanmaktadır. Dayısı Mustafa Şevket’in tesiri 
ve yönlendirmesiyle, siyasete ilgi duymaya ve 
bu alanla ilgilenmeye başlamıştır. İttihat ve 
Terakki’ye duyduğu ilginin tesiriyle 1907 yı-
lında bu cemiyete girip, burada aktif görevlerde 
bulunmuştur. Reddi İlhak ve Müdafaa-i Huku-
ku Osmaniye Cemiyeti’ndeki faaliyetleri, I. 
Dünya Savaşı esnasında İzmir’de bulunarak, 
Yunan halkına karşı, Türk halkını organize 
etmesi ve bunun için de hoca kıyafetiyle halkın 
arasına karışıp, “Galip Hoca” ismini kullanma-
sı gibi faaliyetleri mevcuttur. Alay Kumandan-
lığı, Saruhan mebusluğu, iktisat bakanlığı, dış 
işleri bakanlığı ve 1937 yılında İsmet İnö-
nü’nün yerine, 1939 yılına kadar başbakanlık 
yapması siyasi deneyimleri arasındadır. 1945 
yılında ise muhalif grup sıfatıyla önce bütçe 
görüşmelerinde, daha sonrada parti tüzüğünde 
değişiklik yapılması istemiyle “Dörtlü Takrir” 
ile öne çıkan isimdir. Arkadaşlarının partiden 
ihracından sonra, kendi isteğiyle Cumhuriyet 
Halk Partisi’nden istifa edip Demokrat Parti’yi 
kuran kişidir (Dülger 2011: 80-83). 

Önemli bir geçmişe sahip olan Celal Bayar’ın 
halk nezdinde yarattığı imaj ise, olumlu yönde-
dir. Öyle ki 1937 sonlarında İsmet İnönü’nün 
yerine başbakanlığa getirilmesi Atatürk’e en 
yakın isim olduğunun göstergesidir. Demirkırat 
adlı eserde Birand ve arkadaşları (1995: 18) 
İsmet İnönü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tartıştığını iddia etmektedir. 

Bununla birlikte, Esra Keloğlu’na göre (2007: 
158-159)  Atatürk, Celal Bayar için “Güvenilir 
biri” demiştir. Bu söz kendisine ayrı bir saygın-
lık kazandırmıştır. Celal Bayar, halktan biri, 
milli kahraman, Atatürk’ün değer verdiği kişi 
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gibi özelliklerinden yararlanarak, lider açısın-
dan parti imajına katkı sağlamıştır. Bununla 
birlikte pek çok yönüyle DP’nin en güçlü lideri 
ve birinci adamı olma özelliğini taşımaktadır. 
Öte yandan din adamı bir babanın oğlu olması-
na rağmen, Celal Bayar DP’nin din politikasın-
da temkinli ve sağduyulu bir lider resmi çiz-
mektedir. 

DP kurucularından biri olan Adnan Menderes 
ise; İzmirli Katipzade ailesinden İbrahim 
Ethem Bey ile Aydın’ın büyük toprak sahibi 
Hacıalipaşazadeler’den Tevfika Hanım’ın 
çocuğu olarak 1899’da Aydın’da doğmuştur. 
İzmir’de Kızılçullu Amerikan Koleji’nde oku-
duğu sırada, I. Dünya Savaşı sebebiyle askere 
alınmıştır. Askerlikten dönüşte, Yunanlıların 
İzmir’i işgal etmeleri üzerine kurulan Ay-
Yıldız Direniş Orgütü’nün kurucuları arasında 
yer almıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Ay-
dın’a Çakırbeyli Çiftliği’ndeki topraklarının 
başına dönmüş ve 1930 yılında Serbest Fır-
ka’nın Aydın teşkilatını kurarak, İl Başkanı 
olmuştur. Atatürk’ün önerisiyle 1931 yılında, 
CHP milletvekili olarak parlamentoya girmiş-
tir. Milletvekilliği esnasında Ankara Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olmuştur (Yücel 2001: 
45).  

Menderes, 1945 yılında parti içi muhalefetten 
dolayı CHP’den ihraç edilmiştir. Bu ihraç ola-
yından sonra kurulan DP’de, 1946 seçimleriyle 
birlikte ikinci önemli kişi olmuştur. 14 Mayıs 
1950 seçimlerinden sonra ise, DP’nin iktidara 
gelmesiyle birlikte başbakanlık görevine geti-
rilmiştir. Türkiye iç ve dış politikasında önemli 
değişiklikler meydana getirerek on yıl başba-
kanlık yapmıştır (Dülger 2011: 116-117). 

Azak’a (2000: 6) göre Adnan Menderes halkın 
karşısında içten gülümseyen, halktan farkı 
olmayan, karşısındakinin anlayabileceği şekil-
de cümleler kuran, samimi bir liderdir. Adnan 
Menderes koyu takım elbiseleri ve düzgün 
taranmış kahverengi saçları ile adeta özdeşleş-
miştir. Dilipak’a göre (1990: 67) Menderes’in 
CHP’ye yönelik önergeyi imzalaması bir muci-
zedir. Çünkü Menderes; ürkek, sessiz, zeki 
fakat disipline gelmeyen, intizamsız biridir. 
Menderes’in yakınları ise onu kimseye karış-
mayan, aşırı nazik, gülümser, soru sormayan 
sıkılgan bir genç olarak nitelemişlerdir. Onlara 
göre İsmet Paşa yönetimine karşı Adnan Men-

deres’in bir önerge sunması, Adnan Mende-
res’ten beklenilecek bir şey değildir. Oğlu 
Aydın Menderes’e göre ise  (Birand ve ark. 
1995: 18), Adnan Menderes alçak gönüllü ve 
mahcup tabiatlı denilebilecek biridir. Kendi 
başarısı için, bir başkasının önüne geçmeyi 
istemeyen bir kişiliğe sahiptir. Mahcup tabiatlı 
olmasının bir diğer nedeni ise kapatılan Serbest 
Cumhuriyet Fırkası olayıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk imajından yalnızca 
CHP faydalanmıyordu. DP’de eski CHP men-
supları olarak, Atatürk vurgusunu yapıyorlardı. 
Menderes de 3 Şubat 1931 tarihinde Atatürk’ün 
Aydın’a gelişinde kendisiyle konuştuğundan 
bahsetmektedir. O gün Mustafa Kemal Atatürk 
Aydın’a gelmiş, CHP binasına sadece beş da-
kikalık bir ziyarette bulunmayı kabul etmiş; 
ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyareti beş 
dakika yerine, dört saat sürmüştür. 

Menderes ise, Mustafa Kemal Atatürk’e Türki-
ye’nin ekonomik durumu dahil çiftçilerin du-
rumunu anlatmış ve bu konuda alınacak tedbir-
lerden bahsetmiştir. Bu görüşme sonucunda ise 
Mustafa Kemal, Adnan Menderes için olumlu 
düşünceler beslemiştir. Çünkü 1931 yılında 
CHP milletvekili olarak aday gösterilmiştir. 
Yapılan bir açıklamaya göre Mustafa Kemal 
Atatürk, Adnan Menderes için Recep Peker’e 
“Şayanı dikkat bir genç” ifadesini kullanmıştır 
(Azak 2000: 31). Menderes de Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bu sözünden kuvvet olarak seçim 
meydanlarında, mitinglerde, kürsüde “Beni 
Atatürk keşfetti” sözünü sık sık kullanmıştır. 

Kuruculardan Fuat Köprülü, Osmanlı vezirle-
rinden Köprülü’nün büyük torunu, 23 yaşında 
İstanbul Üniversitesi’nde Edebiyat Profesörlü-
ğü, 24 yaşında ise Milli Eğitim Müsteşarlığı 
yapmıştır. Ziya Gökalp’in öğrencisi olan Fuat 
Köprülü’nün Türk tarihi ve edebiyatı üzerine 
çeşitli eserleri bulunmaktadır. Aynı zamanda 
birçok yabancı kurumlardan fahri unvanlar da 
almıştır (Yücel 2001: 45). Vatan Gazetesi’nde 
Adnan Menderes ile birlikte CHP’ye karşı 
eleştiri yazıları yazmış, partiden ihraç edilmiş 
ve DP kurulduktan daha sonra Demokrat Parti 
Grup Başkanvekilliği’ne seçilemeyen kişi ol-
muştur. Necip Fazıl Kısakürek, Fuat Köprü-
lü’yü “İlimle doymayan, politika açlığı içinde 
kıvranan” biri olarak nitelemiştir (Dilipak 
1990: 70). 
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Dörtlü Takrir’in son ismi Refik Koraltan ise 
İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına kadar CHP’yi 
hararetle savunanların başında gelmiştir. Bir 
zamanlar içinde bulunduğu Serbest Fırka’yı en 
çok eleştirenlerden biri olmuştur. Ayrıca İstik-
lal Mahkemeleri’nde başkanlık yapmıştır (Yü-
cel 2001: 45-46). Refik Koraltan için cesur bir 
lider sözünü kullanmak yanlış olmayacaktır. 
Çünkü Menderes ve Köprülü’nün DP’den ihraç 
edilmesinden sonra, arkadaşlarına haksızlık 
yapıldığını partiden atılacağını bildiği halde, 
söylemekten çekinmemiştir. Adnan Mende-
res’in de içinde bulunduğu Serbest Fırka’yı en 
çok eleştirilerden biri olmasına rağmen, daha 
sonra Menderes ile aynı safta yer alması da 
Refik Koraltan’ın önceliğinin dava olduğunun 
göstergesidir. 

Demokrat Parti’de güçlü kurucu liderlerin yanı 
sıra önemli tarihi kişiler de yer almıştır. İsmet 
İnönü’nün karşısındaki DP’nin en büyük kozu 
Mareşal Fevzi Çakmak’tır. Keloğlu’na (2007: 
155) göre Fevzi Çakmak, ünlü ve tarihi şahsi-
yetlerin lider olarak sunumu stratejisidir. 

1876 yılında İstanbul’da doğan 1896’da Harp 
Okulu’nu ve 1898’de kurmay yüzbaşı olarak 
Harp Akademisi’ni bitiren Fevzi Çakmak, 
yarbaylığa ve ardından da tuğgeneralliğe yük-
selmiştir. Çanakkale Savaşları’nda etkin rol 
almış; hatta Mustafa Kemal’in hasta olduğu 
dönemde Anafartalar Grup Komutanlığı’nı 
görevini de üstlenmiştir. Ordu Müfettişliği 
görevlerinde de bulunan Çakmak,  1920’de 
harbiye nazırı olmuştur. Yine 1920’de Anado-
lu’ya geçen Fevzi Çakmak, Kozan milletvekili 
olarak TBMM’ye katılmıştır. Meclis tarafından 
Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmiştir. İs-
tanbul Hükümeti ise 26 Mayıs 1920’de Fevzi 
Çakmak’ı askerlikten çıkararak idam kararı 
vermiştir. 3 Nisan 1921’de orgeneralliğe yük-
selen Çakmak 31 Ağustos 1922’de “Mareşal” 
unvanını almıştır. Cumhuriyetin ilanından 
sonra ilk genelkurmay başkanıdır. 1925’e kadar 
Kozan milletvekilliği görevini de sürdüren 
Fevzi Çakmak, 1946 yılında DP’nin bağımsız 
aday listesinden milletvekili seçilmiştir. 1948 
yılında ise Millet Partisi’ni kurmuştur (Yücel 
2001: 75). 

Böyle önemli bir geçmişe sahip olan Mareşal 
1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden 
bağımsız aday olmayı kabul etmiştir. “Mare-
şal’in DP’den aday olması, CHP’yi ürkütmüş-

tür. Zira, Mareşal, Atatürk’ün yakın arkadaşı-
dır. İstiklal Savaşı’nda önemli bir rol oynamış-
tır. Bununla birlikte dindarlık gibi önemli me-
ziyetlere de sahiptir. Mareşal’in sahip olduğu 
bu olumlu imajı kullanan Demokrat Parti, hal-
kın desteğini arkasında hissettikçe, kanuni 
yolları terk etmemekle beraber, mücadelesini 
iyice sertleştirmiştir. Böylece 1946 yılındaki 
seçim kampanyası, Türk siyasal hayatının hiç 
alışık olmadığı bir demokrasi fırtınasına dö-
nüşmüştür” (Eroğul 1998: 38). 

3.3. Demokrat Parti’nin Medya İle İlişkileri 

Demokrat Parti’nin kuruluş ve muhalefet dö-
nemlerinde medya ile olan ilişkileri dönemin 
teknolojisi göz önünde bulundurulursa iki kıs-
ma ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 1946 seçimle-
rinde etkin olan basınla ilişkileri, ikincisi ise 
1950 seçimlerinde iktidar partisi CHP’nin 
izniyle kullandığı radyodur.  

“Türkiye’de demokratikleşme takvimi işleme-
ye başlayınca, 1925 yılında çıkarılan ve basın 
özgürlüğünü yok eden Takrir-i Sükun Kanu-
nu’ndan sonra ilk kez, siyasi iktidarın basına 
karşı yaklaşımı değişmiş, iktidar partisi CHP 
ve muhalefet partisi DP yapılacak ilk demokra-
tik seçimlerde basının desteğine sahip olabil-
mek için, basınla iyi ilişkiler kurma gereğini 
duymuşlardır. Türkiye’de çoğulculuğun cesa-
retlenmesinde ve muhalefetin etkisinin artma-
sında basının önemli rolü olmuştur” (Demir 
2007: 153-154).  

Demokrat Parti kuruluş ve muhalefet dönemin-
de basınla iyi ilişkiler içerisine girmiştir. Yerel 
ve ulusal gazetelerden destek gören DP, gaze-
tecilere özgürlük vaat etmiştir. DP hem bu 
vaadi sayesinde hem de demokrasi ve özgürlük 
gibi söylemleriyle basının dikkatini çekmiştir. 
Vatan, Tan, Tasvir-i Efkar, Görüşler dergisinin 
ilk iki sayısı, Yeni Dünya, La Turquie, Yeni 
Sabah, Gerçek, İzmir, İleri Demokrasi, Kuvvet, 
Kudret, Hürriyet, Zincirli Hürriyet, gibi gazete-
lerde de DP'nin kuruluş ve muhalefet yıllarında 
CHP'ye tepki duyan pek çok yazarın Demokrat 
Parti’ye verdiği desteğe rastlanabilir (Keloğlu 
2007: 240-241). 

Demokrat Parti’ye destek veren gazeteler ara-
sında Vatan Gazetesi Başyazarı Ahmet Emin 
Yalman, gazetesinin sütunlarını muhalefete 
açmıştır. Muhalefet ise 1945 Eylül’ünün üçün-
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cü haftasında, hükümet ve partinin izlemekte 
olduğu “totaliter yolu” eleştiren ve kendilerinin 
demokrasiye inançlarını ilan eden imzalı maka-
leleri Vatan Gazetesi’nde yayınlamışlardır 
(Demir 2007: 154). DP’nin güçlü bir muhalif 
partisi olmasının yanı sıra, iktidar partisi ola-
bilmesinde basının rolü büyüktür. Kamuoyunu 
etkileyip, halkın CHP’ye karşı cephe almasın-
da, halkın DP’nin yanında durarak, Demokrat 
Parti’yi iktidara taşımasında basın etkin rol 
oynamıştır. 

DP’nin kitlelere ulaşmada kullandığı ikinci 
iletişim aracı ise radyodur. Özkan’a (2002: 27- 
29) göre DP, o günün şartlarındaki iletişim 
araçlarının yetersizliği sebebiyle radyoya önem 
vermiştir. Çünkü gazeteler birçok şehre iki- üç 
gün sonra ulaşmaktadır. Televizyon henüz 
Türkiye’de yayına başlamamıştır. Sinema bü-
yük şehirlerde sınırlı sayıdadır. Durum böyle 
olunca, radyo önemli bir araç haline gelmiştir. 
Ancak mevzuat, partilerin 1946 seçimlerinde 
radyodan yararlanabilmelerine olanak sağla-
mamıştır. Daha sonra mevzuatta değişikliğe 
gidilerek, 1950 seçimlerinde CHP’nin yanında 
DP’nin de radyoyu kullanabilmesinin önü 
açılmıştır. Bu değişiklikle partiler radyodan 
belirli süreler içerisinde faydalanmışlardır.  

3.4. Demokrat Parti’nin Finansal İlişkileri 

Demokrat Parti kuruluşunda maddi sıkıntılar 
içerisindeydi. Celal Bayar’ın kızı Nilüfer 
Gürsoy ise o günün şartlarında, parti imkanla-
rının çok kısıtlı olduğunu ve partinin kendini 
bağışlarla idare ettiğini açıklamıştır (Birand ve 
ark. 1995: 36). 

Bu dönemde parasızlık büyük bir sorun teşkil 
ederken DP destekçilerinin olacağını söyle-
mekteydi. Öyle ki Eroğul’un aktardığına göre 
(1990: 12) Bayar, Cumhuriyet Gazetesi ile 
görüşme yaparken, Demokrat Parti’nin iktisadi 
meselelerini şöyle açıklamıştır: “Bu esaslı bir 
meseledir. Şöyle düşünüyorum 18 milyon içeri-
sinde bize taraftar olacak 100 veya 200 kişi 
bulabiliriz. Bunlardan beşer yüz lira alsak, 100 
bin lira eder ki, bununla iki sene idare ederiz.”  
demiştir. Ancak Bayar’ın Demokrat Parti’ye 
çağırdığı kişilerden gelenlerin sayısı 100 veya 
200 kişi ile sınırlı değildir. Bayar umduğundan 
çok daha fazlasını bulmuştur. DP’nin saflarına 
kısa zamanda yüz binlerce kişi katılmıştır. 

DP bu dönemde varlığını ikame ettirebilmek 
için çeşitli fon toplama faaliyetleri gerçekleş-
tirmiştir. Bu fon toplama faaliyetleri arasında 
eşya piyangosu yer almaktadır. Eşya piyango-
su,  planlanmış ve amaca ulaşana kadar sürekli-
lik gösteren bir para toplama organizasyonu 
olmuştur. İlk eşya piyangosu çekilişi, 19 Eylül 
1948 tarihinde gerçekleşmiştir. Demokrat Par-
ti'nin fon oluşturmak için çabalarına başka 
örnekler de verilebilir. Kurban bayramındaki 
deri gelirlerinin Türk Hava Kurumu tarafından 
toplanması gelenektir. Ancak belgelere göre 
Yenimahalle/Edremit/Balıkesir yöresinde 
DP'liler "Derilerinizi sizi kurtarmaya çalışan 
DP'ye veriniz" diyerek deri toplamakta ve parti 
için gelir elde etmektedirler (BCA: 
490.01.446.18 38.2, aktaran Keloğlu 
2007:184). 

3.5. Demokrat Partinin Parti İçi İlişkileri 

Türk siyasi hayatında doğru ve gerçekçi olarak 
değerlendirilmesi gereken bir parti olan De-
mokrat Parti içerisinde zaman zaman anlaş-
mazlıklar yaşanmış ve partiden ihraç olayları 
gerçekleşmiştir. Cem Eroğul’a göre (1998: 64-
67), parti içerisindeki ilk ihraçlar İsmet İnö-
nü’nün Doğu seyahati yolculuğu esnasında 
Nuri Özsan’a Demokrat Parti mensuplarından 
bazı şahsiyetlerin atılması gerektiği hissini 
vermesiyle cereyan ettiği söylenebilir. Partiden 
atılması istenen isimler arasında Sadık 
Aldoğan, Kenan Öner, Ahmet Tahtakılıç, Yu-
suf Kemal Tengirşek gelmektedir. DP’den 
atılan isimlerin koyduğu bu iddia kontrol edi-
lememekle birlikte yolculuk bitiminden kısa bir 
süre sonra Aldoğan’la kurucuların arası açıl-
mıştır.  

İstanbul il başkanı Kenan Öner ile Fuat Köprü-
lü arasındaki kişisel sürtüşme 1948 yılında 
toplanan İstanbul İl Kongresi’nde yaşanmıştır. 
Ardından genel merkezde şiddetli bir anlaş-
mazlık patlak vermiştir. Meclis grubunun yöne-
tim kurulu seçimlerinde Köprülü’yü başkanve-
killiğine seçmemiştir. Bayar seçimin, tüzüğe 
aykırı olduğunu iddia ederek grup başkanlığın-
dan çekilmiştir. Böylece çatışma, Genel İdare 
Kurulu ile Meclis Grubu arasında bir hukuki 
anlaşmazlık biçimine bürünmüştür.  Parti içeri-
sinde devam eden bu çatışma, Şubat sonunda, 
yine açığa çıkmıştır. Bu sefer kesin tedbirler 
almak amacıyla Bayar, grup başkanlığından bir 
daha istifa etmiştir. Mart ayında ise tasfiyeler 
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başlamıştır. İlk hamlede beş milletvekili ihraç 
edilmiştir. Bununla birlikte altı kişi üyelikten 
çekilmiştir. Meclis Grubu ihraçları tanımamaya 
karar vermiş ve başkanlığa Celal Bayar’ın 
yerine, Fuat Hulusi Demirelli’yi seçmiştir. 
Genel Merkez de buna ihraçla cevap vererek, 
Genel İdare Kurulu’ndan istifa edenleri parti-
den ihraç etmiştir. Neticede DP sarsıla sarsıla 
üyelerinin yarısını kaybetmiştir. Bunalım atla-
tıldığında DP’de merkeze sadık ancak otuz bir 
milletvekili kalmıştır (Eroğul 1998: 65-67). 

Partinin önemli isimlerinden biri olan Mareşal 
Fevzi Çakmak da partiden ayrılan isimler ara-
sında yer almaktaydı. Daha sonra ihraç edilen-
ler ve Mareşal Fevzi Çakmak ile birlikte on üç 
kişi 20 Temmuzda Millet Partisini kurdular 
(Keloğlu 2007: 222).  

3.6. Demokrat Parti’nin Seçmenle İlişkileri 

Politik halkla ilişkiler açısından seçmenle iliş-
kiler önem taşımaktadır. Seçmenle ilişkilerde 
çeşitli kitle iletişim araçları, çeşitli stratejik 
teknikler ile kullanılmaktadır. Seçim mitingleri, 
parti kongreleri, meclis konuşmaları gibi ör-
nekler seçmenle ilişkilerin geliştirilmesi ama-
cıyla yapılan faaliyetler arasında yer almakta-
dır. Bu uygulamalar doğrultusunda seçmenle 
ilişkiler gelişmektedir; ama seçmenle doğrudan 
ilişki kurmak, dolaylı olarak gerçekleştirilen 
faaliyetlerden daha etkili olabilmektedir.  

Demokrat Parti de seçmenlerle doğrudan ilişki 
içerisine girmiştir.  Demokrat Parti, seçmenle 
ilişki kurmak için sadece mitingleri veya seçim 
gezilerini kullanmamıştır. Aynı zamanda lider-
ler halkla doğrudan iletişim kurarak ev ev, 
kahve kahve gezerek vatandaş ziyaretleri ger-
çekleştirmişlerdir. (Keloğlu 2007: 152). De-
mokrat Parti, sadece belli bir kesimin partisi 
değil, kitlelerin partisi olabilmek  ve daha geniş 
bir seçmen kitlesine ulaşabilmek için milletve-
kili adaylarını hemen hemen tüm kesimi kap-
sayacak adaylardan seçmiştir. Demirkırat adlı 
eserde Metin Toker ( Birand ve ark. 1995: 37) 
Sümer Sokaktaki DP merkezini seçmenle iç içe 
yaşayan bir merkez, olarak anlatmıştır; çünkü 
köylüden kasabalıya kadar DP merkezine gelen 
herkesi yöneticiler içtenlikle karşılayıp, ağır-
lamışlardır. 

Ancak seçmenle ilişkileri zedeleyen bir durum 
vardır. Demokrat Parti ismi, vatandaşların 
dağarcığına yeni giren bir sözcük olduğu için 
halk, Demokrat sözcüğünü Demir Kırat’a dö-
nüştürmüştür. Bu Demir Kırat, Demokrat Par-
ti’den sonra kurulan, DP’nin devamı olan Ada-
let Partisi, Doğru Yol Partisi gibi partilerde de 
kullanılmıştır. Kısacası Demokrat Parti, mille-
tin partisi olduğunu halktan biri gibi davrana-
rak göstermiştir. 

3.7.  Afişler ( Yeter  Söz Milletindir) 

Selçuk Milar tarafından bulunan büyük bir el 
üzerinde “Yeter söz milletindir” sloganını 
taşıyan afiş siyasal tarihimizdeki en etkili ileti-
şim araçları arasındadır.  Necati Özkan’a göre 
(2002: 32-33) Sonradan pek çok iletişim pro-
fesyoneli, değişik siyasal organizasyonlar için 
yüzlerce slogan üretmiştir. Ancak hiçbir slo-
gan, tarihimizde, bu denli bir güce ve hatırlan-
ma oranına sahip değildir. Bunun üç ana nede-
nin olduğunu düşünmek mümkündür. 

- Slogan çok haklı bir özleme cevap veriyordu. 
Kurtuluş Savaşı, iç isyanlar, ilk kalkınma ham-
lesi, Dünya Ekonomik Krizi ve II. Dünya Sa-
vaşı gibi olağanüstü koşulların zorlanması 
sonucu da olsa CHP iktidarları yirmi yedi yıldır 
siyasal ve ekonomik baskı programları uygulu-
yorlardı. Kitleler; dayanağı, meşruiyeti ya da 
amacı ne olursa olsun yeni bir soluğa ihtiyaç 
duyuyorlardı.  

- Türkiye’deki seçmenlerin tamamına ulaşabi-
lecek tek bir etkin medya vardı. Seçimlere on 
beş gün kala başlayan ve o dönemin Prime 
Time’ı kabul edilebilecek olan haber bülteni 
öncesi yayınlanan ücretsiz propaganda saati, 
ülkedeki seçmenlerin düzenli izledikleri bir 
program haline gelmişti. Erişim neredeyse 
yüzde yüze, yaklaşıyordu. Demokrat Partililer, 
taraflarına çektikleri gazetelerle bu saatten çok 
iyi yararlanmışlardır. 

- Seçim meydanlarındaki heyecanlı kalabalık, 
bu afiş sayesinde heyecanını katlıyordu. Bu 
afiş bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlatı-
yordu. 
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4. DEMOKRAT PARTİ SEÇİMLERİ 

4.1. 1946 Seçimleri 

DP’liler 1946 seçimlerinde özellikle mitinglere 
önem vermişlerdir. Bu toplantılara binlerce 
insan katılmıştır. Mitinglerin yanı sıra 1946 
seçimlerinde istenmeyen olaylar yaşanmıştır. 
İzmir’in bir köyünde bir DP ocağından yönetim 
kurulu üyesinin yaralanması, ondan daha va-
himi Aydın’da seçimden 48 saat önce bir DP 
Ocak Başkanı, bir öğretmen ve Adnan Mende-
res’in çiftlik kahyasının öldürülmesi gibi olay-
lar 1946 seçimlerine yerleşmiştir. (Eroğul 
1998: 37-38). 

1946 seçimlerinde Demokrat Parti’nin en bü-
yük kozu Mareşal Fevzi Çakmak olarak görül-
mektedir. Çakmak, İstanbul’dan, DP listelerin-
den bağımsız aday olmuştu. Bununla birlikte 
DP adayları çeşitli meslek gruplarından oluş-
maktaydı. Avukat, çiftçi, doktor, iş adamı ve 
tüccar, emekli general, mühendis, öğretmen, 
gazeteci, bankacı, profesör, eczacı, vali ve 
diğer mesleklerden oluşmaktaydı. DP toplamda 
iki yüz yetmiş üç milletvekili ile seçimlere 
katılmıştır Mitingler, toplantılar ve seçim gezi-
lerinin ardından seçim, 21 Temmuz 1946 günü 
yapılmıştır. Cumhuriyet tarihimizin ilk çok 
partili ve tek dereceli bu seçim sonunda yapılan 
açıklamaya göre CHP üç yüz doksan dört, DP 
altmış beş ve bağımsızlar yedi milletvekili 
kazanmıştır (Yücel 2001: 55-56). 

4.2. 1950 Seçimleri 

1950 seçimlerinde partilerin kampanyaları, 
1946 seçimlerinden de hareketli geçmiştir. 
Çünkü milletimiz, Demokrat Parti’yi ve onun 
liderlerini benimsemişti. Yücel’e göre (2001: 
77), Demokrat Parti kampanyalarını kişi üzeri-
ne değil millet üzerine inşa etmiştir. Demokrat 
Parti önderleri ile milletvekili adayları ülkeyi 
baştan başa gezerek, yaptıkları demokrasi ve 
hürriyet mücadelesini anlatmışlardır. Demok-
ratlar, dört yıldan beri milli iradenin bayraktar-
lığını yaptıkları için, vatandaşa daha kolay 
yaklaşmışlardır. 

Seçim yaklaşırken ülke önemli bir hamle yap-
mak için gerilmiş durumdaydı. Partiler humma-
lı bir faaliyet içindeydiler. Demokratlar nisan 
ayında aday listelerini ilan ettiler. İki önemli 

katılma ile durumlarını büsbütün kuvvetlen-
dirmişlerdi. Kendilerine katılanlar Yargıtay 
Başkanı Halil Özyörük ve Atatürk’ün eski 
arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’du. Bu arada ani bir 
olay seçim müdahalesini daha da heyecanlı 
hale getirmiştir. 10 Nisan 1950’ de Mareşal 
Fevzi Çakmak vefat etmiştir. Mayıs başında 
partiler radyoda propaganda konuşmalarına 
başlamıştır. Seçim mücadelesi doruğa ulaşmış-
tı. Taraflar büyük sınav gününde seçmenlerden 
yüksek not almak için var güçleriyle çalışıyor-
lardı. 10 Mayıs akşamı propagandanın bitme-
siyle birlikte bütün gözler sandıklara çevrildi. 
Demokratların dediği gibi, “Yeter, artık söz 
milletindir” oldu. (Eroğul 1998: 82-83). 

14 Mayıs 1950 seçimleri sakin geçti. Millet 
sandıklara hücum ederken, yirmi yedi yıllık 
CHP iktidarını kendi oy pusulaları ile devirebi-
leceğine ihtimal vermiyordu. Çünkü halk ara-
sında yaygın kanaat, seçimleri DP’nin kazan-
ması halinde seçimlerin iptal edileceği yönün-
deydi. Katılma oranının % 89.3’e ulaşması, 
seçimlere gösterilen ilgiye bir örnektir. Seçim 
sonuçlarına göre Demokrat Parti 4.241.393 
oyla (%53.3) dört yüz sekiz milletvekili ka-
zanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ise 
3.176.561 oyla (%39.9) altmış dokuz milletve-
kili ile  parlamentoya girmiştir. Millet Partisi 
ise 250.414 oyla ve % 3.1 oy oranıyla sadece 
bir milletvekili kazanabilmişti (Yücel 2001: 
79). 

SONUÇ 

Çok partili sisteme geçiş demokrasinin gelişimi 
açısında Türkiye’de önemli bir geçiş evresidir. 
Demokrat Parti’den önce muhalefet partileri 
kurulmasına rağmen bu partiler süreklilik gös-
termemişlerdir. 1946 yılında tarih sahnesine 
giren Demokrat Parti, demokrasinin gelişimi 
açısından başlattığı bu süreci etkin halkla ilişki-
ler stratejileri ile devam ettirmiştir. Mitingler 
düzenleyip, toplantılarda halk ile görüşerek, 
halkın sorunlarını dinleyip ülke sorunlarını 
tespit etmiştir. Bu sayede halkın ihtiyaçlarına 
uygun vaatlerde bulunarak, halkı cezp etmeyi 
başarabilmiştir.  

Halk ise daha önce belki sadece ismini duydu-
ğu liderleri köyünde, kasabasında, evinde ağır-
lamıştır. Lider ile konuşarak seçmen kimliğini 
öğrenmiştir. Bu sayede hem siyasete ilgi duy-
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maya başlamış hem de oyu sayesinde demokra-
sinin gelişimine katkıda bulunmuştur.  Demok-
rat Parti, liderlerinin meziyetleri sayesinde 
partinin imajına katkı sağlarken, aynı zamanda 
DP destekçileri sayesinde finansal ilişkilerini 
yürütmüştür. Liderlerinin Mustafa Kemal’e 
yakınlığı göz önünde bulundurulursa, seçmen 
bir nevi Atatürk’ün kurduğu bir partiye oy 
vermiştir. Çünkü Celal Bayar, Atatürk döne-
minde İsmet İnönü’nün yerine başbakanlığa 
getirilmiş, Adnan Menderes’i Mustafa Kemal 
Atatürk keşfetmiş, Mareşal ise Atatürk hastala-
nınca Anafartalar Grup Komutanlığı görevini 
üstlenerek, cephede Atatürk’ten sonraki isim 
olmuştur. Parti içi ilişkilerinde kopmalar, ihraç-
lar gerçekleşse de Demokrat Parti üyeleri parti-
ye sadık kimselerden oluşmaktadır. Afiş çalış-
malarında bulunarak, Türk siyasal iletişim 
tarihi açısından çok önemli bir yeri olan “Yeter 
söz milletindir” sloganı ise siyasal iletişimin ilk 
tohumlarından biridir. Bu sloganın başarılı 
olmasında DP, toplumun ne istediğini iyi bil-
mektedir. Halkın ihtiyaçlarına ve dönemin 
şartlarına göre oluşturulan bu slogan Demokrat 
Parti’ye başarı getiren siyasal iletişim araçla-
rından biri olmuştur. 

1950 seçimlerine Demokrat Parti inşa ettiği bu 
temel ile girmiş ve yirmi yedi yıldır hüküm 
süren tek parti dönemini kapatmıştır. Türk 
siyasal tarihi açısından çok önemli bir kırılma 
noktası olan Demokrat Parti, gerçek anlamdaki 
ilk muhalefet partisidir. Çünkü daha önce Te-
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cum-
huriyet Fırkası gibi partiler kurulmuş ancak 
varlıklarını devam ettirememişlerdir; hatta 
Milli Kalkınma Partisi de DP’den hemen önce 
kurulmuş; ama muhalif bir parti olarak görül-
memiştir. Bu açıdan Demokrat Parti, tek parti 
dönemine son vermiş, yeni muhalif partilerin 
açılmasına misal teşkil ederek, zemin hazırla-
mıştır. Bir siyasal iletişim aracı olarak da halk-
la ilişkiler stratejilerini daha önce denenmemiş 
yönleriyle kullanmıştır. 
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OSMANLI DÖNEMİNDE BOSNA HERSEK'TE ÇIKAN İLK ÖZEL TÜRKÇE 
GAZETE GÜLŞEN-İ SARAY 

Salih Seyhan* 

ÖZET 
Osmanlı Devleti'nin uç vilayetlerinden biri olan, çok farklı etnik ve dini bir yapıya sahip olan 
Bosna Hersek'te XIX y.y.da devletin içinde bulunduğu ciddi problemlerin çok daha fazla 
hissedildiği söylenebilir. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nın Katolikler, Rusya'nın da 
Ortodokslar üzerindeki etkileri  bölgeyi çok daha hassas bir duruma getirmiştir. Matbaanın 
kurulduğu dönemde Bosna Hersek'te genel durum, Bosna'da devlet matbaasının kuruluşu, 
yabancıların basın yoluyla Osmanlı tebaasını etkileme gayretleri, gazeteye duyulan ihtiyaç, 
gazetenin üstlendiği görevler ve ilk çıkan gazeteler çalışmamızın içeriği içinde yer alan 
konulardandır. Çalışmaya başlarken öncelikle Türkiye'de ve Bosna Hersek'te konu ile ilgili 
yapılmış çalışmaları taradık. Daha sonra, dört ay süre ile Bosna Hersek'te ikamet ederek 
Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümünde Osmanlı Dönemi gazeteciliği ile 
ilgili çalışma yapmış veya yapmakta olan akademisyenlerle görüştük. Eğitimlerinin bir bölümünü 
Türkiye'de yapmış olan ve çok iyi derecede Türkçe bilen, Boşnak Türkoloji master ve doktora 
öğrencilerinden tercüme ve rehberlik hizmeti aldık. Son olarak Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde, 
Gülşen-i Saray Gazetesinin mevcut sayılarını inceledik. Osmanlı Döneminde Bosna Hersek'te 
Türkçe gazeteler konusunda bir çok yerel çalışma olmasına rağmen, Türkiye'de yapılanların 
sayısının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Çalışmada öncelikle, ilk özel Türkçe gazete 
olan Gülşen-i Saray gazetesinin içeriği ve gazeteyi çıkaran Bosna Hersek'in ilk Müslüman 
gazetecisi olan Mehmed Şakir Kurtçehayiç hakkında bilgi verilecektir. Sonuç bölümünde yerel 
gazeteler ile ilgili yapılan çalışmaların önemine değinilecektir. 

Anahtar sözcükler: Gulşen-i Saray, Sarajevsky Cvjetnik, Bosna'da ilk Türkçe gazete, Mehmet 
Şakir Kurtçehayiç  

THE FIRST PRIVATE TURKISH NEWSPAPER DURING OTTOMAN PERIOD IN 
BOSNIA AND HERZEGOVINA GÜLŞEN-İ SARAY 

ABSTRACT 
It can ben said that during the XIX. Century in Bosnia and Herzegovina, which is one of the 
borderland provinces of the Ottoman Empire with many different ethnic and religious structures, 
the serious problems of the government felt a lot more. The effects of Austro-Hungarians on 
Catholics and the effects of Russians on Orthodoxies have made the region much more precise. 
The general situation in Bosnia and Herzegovina during the establishment of printing, the 
establishment of state printing in Bosnia, the effects of foreigners to influence the Ottoman 
subjects through the media, the need for the newspaper, the tasks undertaken by newspaper and 
the first newspapers are the contents of our study. At the beginning of this study, we firstly 
searched the studies regarding this subject in Turkey and in Bosnia and Herzegovina. Secondly, 
we have talked with the academics who are working on this subject or made some studies about 
the Ottoman Period Journalism at Faculty of Philosophy Department of Turcology at Sarajevo 
University. We took some translation and guidence services from the Bosnian students of masters 
and doctoral who had their part of education in Turkey and knows Turkish very well. Lastly we 
analyzed the available Gulsen-i Saray newspapers in the library of Gazi Husrev Bey. Although 
there are many local studies about the Turkish newspapers in Bosnia and Herzegovina during the 
Ottoman Period, it is not possible to say that the number of the studies in Turkey is sufficient. In 
this study, information about the content of the first private Turkish newspaper ‘Gülşen-i Saray’ 
will be given and also the first Muslim journalist of the Bosnia and Herzegovina Mehmed Şakir 
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Kurtçehayiç who is the publisher of the first newspaper will be informed. In the conclusion part, 
the importance of studies made about  the local newspapers will be mentioned. 

Keywords: Gulşen-i Saray, Sarajevsky Cvjetnik, the first Turkish newspaper in Bosnia, Mehmet 
Şakir Kurtcehayiç. 

GİRİŞ 

Matbaa, Osmanlı'ya 1493'de Yahudiler 
tarafından getirilmiş fakat yaygınlaşması ve 
verimli olarak kullanılması çok uzun bir süre 
sonra ve devlet eliyle gerçekleşmiştir. 
Gazetecilik de Avrupa'ya göre çok geç 
başlamıştır ancak Osmanlı devlet kurumlarında  
bu gecikmeyi telafi edecek bir süratten ve 
teşvikden bahsetmek maalesef mümkün 
değildir. Bunun için elbette, savaşlar, 
düşmanlar, iktidar hesapları, yabancı 
devletlerin Osmanlı tebaasını kışkırtıcı 
faaliyetleri, milliyetçilik cereyanları v.b. bir 
çok sebep sıralanabilir. Fakat yine de Osmanlı 
toprakları içinde çok önemli bir konuma sahip 
olan Bosna Hersek'te matbaanın,  İstanbul'da 
kurulmasından 137 yıl sonra faaliyete 
geçmesini anlamak kolay değildir. Osmanlı 
devlet adamları gazetelerin kamuoyu 
oluşturmadaki gücünü Yunanistan'ın 
ayaklanması sırasında çok net anlamasına 
rağmen Bosna Hersek'te ilk gazete İstanbul'dan 
35 sene sonra çıkmıştır. 

Yerel gazetelerin yayınlandıkları bölgelerle 
ilgili, ulusal gazetelerden daha fazla bilgi 
sunduğu göz önüne alındığında, toplumsal 
hafızanın vazgeçilmez bir kaynağı olduğu 
ortaya çıkar. Ulusal gazeteler daha çok ülkenin 
tamamını ilgilendiren haber ve konuları 
sayfalarına taşır. Dolayısıyla ulusal 
gazetelerde, bölgelerin sosyal problemleri ile 
ilgili ancak sınırlı bir bilgiye ulaşabiliriz.  

Osmanlı'nın son dönemindeki problemlere, 
yerel gazetelerin penceresinden bakmak, hem 
çöküş sebeplerini, hem de devletin, ''millet-i 
hakime'' dışındaki unsurlara yaklaşım biçimini 
daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca 
milliyetçilik akımlarına ve yabancı devletlerin 
kışkırtmalarına karşı devletin aldığı tedbirlerin 
yerel gazetelerde daha net görüleceği açıktır. 

Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'teki matbaa 
ve basın faaliyetlerini bir makale kapsamına 
sığdırmak elbette mümkün değildir. Bununla 
beraber bu çalışmada, Bosna Hersek'te 

yayınlanan ilk özel Türkçe gazete olma 
özelliğini taşıyan Gülşen-i Saray'ı tanıtarak, bu 
alanda yapılmış ve yapılacak çalışmalara 
mütevazi bir katkı yapmayı umduğumuzu 
belirtmeliyiz.  

Osmanlı payitahtında Türkçe gazeteciliğin, 
1831 de bizzat II.Mahmud'un öncülüğü ile 
çıkarılan Takvim-i Vekayii ile başladığını 
biliyoruz. Ondan sonra yarı resmi gazete 
Ceride-i Havadis ve ilk özel gazete Tercüman-ı 
Ahval ile gazetecilik gelişmeye devam etmiştir. 
Fakat İstanbul ve İzmir dışındaki bütün 
Osmanlı coğrafyasında gazeteciliğin ortaya 
çıkması ve gelişmesinde en önemli etkenlerden 
biri 1864 yılında Sultan Abdülaziz döneminde 
çıkarılan Vilayet Nizamnamesi olmuştur. Bu 
nizamname ile eyalet sisteminden vilayet 
nizamına geçilmiş, her vilayete bir matbaa 
kurulması ve bir vilayet mektupçusu tayin 
edilmesi hükmü getirilmiştir. Vilayet 
mektupçusunun resmi görevleri arasında 
zikredilen önemli bir görevi de vilayetin resmi 
matbaasını idare etmekti (1). 

Kapitülasyonlar yüzünden, ayrıca Tanzimat ve 
Islahat Fermanların yayınlanmasından sonra, 
hem yabancıların hem de gayr-i müslimlerin 
gazete çıkararak propaganda yapmasına pek 
mani olunamadığı gibi, yabancı devletlerde 
basılan ve zararlı olduğu düşünülen gazeteler 
de, yasaklanmasına rağmen yurda kolaylıkla 
sokulabiliyordu. Artan milliyetçilik 
cereyanlarının, gazeteler yoluyla bir çok farklı 
etnik gruptan ve dinden oluşan Osmanlı 
tebaasını etkilemesini engellemek ve halka 
devletin yaptıklarını haber vermek için 1864 
Vilayet Nizamnamesi ile vilayet matbaalarında 
ve vilayet mektupçularının nezaretinde vilayet 
gazeteleri çıkarılması emredilmiştir (Gölen 
2010: 160). 

Vilayet Nizamnamesi yürürlüğe girmeden 
önce, İstanbul'da Arapça olarak çıkan El 
Cevaib (2) ve Lübnan'ın ilk gazetesi olan 
Hadikatü'l-Ahbar  (3) vilayet gazetesi gibi 
işlevler görmüştür. Bunları saymazsak ilk 
vilayet gazetesi, 3 Mart 1865 yılında Tuna 
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valisi Mithat Paşa tarafından, Türkçe ve 
Bulgarca iki dilde yayınlanmaya başlayan Tuna 
vilayeti gazetesi Tuna'dır (Kocabaşoğlu 2012, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10
550.pdf). 

İlber Ortaylı bir makalesinde, ''Balkan 
ulusçuluğu gazeteye çok şey borc ̧ludur. 
Gazeteci, öğretmen ve din adamı; Balkan 
uluslarının hayatında olduğu kadar, başka 
hiçbir Avrupa ulusunun hayatında ve tarihinde 
bu kadar etkili ve o ̈nemli bir trio'ya 
rastlanmaz.'' (Ortaylı 2012: 4, http:// dergiler. 
ankara.edu.tr/dergiler/18/21/63.pdf)demektedir.  

Erkan Tural ise vilayet mektupçusu hakkında 
şunları yazmaktadır:  

''İlk defa 1864 Vilayet Nizamnamesi ile 
vilayet kadrosuna giren mektupçu, 1871 
kanunu ile daha geniş, bir sorumluluk 
alanına hükmetmeye başlamıştır. En başta 
bir önceki kanunla kendi birimini oluşturan 
mektupçuya yardımcı olmak amacıyla yeni 
kanun ile bir "evrak müdürü" tayin 
edilmiştir. Vilayetin tüm yazışmaları artık 
bu birimin süzgecinden geçecekti (md. 19).  

Vilayet matbaasının sorumlulugunu da 
üstlenen vilayet mektupçuları, vilayet 
gazetelerinde yayınlanacak resmi ve resmi 
olmayan açıklamalardan da sorumlu 
kılınıyordu (md. 20).'' (Tural 2005: 74). 

Vilayet gazeteleri Orhan Koloğlu'nun da 
belirttiği gibi (2006: 26), vilayetlerde olup 
bitenleri halka bildirmek, devletle halk 
arasında sağlıklı bir iletişimin kurulmasını 
temin etmek, yabancıların ve gayr-i 
müslimlerin çıkardıkları gazetelerde Osmanlı 
Devleti aleyhine yaptıkları yayınların önüne 
geçmek, milliyetçi ve ayrılıkçı fikirlere karşı 
mücadele etmek gibi görevler üstlenmişti. 
Ayrıca bütün bunların yanında halkın matbaa 
ile ilgili özel işlerini basmak da vilayet 
matbaasının görevleri arasındaydı. Böylece 
halk matbaa ile içli dışlı olacak ve özel 
gazeteciliğe teşvik edilecekti.   

İşte bu maksatlarla Bosna Hersek Valisi Şerif 
Osman Paşa (Topal), Bosna Hersek'te de 
kesinlikle bir matbaaya ihtiyaç olduğunu 
görüyor ve bunun, işlerini çok 

kolaylaştıracağına inanarak, vilayet 
nizamnamesine rağmen matbaa konusunda 
acele etmeyen  merkezi sürekli sıkıştırıyordu. 

1. MATBAANIN KURULDUĞU 
DÖNEMDE BOSNA HERSEK'İN GENEL 
DURUMU 

1.1 Genel Siyasi Durum 

Ruslar, 1774'de Osmanlı Devleti ile imzaladığı 
Küçük Kaynarca Anlaşmasıyla, Osmanlı 
topraklarında yaşayan Ortodoksları himaye 
hakkı elde etmiş, bu maddeden cesaret alan 
Bosna Hersek'deki Ortodoks Sırplar, zaman 
zaman isyan edip ayaklanmaya başlamışlardır 
(Gölen 2010: 56). 1797 yılında Fransa ile 
Avusturya arasında yapılan Kompo Formiyo 
Anlaşması ile Venedik Cumhuriyeti'ne son 
verilmiş, Fransa Venedik'e yerleşerek 
Osmanlı'ya komşu olmuş, Avusturya da 
Dalmaçya kıyılarına iyice yerleşmiştir. Bu 
durum Bosna Hersek'i daha karmaşık bir hale 
getirmiştir. Ruslar Sırplar'ı, Avusturya ve 
Fransa ise Boşnakları, özerklik konusunda 
kışkırtmışlardır (Gölen 2010: 61). 

Yeniçeri ocağının kaldırılması, ocak 
mensuplarının elde ettikleri bir çok imtiyazları 
kaybetmelerine sebep olacağı için Bosna 
Hersek'te kolay kabullenilmemiş, yeniçeri 
itirazı yıllarca sürmüştür. Tanzimat 
Fermanı'nında Hritisyanlara verilen hakların 
Bosna Hersek'in elden çıkmasına sebep 
olacağını ve Boşnakların yurtlarından 
sürüleceğini düşünen Bosnalılar, Ferman'a 
Hristiyanların herkesten çok sevinmesinin de 
kendilerini haklı çıkardığına inanmışlardır 
(Olaş 2007: 4). Bu tarihlerde Bosnalı Beyler 
vergi vermemeye, asker göndermemeye, 
idarecilere itaat etmemeye ve İstanbul'dan 
gelen emirleri dinlememeye başlamışlardır. 
Böylece Bosna'da şartlar olgunlaşıncaya kadar 
Tanzimat'ın uygulanması süresiz ertlenmiştir 
(Gölen 2010: 77).  

Tahir Paşa, dört yıl süren valiliği döneminde 
(1847-1851) bir çok önemli icraatlar 
yapmasına rağmen 1849-1851 yılları arasında 
çıkan isyanları, merkezin yetki vermemesi 
yüzünden bastıramamış ve Tanzimat'ı 
uygulamaya koyamamıştır. Tahir Paşa'dan 
sonra vali atanan Hafız Mehmed Paşa ve 
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İstanbul'dan isyanları önlemek üzere 
gönderilen kuvvetlerin komutanı Ömer Lütfi 
Paşa, köy ve kasabalarda halka Tanzimat'ı 
anlattırmış ve ancak 1851 yılı sonunda kısmen 
uygulamaya sokabilmişlerdir (Gölen 2010: 92). 
Fakat asayişi temin etmek mümkün olmuyor 
sular bir türlü durulmuyordu. Hıristiyan tebaa 
Avusturya'ya iltica ediyor, çiftlik sahipleri 
imtiyazlarından vazgeçmiyor, halk öşürün, 
çiftlik sahipleri yerine  yine kendilerinden 
istenmesini kabul etmiyordu. Bu yüzden Bosna 
Hersek'te çok sık vali değişikliği yapılmıştır. 

1857 yılında Bosnalı çiftçiler, Karadağ'ın da 
kışkırtmasıyla vergilerin ağırlığını bahane 
ederek Ortodoks rahipler ve Karadağ'da eğitim 
görmüş kişilerin öncülüğünde 
ayaklanmışlardır. İstanbul'dan gelen 
kuvvetlerle isyan bastırılmaya çalışılmış, 
Karadağ ile savaşlar yapılmış fakat tam bir 
sükunet temin edilememiştir. 1859'da tekrar 
başlayan isyan ve kargaşa ortamı Ahmed 
Cevdet Paşa'nın 1862'de bölgeye müfettiş 
olarak tayin edilmesiyle son bulmuştur. Ahmed 
Cevdet Paşa, Hersekli çiftçiler ile çiftlik 
sahipleri arasındaki meseleleri halletmiş, asker 
toplama işinde başarılı olmuş, vergi sisteminde 
adaleti sağlamış, Bosna Hersek'i baştan başa 
dolaşarak hem sorunlara yerinde müdahale 
etmiş, hem de yeni yollar, okullar yaptırmıştır. 
Bütün bunları hiç bir kuvvet kullanmadan ikna 
yoluyla başarmış ve 1864'de eyaletin 
tamamında asayişi temin ederek bölgeden 
ayrılmıştır (Cevdet Paşa 1991: 17-22, Akın 
2004: 120, Gölen 2010: 121).  

1.2. Eğitim Durumu 

Branislav Djurdjev, Avusturya Macaristan 
idaresine geçmeden önce Bosna Hersek'teki 
eğitim kurumları ile ilgili şu bilgileri 
vermektedir. ''Resmî kayıtlara göre Osmanlı 
idaresinin sonlarına doğru burada 917 mektep, 
kırk üç medrese, yirmi sekiz rüşdiye vardı. 
Ayrıca Saraybosna'da bir askerî okul, öğretmen 
yetiştirme koleji ve bir de ticaret mektebi 
bulunuyordu.'' (Djurdjev 1992). 

Zafer Gölen'in, Bosna Hersek konusunda, 
vazgeçilemez bir başucu kitabı hüviyetindeki 
''Tanzimat Döneminde Bosna Hersek'' adlı 
uzun bir araştırmanın ürünü olan eserinden, 
dönemin eğitim hayatına kısaca ışık tutacak 
olan şu cümleleri aynen aktarıyoruz. 

''Tanzimat'ın diğer yeniliklerine pek sıcak 
bakmayan Bosnalılar eğitim konusunda 
oldukça istekli davranmışlardır. 
Tanzimat'ın uygulanmasıyla birlikte 
sadece Müslümanlara ait okullarda artış 
olmamış, Hırisityan çocukların eğitim 
göreceği okulların sayısında da ciddi 
artışlar olmuştur....1875'lere gelindiğinde 
bölgedeki okul sayısı 1.500'e öğrenci 
sayısı ise 43.000'e ulaşmıştır. Bosna'da 
eğitim gören Müslüman öğrencilerin kitap 
ve diğer ihtiyaçları devlet tarafından 
karşılanmış, ders kitapları genellikle 
İstanbul'da basılıp gönderilmiştir.'' (2010: 
186).  

1.3. Nüfus Yapısı 

1860-1870 yılları arasında Bosna Hersek'in 
nüfusu, farklı kaynaklarda verilen bilgilere 
göre 1.000.000 ila 1.200.000 arasındadır. 
Bunun dini gruplara göre dağılımı ise yıllara ve 
kaynaklara göre değişiklik göstermekle birlikte 
ortalama olarak şöyledir: Müslüman: %45, 
Ortodoks: % 40, Katolik: %14-, %1 Yahudi ve 
diğer. (Gölen 2010: 26-27) 

1.4. Ekonomik Durum 

Söz konusu dönemde Bosna Hersek de 
Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntılardan ciddi şekilde 
etkilenmiş, merkezde olduğu gibi burada da 
tedavülde olan para yerine eski Osmanlı parası 
ve yabancı paralar kullanılmıştır. Bu da 
enflasyonun artmasına ve faizin vazgeçilmez 
bir unsur olarak ekonomiye yerleşmesine sebep 
olmuştur. O dönemde Bosna Hersek ahalisinin 
daha çok tarım ve hayvancılıkla meşgul 
olduğunu söylemek mümkün ise de ticaret, 
madencilik, evlerde oluşan küçük sanayi ve 
ormancılık da geçim kaynakları arasında 
sayılmalıdır (4) (Gölen 2010: 249). 

2.MATBAANIN BOSNA HERSEK'E 
GELİŞİ  

2.1. Vilayet Matbaasından Önce Matbaa 

İstanbul'da matbaacılık faaliyetlerinin, ilk önce 
1493 yılında Yahudiler tarafından başlatıldığı, 
daha sonra Rumlar ve Ermeniler'in de kendi 
matbaalarını kurmuş oldukları gibi Bosna 
Hersek'te de ilk matbaa gayrimüslim unsurlar 
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tarafından kurulmuştur. Bosna Hersek tarihinde 
ilk matbaa, vilayet matbaasından yaklaşık 350 
yıl kadar önce, 16. Yüzyılda (1519-1523) 
Goražda yakındalarındaki Donji Sopotnik 
kasabasındaki Aziz Büyük Gregorija 
tapınağında kurulmuştur. 1448'de Mainz'da 
kurulmuş olan ve Latin Harfleri ile baskının 
yanında Ortodoks dini metinlerini de Kiril 
Alfabesinde basan Gutenberg matbaasının, 
Avrupa'nın ilk matbaası olduğunu göz önüne 
aldığımızda, ondan 70 sene sonra kurulan bu 
matbaanın, Bosna Hersek kültür tarihi için çok 
önemli bir yere sahip olduğu açıktır (Ćurćić 
1976:115). Zafer Gölen de Anto Kariç adlı bir 
gayrimüslim vatandaşın 1857'de matbaa 
kurmak için merkezden izin istediğini 
belirtmektedir (2010:210). 

Bosna Hersek'te bu iki matbaanın haricinde 
Osmanlı dönemi sırasında iki matbaa daha 
kurulmuştur. Bunlardan ilki Mostar'da 1872 
yılında şahıs kuruluşu olarak açılan ve ''Tiskara 
katoličkog poslanstva,'' (Katolik Misyoner 
Basýmevi) bir diğer adıyla ''Tiskara don Frane 
Milićevića'' (Frana Miliçeviç Basımevi) olarak 
bilinen matbaadır. İkincisi de Osmanlı Devleti 
tarafından 1876 senesinde Mostar'ın vilayet 
yapılmasıyla orada kurulan vilayet matbaasıdır. 
Fakat bu matbaa bir süre sonra kapatılmış ve 
her türlü ekipmanı ve makineleri Saraybosna 
vilayet matbaasına taşınmıştır (Kreševljaković 
1920: 8). 

Bahsettiğimiz bu matbaalar Bosna Hersek'teki 
matbaa ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktı. O 
dönemde basılan ve günümüze kadar 
korunabilmiş kitapların analiziyle Bosnalı 
Katoliklerin, kendi kitaplarını ilk olarak 
Venedik, Floransa, Roma ve Padova'da; 
sonrasında ise Budapeşte ve Peç şehirlerinde 
bastırdıklarını görmekteyiz. XVII. yüzyıl 
boyunca ise kitaplarını Viyana ve Dalmaçya'da, 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra da 
Sarajevo'da matbaa bulunmasına rağmen 
Zagrep, Osijek, Sisak, Đakov ve Trst 
şehirlerinde bastırmaya devam etmişlerdir 
(Kreševljaković 1912:19). 

Bosna Hersek Ortodoksları da kitaplarını 
Runja, Graçanica, Mileşev, Belgrad, İşkodra ve 
Venedik şehirlerinde bastırmaktaydılar (Ćurćić 
1976:100). Hatta Bosna Hersek'li Yahudiler 
bile kitaplarını Sarajevo dışında, Selanik, 

Livorno, Amsterdam, Venedik ve Belgrad gibi 
şehirlerde bastırma yoluna gitmişlerdir (Levy 
1996: 22-25). 

Bosna Hersek'li Müslümanlar için konuyu ele 
aldığımızda ise Sarajevo'daki matbaa 
öncesinde, kitaplarını Istanbul ve Kahire 
matbaalarında bastırdıklarını görmekteyiz. İlk 
baskı kitap XVIII. yüzyılda Tarih-i Bosna 
isimiyle bastırılmış, ayrıca eserin Fransızca, 
Almanca ve İngilizce tercümeleri de aynı bu 
kitap gibi Istanbul'daki Müteferrika 
Matbaası'nda bastırılmıştır (Memija 1991: 13). 

2.2. Topal Şerif Osman Paşa'nın Valiliği ve 
Saraybosna'da Vilayet Matbaasının 
Kuruluşu 

Bosna'da 1861 ile 1869 yılları arasında valilik 
yapan Topal Şerif Osman Paşa, Osmanlı'nın 
bölgede en uzun süre görev yapan valisi 
olmuştur. Tanzimat devrindeki en istikrarlı 
dönem de O'nun valilik yaptığı dönemdir. 
O'nun gerçekleştirdiği yenilik ve 
düzenlemelerden bir kısmını şöyle 
sıralayabiliriz; 

-Yeni vilayet nizamnamesinden sonra, vilayete 
çevrilen ilk eyaletlerin başında yer aldı. 

-Bosna'ya matbaa getirildi. 

-Bosna Vilayet Salnamesi yayınlamaya başladı. 

-İlk vilayet gazetelerinden biri olan Bosna 
Vilayet Gazetesi yayınlandı. 

-Yollar, hükümet binaları, hastahaneler, okullar 
yapıldı.  

-Telgraf hatları döşendi. 

-Asayiş ve huzur sağlandı.  

-Adil vergi ve yargı sistemi kuruldu (Gölen 
2010: 143, Djurdjev 1992). 

1861 yılına ait bir kayıtta, Bosna Hersek'ten 
merkeze yazılan bir yazı ile Mostar için bir 
litografya cihazı ve bir mürettib talep 
edildiğini, ancak bunun akıbeti ile ilgili bir 
bilgiye rastlanmadığını belirten Gölen, Şerif 
Osman Paşa'nın hem şiddetli ihtiyaç hem de 
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yeni vilayet nizamnamesinin bir gereği olan 
vilayet matbaasını kurmak için vakit 
kaybetmeden çalışmalara başladığını ifade 
etmektedir (2010: 211). Paşa, öncelikle 
Viyana'dan bir litografya makinesi almak için 
Ocak 1865'de merkezden 7.500 kuruş istemiş 
ancak beklenen para gelmeyince sürekli 
merkeze yazarak talebini Ekim 1865'e kadar 
tekrarlamıştır. Bu ısrarlar sonucunda baskı 
makinesi alınmış, fakat olumsuz ulaşım ve 
hava şartları nedeniyle baskı makinesi, Nisan 
1866'da Bosna'ya ulaştırılabilmiştir (Gölen 
2010: 211).  

Bosna Hersek'te matbaa alanında yeterli derece 
uzman olmamasından dolayı Topal Şerif 
Osman Paşa, Zemunlu (5) Ignjat Sopron'u 
Saraybosna'ya davet etmiştir. Tipografi 
konusunda Budapeşte ve Viyan'da çalışmış ve 
konusunda uzman olan Sopron davet edildiği 
sırada Zemun'da kendi matbaasını kurup 
çalıştırmaktaydı. Sopron,  bu daveti kabul 
etmiş ve Sırpça için Belgrad'dan İliya Tomiç'i 
de alarak Nisan 1866'da Saraybosna'ya gelip 
matbaayı faaliyete geçirmiştir. Sopron'un 
kurduğu ve ortak olduğu bu matbaa, yarı özel 
bir matbaa konumunda ve Sopron'un 
kontrolünde olduğu için merkez bundan 
rahatsız olmuş ve Osman Paşa'ya bunun uygun 
olmadığını bildirmiştir.  Bunun üzerine Paşa, 
600 altına matbaayı satın alarak yönetimini, 
asıl sorumlu olması gereken kişiye, vilayet 
mektupçusuna teslim etmiştir. Paşa bundan 
sonra Türkçe yayın yapabilmek için 
İstanbul'dan bir mürettip ve Arap Alfabeli 
harfler istemiş bu isteklerinin karşılanması ile 
gazete yayınına başlanmıştır. Matbaa aynı 
zamanda matbaacılık eğitimi de vermeye 
başlamış ve ihtiyac duyulan elemanlar da 
burada yetişmeye başlamıştır (Kruševac 1996: 
157-184, Gölen 2010: 212).  

Topal Şerif Osman Paşa, ekonomi, eğitim ve 
imar konularında yaptığı çalışmalarla, idari ve 
siyasi alanlarda yaptığı düzenlemelerle, Bosna 
Hersek'in gelişimine çok önemli katkılar 
sağlamakla birlikte vali olarak görev yaptığı 
süre içerisinde Bosna'nın kültür gelişimine 
doğrudan etki eden en önemli icraatı ilk 
modern matbaayı getirmiş olmasıdır. 
Avusturya'dan, Sırbistan'dan ve diğer bazı 
ülkelerden gelen gazetelerin yanlış ve taraflı 
bilgilerle Bosna Hersek halkını ciddi bir 

şekilde olumsuz etkilemeye başladığı 
düşünüldüğünde, bu matbaanın ne denli önemli 
olduğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Valiliğe bağlı olarak 1866 yılında hizmete 
giren bu ilk modern matbaa ile Şerif Osman 
Paşa'nın gerçekleştirmek istedikleri şu şekilde 
sıralanabilir; 

-Halkın eğitim seviyesini yükseltmek. 

-Novi Sad, Pançevo, Çetine, Zadra ve Zagreb 
gibi şehirlerde çıkan gazetelerin aleyhte 
yayınlarına cevap vermek. 

-Katolik ve Ortodoks ders kitaplarında İslam ve 
Osmanlı aleyhinde verilen bilgileri çürütmek 
ve Slav propagandasına karşı koymak. 

-Resmi dairelerin kırtasiye ihtiyaçlarını 
karşılamak. 

-Avrupa'daki gelişmelereden haberdar olmak 
ve halkı da haberdar etmek. 

-Dünyadaki ve Avrupa'daki gelişmlere paralel 
olarak Bosna halkının sosyal ve düşünce 
hayatında meydana gelecek değişikliklerin 
sağlıklı olmasını temin etmek (Gölen 2010: 
211-212). 

3. BOSNA HERSEK'TE İLK GAZETELER  

Gerçekten de matbaa ve gazete, Osman 
Paşa'nın yüklediği görevleri yerine getirmeye 
başlamış, halkın kültür hayatına hatırı sayılır 
bir etkide bulunmuştur. Gazete, sadece komşu 
ülkelerin yalanlarını bastırmak için değil ayrıca 
yerli halkı bilgilendirmek, dünyaya Bosna ve 
halkı hakkında bilgiler göndermek için 
çıkarılmıştır. Emina Memija'nın dediği üzere: 
''Bosna Hersek'teki ilk gazete, aynı zamanda, 
tek bir mektupta ve kendi lisanıyla dini ve milli 
gruplarla açık bir münazara yolu açmak'' 
amacıyla basılmıştır (Memija 1991: 49). 

Genel olarak vilayet gazetelerinin Osmanlı 
idaresini halka sevdirmek ve  milli iradeyi 
yerleştirmek gibi amaçları olmuş olsa da Bosna 
Hersek vilayet gazetesi bunların ötesinde  
Bosnalıların Avrupalılaşmasında büyük rol 
üstlenmiştir. Mehmed Şakir Kurtçehayiç, 
Muhamed Hulusi, Miloš Mandić, Javer Baruh 
ve diğer gazeteciler gibi Bosna Hersek'in siyasi 
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ve kültürel tarihinde çok önemli izler bırakmış 
olan önemli şahsiyetler, Bosna'nın ilk 
matbaasıyla birlikte basılmaya başlayan 
gazetelerinde yetişmişlerdir (Papić 1976: 70-
77). 

Gülşen-i Saray'a gelene kadar Bosna Hersek 
Basın Tarihi içinde dört adet gazete 
bilinmektedir. Bunlardan ilki, Ivan Frano Jukiç 
tarafından 1850 yılında Boşnakça 
yayınlanmaya başlayan, merkezi Bana Luka 
olan ama Zagreb'de basılan Bosanski 
Prijatelj'dir. Bu gazete aralıklarla 1870 yılına 
kadar devam etmiştir. İkincisi O. Ira Frano 
Momçinoviç tarafından yayınlanan Bismilah, 
üçüncüsü 1866'da Ignjat Sopron'un çıkardığı 
Bosanski Vjestnik, dördüncüsü ise 1866'da 
yayınlanmaya başlayan Bosna vilayet gazetesi 
Bosna'dır (Pejanoviç 1967: 13-14). Aşağıda, 
Bosna'nın ilk matbaasını kuran Ignjat 
Sopron'un gazetesi olması nedeniyle Bosanski 
Vjestik ve Bosna'nın ilk Türkçe gazetesi olması 
dolayısıyla Bosna gazetesi hakkında kısa 
bilgiler aktaracağız.  

3.1. Bosanski Vjestnik Gazetesi 

Bosanski Vjestnik, 1866 yılında Sarajevo'daki 
ilk özel matbaa olan Sopron'un matbaasının (6) 
açılmasıyla yayın hayatına başlamıştır. İlk 
sayısı 7 Nisan 1866'da Ignjat Sopron'un tek 
başına çalışmasıyla çıkan gazete, politik, 
eğlenceli ve öğretici bir içeriğe sahiptir. Bu 
gazete ilk olarak haftada bir Perşembe günleri, 
60 kuruşa satışa sunulmuştur. Gazete için 
abone olunabiliyordu. Daha sonra 
Saraybosna'dan postalar Pazar günleri yola 
çıktığı için gazetenin basımı Cumartesi günleri 
gerçekleştirilmiştir. Kril Alfabesinde, 
Boşnakça ve sekiz sahife olarak basılan bu 
gazetenin ebadı 25x34 cm dir. 

Gazete sayfalarında, yurtiçi ve yurtdışı haberler  
verilmekle beraber kanunlar, resmi kararlar, 
ticari haber ve yazılar ve borsadan haberler de 
yer almaktaydı. Bunların dışında hikayeler, 
şiirler, tarihi yazılar, doğal ve pedagojik 
yazılar, ön söz bölümü, hususi notlar ile okullar 
hakkında bilgiler de gazete sayfalarında 
kendine yer bulmakta idi. İlk sayısında Bosna 
Hersek'te artık bir matbaa kurulup faaliyete 
başladığını haber veren Bosanski Vjestnik, 
Osman Paşa için yazılmış manzum bir 

medhiyeyi de Türkçe ve Boşnakça olarak 
vermiştir.  

Gazete, 24 Eylül 1866 yılına kadar 25 sayı 
düzenli, ayrıca iki sayı da özel olarak (6 
Haziran ve 26 Temmuz'da) çıkarılmıştır. Özel 
bir işletme olan Ignjat Sopron'un sahipliğindeki 
bu matbaanın vilayete satılması ve vilayet 
matbaasına dönüştürülmesi sonucu gazete 
kapanmış ve Saraybosna'da kurulan ilk 
matbaada çıkan gazete olarak tarihe geçmiştir. 
Ayrıca Mehmed Şakir Kurtçehayiç'in Gülşen-i 
Saray adlı gazeteyi çıkarmasının da bu 
gazetenin tiraj kaybetmesine ve kapanmasına 
sebep olduğu unutulmamalıdır (Kruševac, 
1978:50). 

3.2. Bosna Gazetesi 

Vilayetin resmi gazetesi olan Bosna 
Gazetesinin ilk sayısı 16 Mayıs 1866 (13 
Muharrem 1283) tarihinde yayınlanmıştır. 
Ignjat Sopron matbaasını vilayete satıncaya ve 
gazetesi kapanıncaya kadar Bosna gazetesi 
Sopron'un şahsi gazetesi Bosanski Vjestnik ile 
beraber çıkmış ve Sopron gazetenin Boşnakça 
muharriri olarak tanıtılmıştır. İlk çıktığında 
dört sayfa (28 Mart-18 Temmuz 1878 tarihleri 
arası sekiz sayfa) olan gazetenin birinci ve 
dördüncü sayfaları Kril Alfabesi ile Boşnakça, 
ikinci ve üçüncü sayfaları ise Arap Harfleri ile 
Türkçe (Osmanlıca)dir. Gazetenin 24. sayısına 
kadar Boşnakça kısmında basım yeri olarak, 
“Saraybosna’daki Sopron’un Matbaası” diye 
yazılmıştır. İgnayat Sopron, basım evini 
sattıktan sonra basım evinin adı Vilayet 
Matbaası - Vilajetska Pečatnja olarak 
değişmiştir (Zaçinoviç 2003: 17). Başlığın 
hemen altında, Miladi, Rumi ve Hicri tarihler 
birlikte verilmiştir. Pazartesi günleri 
yayınlanan gazetenin başlığı altında verilen 
bilgiler şu şekildedir;   

- Dahili ve harici her türü haberleri içerir. 

- Umumun menfaatine dair çeşitli konuları 
içerir. 

- Haftada bir çıkar. 

-Bir seneliği 40, altı aylığı 30 ve üç aylığı 20 
kuruştur. 

- Nüshası 40 paradır. 

- Taşralar için fiata posta ücreti ilave edilir. 
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- Senelik, altı aylık veya üç aylık müşteri 
olmak isteyenlerin Saraybosna'da bulunan 
vilayet matbaasına müracaat etmeleri gerekir. 

- Eğitime, fenne ve umumun menfaatine dair 
işler, göndermeye rağbet buyuran olursa 
memnuniyetle kabul ve neşredilir (Bosna 
Gazetesi, nr:1). 

Birinci sayının birinci sayfasında ''Mevadd-ı 
Hususiye'' başlığı altında yer alan yazıda, 
Sultan Abdülaziz meth ve dua ile anıldıktan 
sonra, gazetenin öneminden, niçin 
geciktiğinden, gazetenin üstleneceği 
görevlerden ve Bosna Vilayetine sağlayacağı 
faydalardan bahsedilmiştir. Ayrıca gazetenin 
yayınlanmasının büyük bir heyecana yol açtığı, 
Bosna'daki devlet erkanının memnuniyet ve 
tebriklerini bildirdikleri de yine gazetenin 
birinci sayfasında bildirilmektedir.  

Osman Paşa, gazeteden 10 nüsha merkeze 
göndermiş, merkez de Osman Paşa'ya 
memnuniyetini bildirmiştir. Bosna gazetesi 
daha sonra Yugoslavya olarak anılacak bu 
topraklarda yayınlanan ilk Türkçe gazetedir 
(Gölen 2010: 215). 

Bosna gazetesinin tiraji mecburi aboneliklerle 
beraber 1.000'i geçmemiştir. Görsel olarak ilgi 
çekici olmayan gazetenin yazıları çoğu kez 
imzasız çıkmıştır. Bosna gazetesinin ilk 
başyazarı Mustafa Rifet İmamoviç olmuştur. 
Gazetenin 135. sayısından itibaren, daha sonra 
Gülşen-i Saray gazetesinin sahibi ve  başyazarı 
olacak olan Mehmed Şakir Kurtçehayic ̧, 11 
Haziran 1868 tarihinden itibaren Bosna 
gazetesinin yönetimini üstlenmiş vefatına kadar 
da bunu sürdürmüştür. Son yönetici ise 
Bosna'ya vilayet mektupçusu olarak tayin 
edilen Ebuzziya Tevfik Bey'dir. Miloş Mandiç 
Bey de Türkçeden Boşnakçaya tercümanlık 
görevini yürütmüş ve gazetenin Boşnakça 
kısmını hazırlamıştır (Zaçinoviç 2003: 17, 
Gölen 2010: 217). 

Bosna gazetesinin, Mevâdd-ı Husûsiyye 
(Bosna Vilâyetine ait haberler), Mevâdd-ı 
Umûmiyye (Osmanlı Devletine ait haberler), 
Havâdis-i Hâriciyye (Dış haberler) ve İ’lânât 
başlıklı daimi köşeleri vardır. 

Osmanlı Devleti ve dünyada gelişen olayları 
takip eden gazete, İstanbul basınından aldığı 

haberleri hemen hemen her sayısında 
sayfalarına taşımıştır. Yabancı gazetelerden 
Bosna'yı ilgilendiren haberleri tercüme 
ettirerek gerekli gördüğü yerlerde bu haberlere 
karşı cevaplar yayınlamayı sürdürmüştür. Bu 
belirtilen başlıkların haricinde, öğretici ve 
edebi metinler, sanat haberleri ve ilmi 
makaleler de gazetenin sayfalarında yer 
almıştır. Gazetenin ebadı şu şekildedir: 1-16 
sayılar 29x34 cm, 17-616 sayılar 37x48 cm ve  
617-636 sayılar 23x35 cm. (Gölen 2010: 217, 
Pejanoviç 1967: 15). 

Ebuzziya Tevfik müdür olduğu dönemde, 
gazetenin numarasını 1'den başlatmış, gazeteyi 
resmi hüviyetinden kurtarmaya ve halka hitab 
eden bir gazete haline getirmeye çalışmış  
ancak Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i 
işgaline onay veren anlaşma ile (29 Temmuz 
1878'de başlayan işgal, 28 Ekim 1878'de 
tamamlanabilmiştir.) O'nun bu gayreti yarım 
kalmıştır. Gazetenin yayınlanması 18 Temmuz 
1878'de son bulmuştur. 

4. GÜLŞEN-İ SARAY (SARAJEVSKI 
CVJETNİK) GAZETESİ 

Bosna Vilayet Gazetesi Bosna'nın Türkçe 
sayfalarının sorumlusu olan Mehmed Şakir 
Kurtçehayiç, vilayet gazetesindeki görevini 
bırakmadan özel bir gazete çıkarma fikrini 
zamanın Bosna Valisi Topal Şerif Osman 
Paşa'ya açmış, onun desteğini alınca da Bosna 
vilayet matbaasında Türkçe Gülşen-i Saray, 
Boşnakça Sarajevski Cvjetnik adını verdiği 
gazetesini yayınlamaya başlamıştır. Yarı resmi 
bir gazete olarak çıkmaya başlayan ve çok 
çeşitli konulardan bahsetmesinin yanında 
eğlendirici bilgilere de zaman zaman yer ayıran 
Gülşen-i Saray gazetesi, kısa zamanda Bosna 
Hersek'te iyi bir imaja ve bulunduğu zaman ve 
şartlara göre hatırı sayılır bir okur kitlesine 
sahip olmuştur. Gülşen-i Saray'ın çıkmasıyla 
içerik olarak benzer olan Bosanski Vjestnik 
gazetesinin Bosna gazetecilik sahnesinden 
çekilmesi de hızlanmıştır (Kruševac 1978: 50).  

4.1. Gülşen-i Saray'ın Kısa Künyesi 

Adı: Gülşen-i Saray-Sarajevski Cvjetnik 

Yayına başlama tarihi: 26 Aralık 1868 

Yayınlandığı matbaa ve yer: Bosna Vilayet 
Matbaası, Saraybosna 



Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 

 108

Sahibi: Mehmed Şakir Kurtçehayiç 

Başyazarı ve Mesul Müdürü: Mehmed Şakir 
Kurtçehayiç 

Dili: İki sayfası Kiril Alfabesi ile Boşnakça, iki 
sayfası Arap harfleri ile Türkçe 

Ebadı: Birinci sene 25x38 cm, ikinci seneden 
sonra 44x32 cm 

Yayın Sıklığı: Haftalık 

Yayınlandığı gün: İlk önce Perşembe, daha 
sonra Cumartesi 

Önemli Başlıkları: Mevad-ı Hususiye, Mevad-ı 
Umumiye, Havadis-i Hariciye 

Tirajı: 500 ila 1000 arası (kesin bilgiye 
ulaşılamadı) 

Fiyatı: 40 Para 

Dağıtım şekli: Matbaadan elden satış ve posta 
ile abonelik 

Toplam çıkan sayı adedi: 170 

Kapanış tarihi: 13 Temmuz 1872 

Kapanış sebebi: Sahibinin hastalığı ve vefatı  

4.2. Gülşen-i Saray'ın Biçimsel Yapısı 

Gülşen-i Saray, ilk olarak 26 Aralık 1868 
tarihinde (24 Ramazan 1285) çıkmıştır. İkinci 
senesine kadar aralıksız haftada bir Perşembe 
günü çıkan gazete, sadece editörünün sağlık 
sorunları nedeniyle iki kere çıkarılamamıştır. 
Bu gazetenin, 2. ve 3. sahifeleri Türkçe, 1. ve 
4. sahifeleri Kiril Alfabesinde yazılmış 
Boşnakça olarak 4 sayfa halinde basılmıştır. İlk 
senesinde gazete, 25x38 cm formatında sarı 
kağıt üzerine basılmış, ikinci senesinden 
itibaren ise beyaz kağıda geçilerek boyutları da 
44x32cm olarak değiştirilmiştir. Çehresinin 
değişimiyle birlikte çıkarıldığı gün de ilk 
seneye göre değiştirilmiş ve ikinci senesinde 
Cumartesi günleri çıkarılmaya başlanmıştır. 
Başlık ve tarih bilgilerinden sonra ''işbu gazete'' 
şeklinde başlayan ve gazetenin fiyatı v.b. diğer 
bilgilerini içeren bölüm bütün sayılarda 
tekrarlanmıştır. Gazetenin ilk sayısında 
başlığın ve diğer bilgilerin sayfaya yerleşimi şu 
şekildedir: 

 

Sene  1         Gülşen-i Saray             Numero 1 

Fi 24 Ramazan sene 1285 (Hicri)        Pencşenbe               Fi 26 Kanunevvel sene 1284 
(Rumi) 

İşbu gazete haftada bir defa Perşembe günleri Bosna Vilayeti merkezi olan Saray’da kain vilayet 
matbaasında basılıyor. Bir seneliği 50, altı aylığı 25 kuruşa ve beher nüshası 40 paradır. Vilayetin 
resmi gazetesine dahi müşteri olanlara gazetemizin bir yıllığı 30, altı aylığı 15 kuruştur. Taşralar 
için posta ücreti zammolunur. Avrupa lisanlarında yazılan ve tab’a şayan olan vukuat ma’ruf  
imza ile geldiği surette  kabul olunur. Birinci sütuna yazdırılacak ilanatın beher satırı 5 ve son 
sütuna yazdırılacakların 2 kuruştur. İlanat-ı nafia meccanen basılır. 

 

Yukarıda yer alan bölümden sonra sayfa üç 
sütuna ayrılmış ve sütunlar kesik çizgilerle 
birbirinden ayrılmıştır. Sütun sayısı, ikinci 
senenin ilk sayısından itibaren hem Boşnakça 
hem Türkçe sayfalarda dörde çıkarılmıştır. İlk 
sayıda normal punto ile yazılmış ''Mukaddime'' 
başlıklı yazıdan sonra, büyük puntolarala 
''Mevadd-ı Hususiye'', ''Mevadd-ı Umumiye'' 
ve ''Havadis-i Hariciye'' başlıkları yer almıştır. 
Bu başlıklar bütün sayılarda düzenli olarak 
devam etmemiş, zaman zaman normal 
puntolarda da yazılmış ve yazılara göre ayrı 

başlıklar kullanılmıştır (Gülşen-i Saray, 26 
Aralık 1868). 

4.3. Gülşen-i Saray'ın Fiyat, Dağıtım ve 
Tiraj Bilgileri 

Her sayıda tekrarlanan ve başlığın altında yer 
alan bölümde verilen bilgilere göre: Gazetenin 
fiyatı 40 para, yıllık abone bedeli 50, altı aylık 
abone bedeli 25 kuruştur. Vilayetin resmi 
yayını olan Bosna gazetesine abone olanlara ise 
neredeyse yarı yarıya indirim yapılmaktadır. 
Saraybosna dışına gönderilecek gazetelerin 
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fiyatına ayrıca posta ücreti ilave edileceği 
yazılmıştır. Birinci sütunda yayınlanacak ilanın 
ücreti satır başına 5, diğer sütunlarda 
yayınlanacak ilanların satırı ise 2 kuruştur.  
Halkın yararına olan ilanlardan ise para 
alınmayacağı bildirilmiştir. 

Bu mâkul abone fiyatlarına rağmen, gazetenin 
abone bedellerini tahsil etmede sıkıntı yaşadığı 
bir kaç defa sayfalarında abonelerin borçları 
hakkında bilgi vermesinden anlıyoruz. 
Gazetenin zaman zaman dağıtım problemleri 
yaşadığı da 13 Mart 1869 tarihli sayısının 
Boşnakça bölümünde yer alan şu ifadelerden 
anlaşılmaktadır. ''Matbaamızın yazarları ve 
çalışanları, gazetenin vaktinde çıkması için 
devamlı bir gayret içerisinde olup postaya 
vaktinde ulaştırarak diğer sancaklara 
gitmelerini sağlamaktadırlar. Fakat polise, 
Sarajevo Sancak Kadılığına ve Pljevlje'ye 
gönderilen gazetelerde ne gibi bir sorun var da 
düzenli olarak ulaşmıyor'' (Gülşen-i Saray, 13 
Mart 1869). 

Tirajı hakkında elimize ulaşan yeterli bilgi 
bulunmamakla birlikte en güvenilir 
olanlarından biri, Gülşen-i Saray'ın her 
sayısından 1000 adedinin Istanbul'a 
yollandığını belirten Hamdija Kreševlajković'in 
iddiası (Kreševljaković 1920: 21). Bunun 
dışında Emina Memije'nin verdiği bilgiye  
göre; Sarajevo Şark Enstitüsü Arşivi'nde Bosna 
Hersek'teki abonelerin listesinin bulunduğu 
birkaç belge yer almaktadır. Bu belgelere göre 
Gülşen-i Saray'ın Saraybosna'da 100, Bihaç'ta 
ise 135 abonesi vardı. (Memija 1991: 21). 

4.4. Gülşen-i Saray'ın Kadrosu 

4.4.1. Kurucusu ve Başyazarı Mehmed Şakir 
Kurtçehayiç 

1844 yılında Akova’da (Bijelo Polje) 
Bosna’daki birkaç vilayette görev yapmış olan 
ve tanınmış bir ailenin reisi Kadı Mehmed 
Emin Kurtçehayiç'in oğlu olarak doğan ve 
Safvet-beg Bašagić'in deyimiyle Bosna 
Hersek'te halk canlanmasını idrak eden ilk isim 
olan Boşnak gazetecidir. Mehmed Šaćir, 
doğduğu şehir Lima'da ibtidai mektebini 
bitirmiştir. Yeteneği ve bilgiye olan açlığı 
sebebiyle, okula devam edemese de kendisini 
babasının yanında yetiştirmiştir. Çalışkanlığı 

sayesinde Türkçe'yi iyi öğrenmiş ve erken 
yaşta devlet hizmetine girmiştir. İlk olarak 
Pljevje'deki kadılıkta katip olarak göreve 
başlamış, sonrasında Novi Pazar'da 
mahkemede görev almıştır. Bir önceki işinin 
sayesinde, Topal Şerif Osman Paşa'nın 
üstesinden gelebileceğine inandığı Türkçe ve 
Boşnakça olarak çıkan Bosna vilayetinin resmi 
organı Bosna gazetesi için Sarajevo'daki 
vilayet matbaasına atanmıştır. Ayrıca Gülşen-i 
Saray gazetesinin kuruculuğunu ve 
editörülüğünü üstlenmiş, vilayet matbaasının 
müdürlüğünü sürdürmüştür. Türkçe de resmi 
mütercim olan Mehmed Šaćir bununla birlikte 
Meclis-i Umumi-i Vilayet'te üyelik yaptıktan 
sonra 1872'den itibaren de Saraybosna belediye 
başkanı olmuştur. Bütün bu görevleri vilayet 
idaresi için bilinçli ve sorumluluk yüklenerek 
yapmıştır. 

Genç gazeteci Sırp ve Hırvat gazetelerine karşı 
rekabette başarı elde etmiştir. Basit ve anlaşılır 
bir dil kullanmayı hedeflediği halde bunu her 
zaman başardığı söylenemez. Farklı 
kesimlerden olan okuyucu kitlesine basit ve 
anlaşılır bir şekil sunmaya çalışmıştır. Gelen 
zamanı çok iyi anlamış memleketini cehaletten 
kurtarma arzusu içerisinde olmuştur. 
Yazılarında sürekli eğitim ve kültürün 
zayıflığına dikkat çekerek kültür ve medeniyet 
alanında Avrupa’nın geldiği noktanın ötesine 
geçmemiz gerektiğini ifade etmiştir. 

Devlet kurumlarına ve kanunlara 
dokundurmaktansa, vatandaşlara okul açmayı 
tavsiye ve çocukları okutmakla alakalı 
fikirlerini empoze etmeye gayret etmiştir. Hiç 
ümitsizliğe düşmeden halkını, kendi yaşıtlarını 
ve orta yaşlı kişileri aydınlatmaya çalışmıştır. 
Bugünden bakıldığında üç buçuk senelik 
gazetecilik hayatına ne kadar çok şey sığdırdığı 
daha net görülebilmektedir. Osmanlı ülkesinin 
birliğinin devam ettirilmesi gerektiğine ve 
farklı milletlerin ve dinlerin bir arada huzurla 
yaşayabileceğine inanmış, fikirlerini ifade 
ederken hiç birşeyden çekinmemiş, 
gerektiğinde vatan ve millet düşmanı olarak 
gördüğü kimseler için çok sert ifadeler 
kullanmaktan geri durmamıştır.  

Bu azimli, gayretli, kabına sığmayan, 
inandığını söylemekten çekinmeyen ve 
kimsenin hizmetten alıkoyamadığı genç adamı 
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ancak onulmaz bir hastalık durdurabilmiştir. O 
zaman için tedavisi mümkün olmayan 
tüberküloz hastalığına yakalanan Krutçehayiç, 
Viyana’da bir klinikte 1872 Eylül’ünde, daha 
ömrünün 28. yılında hayata gözlerini 
yummuştur. Naaşı, Viyana Merkez 
Mezarlığı’na defnedilmiştir (Idrizović 1964: 
353-358). 

Kurtçehayiç ile ilgili bir makale kaleme alan 
Muris Idrizović, O'nun hakkında geride 
bıraktığı Gülşen-i Saray gazetesini kast ederek  
en güzel cümlelerden birini sarf etmiştir: ''O, 
ardında iki kelimeye sığdırığı bir arzu 
bırakmıştır: ''Vatan Çiçekleri'' (Idrizović 1964: 
353-358).  

4.4.2. Kurtçehayiç Dışında Emeği Geçen 
Diğer Kişiler 

1868 yılındaki Salname'de matbaanın idari 
kadrosunda, müdür olarak Daviço Efendi, 
mütercim ve gazeteci Mehmed Şakir, dizgici 
Kadri Efendi, dizgici Ahmed Efendi, gazeteci 
Miloş Efendi ve Sırpça dizgi için Stefan 
Efendi'nin yer aldığı belirtilmektedir (Salname-
i Vilayet-i Bosna 1868). 

Ayrıca gazetenin hazırlanmasında gazeteci ve 
mütercim Miloş Mandiç'in, Kurtçehayiç'e 
yardım ettiği bilinmektedir. Bunların yanında 
metinlerde imzanın bulunmaması gazetenin 
çalışanları ve yazarlarının kimliğini aydınlatma 
konusunda sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. 

Gülşen-i Saray gazetesinde yer alan yazıların 
sadece 193 (%12.53) tanesinde imza 
bulunmakta ve bu imzalar arasında Gavro 
Vučković Krajišnik, Teofil (Bogoljub) 
Petranović, Savo Kosanović, Dionizijie Iljević, 
Filaret Petrović, Lukijan Petrović, Veli-beg, fra 
Grga Martić ve Đorđe Lazarević'in isimleri yer 
almaktadır (Dizdar 2000: 30). 

Gazetenin muhabirlerini sancaklara göre şu 
şekilde gruplandırmak mümkündür.  

- Bihaç'tan: Adem Čurčibašić, Mustafa 
Imamović, Salih-beg Filipović ve T.M. 
Putnik'in yer aldığı 8 muhabir haber 
göndermiştir. 

- Zvornik'ten: Abbas, Salih ve Abdija, 
sonrasında ise J. M. Vajfert'in imzalarının 
bulunduğu iki metin gelmiştir. 

- Vilayet merkezi olan Sarajevo'dan ise: 
aralarında Marija Hirš, Jovo Popović, Avgust 
Rudolf, Mahmud Zijo ve Gregorije Knežević'in 
yer aldığı 16 yazardan 31 imzalı haber 
alınmıştır. 

- Travnik'ten: isimleri Mustafa Hulusi, Husein 
Zeći, Mustafa Najimefendić ve H olarak imza 
belirten bir yazarla birlikte dört muhabirin 
yazıları basılmıştır. 

- Hersek Sancağı'ndan: Mustafa Behmenović, 
Rahip Pavao Petrović, Hajdar-beg Čengić ve 
Špiro Kovačević'in bulunduğu 14 muhabirden 
toplam 17 metin gelmiştir. 

- Novi Pazar'dan: Mehmed-efendija, Ševkija, 
Salih-beg, Pero Kostić, Husein, Salih,  Jusuf 
Zija Rešid ve Mehmed Murat imzalarına sahip 
6 haber gelmiştir.  

- Ayrıca Tomo Radulović, Gradişkalı Vehbi 
ve Papaz Petrović gibi imzalarının bulunduğu 
altı kişiden altı farklı haber alınmıştır (Dizdar 
2000: 30-36). 

Gülşen-i Saray gazetesinde, Osmanlı 
idaresinden Ahmed Hamdi, Mulazim ve 
Mehmed Selim Paşa gibi bazı idarecilerin 
yazılarına da rastlanmaktadır. Ayrıca gazetede 
nereden gönderildikleri bilinmeyen Avram 
Roso Moreno, Haki Efendija ve Arnold Cezar 
imzalı metinlere, başka gazetelerde 
yayımlanmış bir takım yazılara da  yer 
verilmiştir. Başka gazetelerden alınan bu 
metinlerin imzaları Tevfik, D. Vidimirović ve 
Maršal Bazen'e aittir. Gazetenin tamamının 
analizini yapan Senada Dizdar, imzasız 
metinleri üç grupta toplamaktadır: 

- Önceden Kurtçehayiç'in yazıları olduğu 
bilinen imzasız yazılar, 

- Tamamı ya da bir kısmı Kurtçehayiç'in 
olduğu ispatlanmış imzasız yazılar, 

- Dünyanın her köşesinden gönderilen imzasız 
haberler (2000: 40). 
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4.5. Gülşen-i Saray'ın İçeriği 

Gülşen-i Saray'ın sayfalarında sürekli üç ana 
başlık kullanılmıştır. Bunlar: Bosna'dan 
haberlerin yer aldığı Mevad-ı Husussiye, 
Osmanlı Devleti'nin her yerinden ve 
İstanbul'dan haberlerin yer aldığı Mevad—
Umumiye ve dış devletlerden haberlerin yer 
aldığı Havadis-i Hariciye'dir. Bunların dışında 
ilan ve reklamların yer aldığı İlanat, ilgi çekici 
yazı ve haberlerin yer aldığı Ne Tuhaf, her 
sayıda birbirini takiben devam eden edebi 
ürünlerin yer aldığı Tefrika, tavsiye ve na-  

sihatların yer aldığı Bak ve Oku gibi başlıkların 
da kullanıldığı görülmekteir. Bazı sayılarda ise 
sadece yazının başlığı verilmiş yukarıdaki 
isimler kullanılmamıştır. Bunların devamında 
altbaşlıklar da yer almaktaydı. Bu alt başlıklar 
altında, bazı kısa haberler, en yeni haberler, 
duyurular, ilanlar ve neredeyse her sayıda yer 
alan döviz kurları bulunmaktaydı.  

Aşağıda, Gülşen-i Saray gazetesinde yer alan 
metinlerin gruplandırıldığı bir tablo yer 
almaktadır (Dizdar 2000: 26): 
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1868 2 1 1     1   5 

1869 177 93 26  1 16 11 83 8 9 424 

1870 95 109 11 17 10 20 47 141   450 

1871 132 141 23 28 8 16 10 160   518 

1872 45 47 7 12  5  27   143 

Toplam 451 390 68 57 19 57 68 412 8 9 1540 

 

Bu kadar çok sayıda haberin sunulması için 
yazar, muhabir ve editör kadrosunun büyük bir 
çaba içerisinde olması gerekmektedir. Fakat, 
teknik konularda, mesai konularında ve 
profesyonellik konusunda gazetenin çalışma 
sistemi hakkında çok az sayıda bilgiye 
rastlamaktayız. Gülşen-i Saray'ın bu fevkalade 
faaaliyetini, yukarıda sıraladığımız kadrosu ile 
gerçekleştiremeyeceği açıktır. Bütün bunları 
vilayet matbaasından ve vilayet gazetesi olan 
Bosna gazetesinin teknik kadrosundan aldığı 
yardımla sürdürebildiğini düşünebiliriz (Dizdar 
2000: 28). 

Vilayet gazetesi Bosna, resmi hüviyetinden 
dolayı, Osmanlı Devleti aleyhine bazı yayınlara 
ve yabancı devletlerin düşmanca politikalarına 
istenilen şekilde cevap veremiyordu. Halbuki 

Gülşen-i Saray özel bir gazete olduğu için 
halkın hislerine tercüman olarak, gerektiğinde 
çok sert bir üslup kullanmaktan çekinmiyordu. 
Denilebilir ki vilayet gazetesinin yazamadığını 
Gülşen-i Saray yazıyor böylece hem halkı 
uyanık tutmaya çalışıp zararlı etkilerden 
koruyor hem de resmi gazetenin açığını 
kapatıyordu.  

Kurtçehayiç'in hangi dinden ve ırktan olursa 
olsun bütün Bosna halkının sosyal hayatına ilgi 
duyduğu, yazılarında ele aldığı konulardan 
rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bosna'nın refahının, 
medeniyetin bütün icaplarına uymakla 
mümkün olacağına inandığı için herkesi 
kardeşçe ve huzur içinde bu icapları yerine 
getirmeye davet etmiştir. Zararlı Tesirler 
köşesinde batıl inançlar ve şarlatanlıklar ile 
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sosyal ve kentsel sorunlar hakkında, Terakki 
köşesinde eğitim, sağlık, bilim, ve tarım 
hakkında, karşılıklı konuşma köşesinde ise 
Bosna'daki olumsuzlukları dile getirerek 
çareleri hakkında görüşler dile getirmiştir. Ara 
sıra İstanbul'da yayınlanan gazetelerle 
polemiklere girmiş fakat bu durum Gülşen-i 
Saray'ın bazı okuyucularının kızgınlığına sebep 
olmuştur. 

Gazetenin, yurtdışı haberleri, yurtiçi haberleri 
ve vilayet haberleri köşelerindeki yorumlara 
bakıldığında, Kurtçehayiç'in günlük politikayı, 
Avrupa'daki gelişmeleri, düşman devletlerin 
Bosna üzerindeki emellerini, özellikle 
Rusya'nın Panslavist politikasını, devletler 
arası siyasi çekişmeleri, Osmanlı Devleti'nin 
içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve idari 
sıkıntıları çok iyi bildiğine ve devamlı takip 
ettiğine hükmetmek mümkündür.  

Kurtçehayiç'in gazetesi, zaman zaman devletle 
halkı barıştırmak, devlet ile halk arasındaki 
problemleri çözmek için devletin halkının 
aleyhine icraatlar yapmayacağını anlatarak, 
halkı devletin icraatlarını desteklemeye 
çağırıyordu. Devlet adamlarının ağzından 
Bosna halkının sadakat ve cesaretlerinin 
anlatıldığı ve gazetenin devletle halkın 
kaynaşmasına hizmet ettiğini gösteren ve 
Miralay Osman Nazım Bey tarafından yazılan 
yazı “Aynen bir varaka-i mergubedir Bosna 
ahalisinin sadakat ve itaat ve zekavatle 
silahşörlükleri”  başlığı ile verilmiştir. Yazıda, 
askerlik yanında, Bosna’da başka resmi 
görevler de üstlendiğini belirten Miralay 
Osman Nazım, bu görevleri sırasında çok iyi 
gözlem yaptığını ve Bosna ahalisini, mert, 
sadakatli, cesur ve itaatkar olarak tanıdığını 
ifade etmiştir. Üç tarafı ecnebi ile çevrili Bosna 
kıtasında ahali bir çok şeyden mahrum olduğu 
halde Padişah tarafından verilen bir emirle 
1280 senesinde her biri 750 askerden oluşan üç 
taburdan gönüllü bir alay teşkil edildiğini 
belirten Osman Nazım Bey Bosnalıların hem 
dünyada hem ahiretde kazançlı çıkacaklarına 
inandıklarına dikkat çekmiştir. Miralay, 
Bosnalıların sadakat , cesaret ve askerlikteki 
maharetlerinden şüphe edenleri talimleri 
seyretmek üzere Saraybosna’daki kışlaya davet 
ettiği yazısını askerlere ve padişaha dua ederek 
tamamlamıştır.  

Miralay Osman Nazım Bey’in bu yazısına 
karşılık Gülşen-i Saray da yazının hemen 
bitiminde 4. sütunda Miralay’a şu mukabelede 
bulunmuştur. “Sahib-i varakanın vatanımız 
halkını bu derece ve böyle suret-i aleniyede 
meth ve sitayişe şayan görmeleri, hem 
kendilerinin ahlak-ı hesene-i mezkureleri 
kaafesiyle mecbul ve mütehallık olduklarına 
delil ve hem de kendileri Bosna ahalisini 
sevdikleri gibi umum Bosna ahalisinin dahi 
kendilerine muhabbet-i taammeleri olduğuna 
beraat-i istihlal ve hisle vatanımız askerinin 
böyle ümera ve zabitana nailiyetinden dolayı 
gece ve gündüz teşekkürler etmeye borçlu 
oldukları vareste-i kayd-u eşkaldir.” (Gülşen-i 
Saray 22 Haziran 1872). 

Mevadd-ı Umumiye (Yurtiçi haberler) köşesi, 
Kurtçehayiç'in Osmanlı Devleti'nde gelişen 
olayları ele alıp aktardığı bir köşedir. 
Yazılanlardan anladığımız üzere bu bilgiler 
Istanbul gazetelerinden alınmaktadır. Burada 
Kurtçehayiç, matbaanın faaliyete 
başlamasından, gazetenin çıkışından ya da yeni 
çıkan kanunlardan, sivil kıyafet giyebilmesi 
için askere verilen izinden, yabancı kaynaklı 
bilgilerin girişinden, diplomatik 
değişikliklerden, miraslardan, gönderilen 
fermanlardan ve Sultana yapılan resmi 
ziyaretlerden oluşan farklı bilgiler aktarmıştır.  

Gazetenin başlığında verdiği bilgiye uygun 
olarak, din ve millet farkı gözetmeden, bütün 
Bosna ahalisi ile ilgili ilanların halkın 
faydasına olması kaydıyla Gülşen-i Saray 
sayfalarında yer aldığı görülmektedir. Örneğin; 
''Davet'' başlıklı bir yazıda 1864 senesinde 
Hazreti Meryem adına temelleri atılmış bir 
kilisenin inşaatının bitirildiği ve  açılışının 20 
Temmuz’da yapılacağı haber verilerek  
vatandaşlar açılış törenine şu ifadeler ile davet 
edilmektedir: ''İmdi kardeşçe ihtar ederiz ki 
kim kilisemizin resmi küşadında ve şu 
meserret-i ruhaniyemizde mevcut bulunmaklığı 
arzu ederse, yevm-i mezkurda buraya azimete 
rağbet buyursun.  

Baki kemal-i müvalaat ve ihtiramatımızın 
kabulünü temenni eyleriz. 

Saray Ortodoks Cemaati Saray’da 14 Haziran 
1872'' (Gülşen-i Saray 29 Haziran 1872). 
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Gerek devlet görevinde bulunanlar gerekse 
halktan kimseler, vilayet içinde memnun 
kaldıkları hizmetleri, gazete aracılığı ile halka 
duyurmak böylece hem teşekkür etmek hem de 
duygularını halk ile paylaşmak istiyorlardı. 
Mesela; Bosna Zaptiyesinden Yüzbaşı Hüseyin 
adıyla gazeteye gönderilen bir yazıda: 
Gözünden rahatsız olan Yüzbaşı, hastalığına 
çok şifa aradığını ama bir türlü tedavi 
olamadığını, sonunda Saraybosna Gazi Hüsrev 
Bey Vakfı Gureba Hastanesine başvurduğunu, 
hastanenin tabibi Cemal Efendi’nin kendisini 
yatırarak tedavi ettiğini ve şifa bulduğunu 
anlatmıştır. Cemal Efendi’nin çok maharetli bir 
doktor olduğundan bahsederek O’nu bütün 
halka tanıtmak ve bir teşekkür etmek istediğini 
ifade ederek bu yazısının Gülşen-i Saray’ın bir 
köşesinde yayınlanmasını rica etmiştir (Gülşen-
i Saray 18 Nisan 1870). 

Mevadd-ı Hususiye (vilayet haberleri) başlığı 
altında yer alan bir yazıda;  okulların terbiye ve 
eğitim ile ilgili önemine değinilmiş, okulların 
faziletleri anlatılmış, insanı hayvandan ayıran 
konuşma özelliğinin gelişmesi de okullar 
sayesinde olduğu ifade edilmiştir. Geçen bir 
kaç senede bir çok alanda çok güzel ilerlemeler 
olduğu gibi eğitim ile ilgili yapılan çalışmaların 
da eski ile kıyaslanamayacak kadar çok 
olduğuna ancak okulların padişahın istediği 
seviyeye gelmesi için çok daha fazla gayret 
gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

Yazının devamının tarafımızca sadeleştirilmiş 
özeti şöyledir. “Eğitimin önemi herkes 
tarafından bilindiği ve takdir edildiği halde 
neden Vali’nin vilayetin resmi gazetesinin 109. 
sayısında yayınlanan emri ve beyanı üzere 
hareket edilmez. Emirname’yi iki dilde yani 
hem resmi dil olan Türkçe  ile hem de 
halkımızın konuştuğu Boşnak lisanında 
yayınlatmış olması Paşa’nın bu emirnameye 
fevkalade önem verdiğini ispat etmektedir. 
Vilayetin görülecek pek çok işi varken Vali 
hazretlerinin öncelikle eğitim konusunu ele 
alması, memleketimiz adına sevinç gözyaşları 
dökmemize sebep olacak kadar güzel bir 
icraattır. Halkımıza düşen de Vali hazretlerinin 
istediği eğitim faaliyetlerinin hızla yayılmasını 
temin etmektir. Vali hazretleri geçen Pazartesi 
Saraybosna’daki Ortodoks, Katolik ve Yahudi 
Okullarını ziyaret ederek eğitimin öneminden 
bahsetmiştir. İşittiğimize göre, Yahudilerin 

okulu Vali hazretlerini pek de hoşnut 
etmemiştir. Teessüf ederiz ki Yahudi 
cemaatinin daha önce inşaatına başlamış 
oldukları okullarını aralarındaki ihtilaftan 
dolayı bitirememişlerdir. Hatta Vali hazretleri 
mektepleri muayene ettiği zaman (belki 
utandıklarından) okulu değil ibadethanelerini 
ziyaret ettirmişler ve bir aya kadar okullarını 
bitireceklerini vaat etmişlerdir.  Onlara nasihat 
ederiz ki aralarındaki kavgayı bitirip inşası için 
hazinenin de yardım ettiği okullarını bir an 
önce bitirip hizmete açsınlar, eğitim için 
öğretmenler temin etsinler ve böylece hem 
Allah’ın hem Padişahın hem de kendi 
milletlerinin rızasını kazansınlar.” (Gülşen-i 
Saray, 1 Temmuz 1869). Bu haberde 
görülmektedir ki; Vilayet yönetimi dolayısıyla 
Osmanlı Devleti ayrım yapmadan bütün halkın 
eğitimi ile yakından ilgilenmekteydi, gazete de 
yukarıdaki şekilde haber yaparak bu ilgiden 
halkı haberdar etmek istemiştir. 

Gülşen-i Saray'ın sayfalarında, bazen gerçek 
mi, asparagas mı olduğu net anlaşılmayan ve 
halkı eğlendirmek maksadıyla yayınlandığı 
anlaşılan haberler görülmektedir. Aşağıda 
sadeleştirilmiş olarak yer alan haber de 
bunlardan biridir: ''Taşlıca’daki güvenilir 
muhabirimizin gönderdiği habere göre, 
Hersek’te vazifeli askerlerin komutanı, izzetli 
Derviş Bey’in Taşlıca’daki çiftliğinin 
sorumlusu Zeynel Ağa ile Ali adındaki kişiler, 
geçenlerde ayı avına gittiklerinde bir ayıya 
rastlayıp tüfeklerini ateşlemişlerdir. Yaralanan 
ayı ayılığını göstermek istemişse de aldığı 
yaranın acısıyla kaçmaya başlamıştır.  Bizim 
avcılar ayıyı ararken bir mağaraya rastlamışlar, 
mağarada irili ufaklı yedi kurt görünce hepsini 
haklayıp ayıyı takibe devam etmişlerdir. Bir 
müddet sonra korkunç bir çukura varmış, orada 
da bir kaçı yavru yedi kurt görmüşler, 
büyükleri öldürdükten sonra Ali yavrulardan 
birkaçını şalvarının içine koymuş ve yavru 
kurtlarla beraber oraya yakın olan Kakmuj 
köyüne gelmişlerdir. İki avcının bir günde on 
dört kurt ile bir ayı avlamaları o zaman kadar 
görülmüş bir şey olmadığı için onların 
avcılıktaki maharet ve cesaretleri köy halkında 
memnuniyet ve hayranlık uyandırmıştır. (Ne 
mümkün ki gürgân-ı hunhâr pehlivân-ı şeca ̂at-
şiârın karşısına durabilsin). (Cesaret gömleğini 
giymiş pehlivanların karşısında kan içici 
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canavarların durması ne mümkün.) (Gülşen-i 
Saray 29 Temmuz 1869). 

Tirajı çok olmasa da Gülşen-i Saray'ın başta 
Saraybosna olmak üzere Bosna Hersek'in bütün 
bölgelerininde konuşulan ve halkı etkilemeyi 
yani bir kamuoyu oluşturmayı başarmış bir 
gazete olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gazete, 
Doğu'yu ve Batı'yı sokakta karşılaştırmaya 
başlıyor, bazı doğulu adetlerinin terk edilmesi 
gerektiğinden bahsederek, dini konulardan 
daha ziyade ilim ve eğitime önem verilmesini 
tavsiye ediyordu. Bu başarılırsa Bosna halkının 
bir arada yaşamasın daha kolay olacağına 
inanıyordu. Gülşen-i Saray'a göre yaşanılan 
zaman, sokaklarda geleneksel zanaatlardan 
başka yeni zanaatların, eski geleneksel 
eğlencelerin yanında yeni eğlenme biçimlerinin 
ortaya çıktığı bir zamandır. Bu zaman, halkın 
kendi el sanatlarını, kahvehanelerini, 
meyhanelerini, kumarhanelerini, Karagöz'ü, 
ortaoyununu ve Avrupai tiyatro sahnelerini 
birlikte yaşatması gereken bir zamandır. Bu 
zaman ayrıca, resim ve fotoğrafçılık gibi 
sanatların, hat ve tezhip sanatıyla birlikte 
yaşayıp gelişebileceği bir zamandır. Bütün 
bunlar Gülşen-i Saray'ın sayfalarında, Kuzey 
Almanya Konsolosu Otto Blay'ın 
Saraybosna'daki Careva Köprüsü'nde 
Müslüman yerli halktan Çizmeci Huseyin 
Efendi'ye vurması gibi ''eşi görülmemiş'' 
sayılan haberlerdi. Gülşen-i Saray sayfalarında 
sultanların, kralların haberleri ile 
karşılaşabileceği gibi, tüm Avrupa'daki savaş 
resimlerine tükürüldüğü de okunabilir. Bunun 
yanında sıradan insanların ve olayların 
haberlerine hatta sokak köpekleriyle ilgili 
haberlere rastlamak da sürpriz sayılmazdı.     

Senada Dizdar, yaptığı çalışmada Gülşen-i 
Saray ve Kurtçehayiç hakkında şu görüşlere 
yer vermektedir. '' Gülşen-i Saray, 
Kurtçehayiç'in sadece kararlı duruşu, 
polemikleri ve (Bosna Hersek halkının) milli 
savaşı (7) adına yazdıklarıyla doldurulmuş 
değil, ayriyeten yaşanan hayattan karelerin, 
medeniyet buluşmalarının, yeni fikirlerin ve 
görünümlerin derlendiği bir gazetedir. 
Kurtçehayiç için yeni olan bu zaman, sadece 
durmadan savunduğu Osmanlı idaresi için 
faydalı reformların zamanı değil, nereden 
geldiğinin önemi olmadan her çeşit ilmi, bütün 
kalbiyle benimsediği bir zamandır. Bu 

nedenledir ki, birilerinin kendisine engel ve 
düşman olacağının bilincinde olmasına rağmen 
başta ilim, teknik ve kültür alanında Batı'nın 
başarılı modellerini görmekte, yazmakta ve 
geniş kitlelere ulaşmasını arzu etmekteydi. 
Bosna Vilayetindeki durumlara bakış açısı, 
zamanının çok ötesindeydi. Hırsı, ona engel 
değil destek olmakta ve bütün bir kültür küresi 
içinde sonradan elde edilen bilgilerle 
kesişmekteydi. Bu sebeple Kurtçehayiç'in tarzı 
ve vizyonu yirminci yüzyılda da denenmeyi 
hak ediyor.'' (Dizdar 2000: 77). 

SONUÇ 

Vilayet gazetelerini ve vilayet gazetelerinden 
sonra vilayet matbaasının imkanlarıyla 
çıkarılan özel yerel gazeteleri göz önüne 
aldığımızda, vilayet gazetelerinin yerel basını 
geliştirmede ne büyük bir görev aldığı açıkça 
görülmektedir. Gülşen-i Saray bunun en güzel 
ve en canlı örneklerinden biridir. Osmanlı'dan 
ayrılıp bağımsızlığını ilan eden bir çok yeni 
devletin gazeteciliği, bu vilayet gazetelerinin 
bıraktığı mirasın üzerine bina edilmiştir. Bu 
devletlerin gazetecilikteki öncülerinin de bu 
vilayet gazetelerinde yetişen gençlerden 
oluştuğunu söylemek abartı sayılmamalıdır.  

Gülşen-i Saray gazetesinin sayfalarında daha 
çok, kendini memleketine ve milletine adamış 
bir genç aydın ve yazarın gayretlerine şahit 
olmaktayız. Mehmet Şakir Kurtçehayiç'in, 
İstanbul'daki gazeteci ve yazarlardan oldukça 
etkilendiğini söylemek mümkün ise de O'nun 
Şinasi'ye daha çok benzediğini söylemek 
herhalde çok iddialı olmasa gerek. 
Kurtçehayiç'e göre; memleketin ilerlemesi için 
vakit kaybetmeden Batı'nın tekniklerinin 
alınması gerekir ve bunu yaparken de yerli 
kültürün ayak bağı olmasına meydan 
verilmemelidir. 

Bosna Hersek'te, Osmanlı döneminde ve ondan 
sonraki yakın tarihte yayınlanan gazetelerle 
ilgili bir çok makale yayınlanmış, 
üniversitelerin ilgili fakültelerinde yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları yapılmış, 
kütüphanelerdeki eski eserler tasnif edilip 
mikrofilmlere aktarılmış, el yazması eserlerle 
ilgili bir çok kataloglar çıkarılmıştır. Bu tür 
çalışmalar halen büyük bir hızla devam 
etmektedir. Bütün bu çalışmalara ve 1992-1995 
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yılları arasındaki savaşta yakılan 
kütüphanlerden canı pahasına kitap kurtarmaya 
çalışanlara baktığımızda, Boşnakların tarihine 
ve kültürüne sıkı sıkıya bağlı ve ona sahip 
çıkan bir geleneğe sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Türk ve İslam dünyasında faaliyet gösteren ve 
bir çok kültürel faaliyeti destekleyen, TİKA ve 
Yunus Emre Kültür Merkezi gibi 
kuruluşlarımızın, eski Osmanlı topraklarında 
yayınlanan gazetelerin Latin Alfabesiyle tıpkı 
basımlarının ve sadeleştirilmiş metinlerinin 
yayınlanması için de bir öncülük yapması 
fevkalade büyük bir hizmet olacaktır.  

Şehirler ve bölgeler ile ilgili araştırma 
yapanların, ulusal gazetelerden daha fazla yerel 
gazetelerde bilgi ve belge bulabileceklerini 
yukarıda ifade etmiştik. Belki de bu yüzden 
dünyanın bütün belediyeleri, şehirlerinin 
geçmişinde yayınlanmış ne kadar yerel gazete 
var ise tamamını araştırmacıların hizmetine 
sunmak için projeler yapmalıdır.  

SON NOTLAR 

(1) Vilayet Nizamnamesinin Dokuzuncu 
Maddesi: Vilayetin umur-ı umumiyye-i 
tahririyesi vilayet mektupçusu unvanıyla taraf-ı 
devletten mensub bir me'mura muhavvel olup 
ve maiyetinde bir tahrirat kalemi bulunub 
dairenin kaffe-i mekatibat-ı resmiyyesi ve 
evrakının ve kuyudunun muhafa'zası bu vasıta 
ile icra' kılınacak ve vilayette bir matbaa olup 
mektupçuluğun zir-i idaresinde bulunacaktır 
(Tural 2004: 111). 

(2) 1861-1884 yılları arasında Ahmed Faris eş 
Şidyak tarafından Osmanlı devlet desteği ile 
İstanbul'da Arapça olarak çıkarılan bir 
gazetedir. Osmanlı'ya bağlılığı, birlik ve 
beraberliği savunan gazeteyi neredeyse tek 
başına ihtida etmiş bir Maruni olan eş Şidyak 
çıkarmıştır. Osmanlı sınırlarını da aşmış 
Arapça konuşulan bir çok bölgede etkili 
olmuştur. Daha fazla bilg için bkz. Atilla Çetin, 
El Cevaib Gazetesi ve Yayını, 
http://www.iudergi.com/tr/index.php/ 
tarih/article/viewFile/3587/3206. 

(3) 1858 yılında Beyrut'da Halil Nuri 
tarafından neşredilmiştir. Hariciye Nazırı Fuad 

Paşa'nın Beyrut'a görevli olduğu dönemde 
devletin sözcüsü bir gazete haline getirilmiştir. 
Gazete hakkında geniş bilgi için bkz. Nesimi 
Yazıcı, Osmanlı Devletinin Araplarla Meskun 
Bölgelerindeki Resmi Vilayet Basını 
Konusunda Bir Değerlendirme, Belleten, sayı, 
221 s. 2047-2068. 

(4) Osmanlı Döneminde Bosna Hersek’in eko-
nomik durumu ile ilgili geniş bilgi için bkz. 
Gölen, 2010: s. 249-276. 

(5) Zemun, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın bir 
ilçesidir. 

(6) Gazetenin yayın tarihini, merkezden yola 
çıkan matbaanın Saraybosna'ya geliş tarihini ve 
merkezin durumdan memnun olmadığını 
dikkate aldığımızda; Topal Şerif Osman 
Paşa'nın İstanbul'dan istediği matbaanın geç 
gelmesi yüzünden Sopron'u matbaasıyla 
birlikte Saraybosna'ya davet ettiğini, henüz 
Istanbul'dan matbaa gelmeden Sopron'un 
gazetesi Bosanski Vjestik'in yayına başladığını 
ve vilayetin işlerinin de görülmesi için Osman 
Paşa ile Sopron arasında özel bir anlaşmanın 
yapıldığını düşünüyoruz.  

(7) Dizdar ''milli savaş'' ifadesi ile, Bosna 
Hesek halkının ülke içindeki ayrılıkçı gruplarla 
ve Rusya ve Avusturya gibi devletlerin Bosna 
Hersek halkını birbirine düşürmeyi amaçlayan 
propogandalarıyla mücadeleyi kastetmektedir. 
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1960-2000 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ELİT ZİHNİYETİ 

Gazi Berber* 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’nin modernleşme sürecinde kendine has özellikler taşıyan, 
1960-1980 ve 1980-2000 arası dönemde, küçük burjuva aydınındaki kültürel değişimi karşılaştır-
malı olarak anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, 1960–1980 ile 1980–2000 yılları arasında yazı-
lan ve küçük burjuva aydınını konu alan “Tutunamayanlar, Bir Düğün Gecesi, Kara Kitap, 
Yüz:1981” isimli romanlarda; bu aydınların “Doğu Batı”, “aydın halk”, “kent taşra” ikilikleri, 
ayrıca iktidara ve zenginliğe bakışlarındaki değişim saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden “belge incelemesi”nin özel bir türü olan hermeneutik teknik kullanıl-
mıştır. Her iki dönemde küçük burjuva aydınının iktidara bakışında belirgin bir farklılık bulun-
mamakla birlikte “Doğu Batı”, “kent taşra”, “aydın halk” ikilikleri ve zenginliğe bakışlarında 
çeşitli farklılıklar vardır. 

Anahtar sözcükler: Küçük burjuva aydını, Türk romanı, seçkinler, Türk modernleşmesi. 

MENTAL SET OF THE ELITE IN TURKEY IN THE PERIOD OF 1960-2000 

ABSTRACT 

Main aim of this thesis is to understand cultural transformation of petite bourgeoisie intelectuals, 
in sui generis periods of 1960-80 and 1980-2000, in Turkey’s modernization process. In 
accordance with this aim, it is tried to be understood that the transformation of petite bourgeoisie 
intelectuals perception of “east-west”, “intelectual-public”, “city-countryside” dualities and 
power and richness, by the novels which had been published between the periods of 1960-80 and 
1980-2000; “Tutunamayanlar, Bir Düğün Gecesi, Kara Kitap, Yüz:1981”. “Hermeneutic 
technic”, one of the specific sort of documantary research, which is a qualitative research method, 
is used in this research. Despite the fact that there isn’t an obvious difference between two periods 
from the point of power, there are several differences from the point of “east-west”, “intelectual-
public”, “city-countryside” dualities and richness for  petite bourgeoisie intelectuals. 

Keywords: Petite bourgeoisie intelectual, Turkish novel, elites, Turkish modernization

                                                
* Dr, Anadolu Üniversitesi SBE İletişim ABD Doktora Programı Mezunu 

GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu’nda savaşlarda alınan 
yenilgiler, Batı karşısında gerilik bilincinin 
oluşmasını sağlamıştır (Berkes 2006; Zürcher 
2006; Lewis 2004). Bu bilincin devletin kurta-
rılması ve reforme edilmesine yönelik üretim 
ve girişimleri, önce askeri alanda mühendis 
yetiştirmeyle başlamış; doktor, öğretmen, su-
bay, bürokrat ile devam etmiştir. Batı örneği 
izlenerek yetiştirilen ve Osmanlı Türk modern-
leşmesinde önemli işlevler gören bu toplumsal 
grup, nevi şahsına münhasır bir Y.K.B’dir (1). 
Onlar öncelikle devlet kadrolarında istihdam 
edilmişlerdir. Sanayileşmenin ve özel sektörün 
gelişmeye başladığı 1950’li yıllardan sonra 
büyük bir hızla sayıları artmış ve 1980’li yıl-

larda yapılan reformlarla birlikte özel sektör 
yoğunluklu bir istihdam alanına sahip olmuştur 
(Şimşek 2005). 

Osmanlı Türk geleneğinde küçük burjuva ay-
dını (2) bütün modernleşme sürecinin mimarı-
dır (Mardin 2005; Berkes 2006; Lewis 2004; 
Belge 1983).Varolan bilgi şemasının ve kültü-
rel yapının sarsıldığı 19. yüzyıldan itibaren 
bütün modernleşme sürecini gazeteci, edebi-
yatçı, subay, öğretmen, avukat... olarak yöne-
ten hep bu toplumsal tabaka olmuştur (Lewis 
2004; Berkes 2006).  

Batı karşısında alınan askeri yenilgilerin yarat-
tığı gerilik bilinci ve kurtuluş olarak Batı top-
lumlarının teknoloji ve kültürünün alınmak 
istenmesi; Doğu Batı ikilemini önemli bir tar-
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tışma konusu olarak toplum gündemine getir-
miştir (Çetinsaya 2004; Berkes 2006; Gökalp 
1970). Osmanlı Türk modernleşmesi yoğun 
Batı etkisinde gerçekleşmiş ve bu etkiden önce 
saray, sonrasında ise Batı tipi okullarda yetişen 
K.B.A. etkilenmiştir. Doğu ve Batı kültürleri-
nin ikisi birden aydınların zihninde ve toplum-
sal yaşamın her alanında etkili olmaya başla-
mıştır (Mardin 2004a; Belge 1983).   

Osmanlı İmparatorluğu’nda saray ve halk kül-
türleri arasında varolan ikilik; modernleşme 
sürecinde Batı kültürünün de etkisiyle yeni 
boyutlar kazanarak K.B.A. ve halk arasındaki 
ikilik olarak devam etmiştir (Gökalp 1970). 
Dünyayı yazılı kültürle anlamlandıran K.B.A. 
ve dünyayı sözlü kültürle anlamlandıran halk 
kitleleri arasındaki mesafe; Batı medeniyetinin 
K.B.A. üzerinde etkili olmasıyla daha da bü-
yümüştür (Mardin 2004a).  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem Batı-
daki aydınlanma düşüncesinden etkilenen ay-
dınların, hem gayrimüslim nüfusun yoğun 
olduğu İstanbul ve Selanik ile Anadolu taşrası-
nın kültürel çelişkisi büyüktür (Mardin 2004a). 
K.B.A. için taşra, milli edebiyat akımı, dilde 
sadeleşme ve halka yönelik akımların da etki-
siyle önemli bir ilham kaynağı olmuştur 
(Berkes 2006; Gökalp 1970). K.B.A.’nın bu 
dönemlerdeki taşraya bakışını Köy Enstitüle-
ri’nin kurulması ve 1950’li yıllarda başlayıp 
1980’lere kadar etkisini sürdüren köy romanla-
rında izlemek mümkündür. 1980’li yıllara 
kadar taşra, hem “öğrenilen”, hem de “öğreti-
len” ve değiştirilmesi gereken bir yeri semboli-
ze etmektedir. 1980’li yıllardan sonra taşranın 
K.B.A.’nı için taşıdığı önem azalacaktır (Bora 
2005). 

Toplumsal tabakalaşmanın ürettiği doğal so-
nuçlardan birisi insanların üzerinde kurulan 
tahakkümün kurumsallaşması ve sistematik bir 
hal almasıdır (Şenel 2001). Batı toplumlarında 
Antik Yunan ve Roma geleneğinde de görüle-
bileceği gibi sınıflara dayalı bir tabakalaşma 
bulunmaktadır (Davies 2006; Şenel 2001). 
Devlet dışında merkezkaç güç odaklarının var 
olması Batı geleneğinde aydınların bağımsız-
laşması için uygun bir ortam yaratmıştır. Os-
manlı Türk geleneğinde ise devlet temel iktidar 
odağı olarak alternatif güç odaklarının oluşma-
sına izin vermemiştir. Bu çerçevede oluşan 
zihniyet dünyası K.B.A.’nın devlet içinde ken-

disini konumlandırmasına ve iktidarın bir par-
çası olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur 
(Mardin 2006; Ülgener 2006b; İnalcık 2005).  

Osmanlı Türk geleneğinde zenginlik iktidarın 
bir fonksiyonudur (Ülgener 2006a; Mardin 
2004b). Batı toplumlarında ise iktidar zenginli-
ğin bir fonksiyonudur. Bu yapısal farklılık, 
zenginliğin temel iktidar odağı olan devletin bir 
fonksiyonu olarak ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Buna rağmen 1980’li yıllara kadar 
kendini devlet ile özdeşleştiren K.B.A. için 
zenginlik, halkta olduğu gibi olumsuz bir çağ-
rışıma sahiptir (Mardin 2004b). 1980’li yıllar-
dan başlayarak zenginliğe bakış bütün toplum-
da olumlu yönde farklılaşmaya başlamıştır 
(Bali 2002). 

Bütün toplumsal tabakalar gibi K.B.A. da belli 
karakteristiklere sahiptir. Bilgiye ve eğitime 
dayalı olarak elde edilen statü nedeniyle ortaya 
çıkan “üstünlük bilinci”;  bilgi ile ve bilgi saye-
sinde toplum ile arasına mesafe koyma; kitabi 
bilginin yarattığı idealize edilmiş toplumsal 
hedefler nedeni ile ütopyacılık; bilgi ve kültürel 
analiz yeteneğinin sonuçlarından birisi olan 
liderlik bunlar arasındadır.  

Bu araştırma, K.B.A.’nın 1960–1980 ve 1980–
2000 arası dönemde yaşadığı dönüşümü ve 
temel eğilimlerini Türk romanı üzerinden ve 
Türkiye’deki modernleşme ile ilgili temel tar-
tışma alanları bağlamında karşılaştırmalı olarak 
anlamaya yönelik bir çalışmadır. Bu bağlamda, 
Türk modernleşme sürecinin yarattığı sosyo-
kültürel dönüşüm, bu sürecin toplumda ortaya 
çıkardığı yeni zihinsel kalıplar, yaşam tarzları, 
statü farklılaşması ve sınıfsal boyut, küçük 
burjuva aydınının Türk romanındaki betimlen-
mesi çerçevesinde ele alınmıştır. Küçük burju-
va aydınının betimlenmesinde, Türk modern-
leşme sürecinde önemli yer tutan temel tartış-
ma alanları olan Doğu-Batı, aydın-halk, kent-
köy ikilikleri ile zenginliğe bakış ve iktidara 
bakış irdelenmiştir. 

1. KÜÇÜK BURJUVA AYDINININ 
ÖZELLİKLERİ 

1980’li yıllara kadarki zihniyet dünyasında 
devletin merkezi bir konumda yer aldığı gö-
rülmektedir (Belge 1983). Dolayısıyla, Osman-
lı Türk geleneğinde K.B.A. insanlar; başlangıç-
ta bütünüyle bürokrasi içinde yer almıştır. Bu 
durum K.B.A.’nın şekillenmesinde de önemli 
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bir etkiye sahiptir. Taşrada görev üstlenen 
K.B.A. halkın ötesinde “ayrıcalıklı” bir ko-
numda olmuştur.  “Halkın dışında ve üstünde” 
olma durumu, geleneksel iktidarı temsil eden 
devletin K.B.A.’nın zihniyet dünyasında ke-
mikleşen bir yer edinmesini kolaylaştırmakta-
dır (Ülgener 2006b). 

Geleneksel yüksek öğretim sisteminin 
K.B.A.’ya yüklediği görev, halkı aydınlatma ve 
onu değiştirme biçiminde formüle edilmiştir 
(Belge 1983). Bu görev bilinci;  1980 sonrasına 
kadar, K.B.A.’nın Osmanlı Türk modernleşme-
si sürecinde ortaya çıkışından itibaren sergile-
diği belirgin bir özelliğidir. Öğretme misyonu; 
bu çerçevede, K.B.A.’nın bazı durumlarda zor 
kullanarak öğretme biçimini meşru kılan zihni-
yetini de içermektedir.  

Osmanlı toplumundaki fıkıh alışkanlığı, K.B.A. 
için de geçerli bir özelliktir ve Batı düşünce-
sinden aktarmacılık alışkanlığı ile birlikte gü-
nümüze kadar varlığını sürdürmüştür (Meriç 
1983). Bu çerçevede Osmanlı Türk geleneğin-
de K.B.A. “yaratıcı” değil  “tekrarcı” , “aktar-
macı” kişiliklerdir. 

K.B.A.’nın diğer bir karakteristiği halkın dışın-
da ve üstünde yer alma bilincidir (Ülgener 
2006b; Çetinsaya 2004). Batıdan gelen “doğru” 
bilginin aktarılması sürecindeki üstünlük algısı, 
K.B.A.’nın halka bakışını etkileyen faktörler-
den birisidir. K.B.A. halk ile aynı dili konuş-
mamaktadır. Öncelikle kitabidir ve dünyayı 
anlamlandırma biçimi halktan farklıdır. Sözlü 
kültür geleneğine yaslanan halk kültürü, kitabi 
bilginin ürettiği idealler ve ütopyalar için uy-
gun bir zihniyet dünyası üretmemektedir. Ha-
yat içinde karşılaşılan sorunlar için pratik çö-
zümler üretmek halk kültürünün özelliklerin-
den birisidir. Dünyayı algılama biçimindeki bu 
farklılık K.B.A. ile halk arasındaki en önemli 
iletişim sorununu üretmektedir.  

K.B.A.’nın diğer bir özelliği; Batılılaşma dene-
yimi sürecinde öğrendiği ve benimsediği ya-
şam tarzıdır. Batı toplumlarından öğrenilen 
davranış kalıpları ve değerler sistemi K.B.A. 
ile halk arasındaki yaşam pratiğinde büyük bir 
mesafe üretmiştir (Mardin 2004a; Meriç 2005). 

1980 sonrasında dünyadaki dönüşüme paralel 
olarak serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve 
devlet küçülmeye başlamıştır (Şenatalar 1995; 

Oyan 1995). Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
reform sürecinde devlete bürokrat yetiştirmek 
için kurulan yüksek öğretim sistemi özel sektö-
re yönetici yetiştirmek üzere kendisini yeniden 
tanımlamıştır. Bu yeni durumun üreteceği zih-
niyet değişimi; özel sektörde istihdam edilme-
nin yarattığı ve özel hayata yayılan yeni bir 
yaşam tarzı ve anlayışı ile eklemlenerek 
K.B.A.’nın kendisini tanımlama biçiminin 
değişmesini getirmiştir (Şimşek 2005; Bali 
2002). Batının ürettiği “doğru” bilginin akta-
rılması misyonu bu süreçte zayıflamaktadır.  
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiyi 
aktaran K.B.A.’nın bu fonksiyonunun ortadan 
kalkmasına neden olmuştur. 

Kentleşmenin ve bununla eşzamanlı olarak 
gerçekleşen refah artışının yarattığı toplumsal 
tabakalar arasında yukarıya doğru hareketlen-
me ve tüketimin bütün toplum katmanları için 
bir “yaşam tarzı” halini alması 1980 sonrasında 
K.B.A. ile halk arasındaki yaşam tarzı üzerin-
den oluşan mesafenin silikleşmesine neden 
olmaktadır (Oktay 1995). K.B.A. Osmanlı 
Türk geleneğinde belirli tartışma alanları üze-
rine düşünmek durumunda kalmış ve kendisi 
de bu tartışma alanlarından etkilenmiştir.  

 2.  TÜRK MODERNLEŞMESİ SÜRECİN-
DE BELİRLEYİCİ OLAN EKSENLER VE 
TARTIŞMA ALANLARI 

2.1 Doğu Batı 

Osmanlı ve Türk toplumlarında Doğu ve Batıyı 
niteleyen özelliklerin, dolayısıyla modernleş-
menin iki farklı şekilde değerlendirildiği söyle-
nebilir. Berkes (2006), Tekeli (2004), Gökalp 
(1970) ve Tanpınar (2007) … gibi düşünürler 
modernleşmeden yana tavır koymaktadırlar. 
Onlar modernleşmeyi savunurken medeniyet 
dairesi değiştirmenin doğal ve gerekli olduğu-
nu ileri sürmektedirler. Çünkü burada bir tercih 
değil bir zorunluluk söz konusudur. Karşı gö-
rüşte olan Sezer (2000),  Güngör (2006) ve 
Hilmi Yavuz (2000) gibi düşünürler ise bunun 
bir zorunluluktan ziyade bir “tercih” ama yanlış 
bir tercih olduğunu belirtirler. Onlara göre 
yapılan tanımlamalar Batı merkezlidir ve ta-
hakküm kurucudur. Aydınlar ise bu süreçte 
halka yabancılaşmaktadırlar. Aşağıda bu iki 
yaklaşımın temel savları kısaca açıklanmakta-
dır. 
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Birinci grupta yer alan aydınlara göre Batıda 
ortaya çıkan “modernite projesi”;   onu kaçı-
nılmaz olarak dünyayı değiştirmeye yöneltmiş-
tir. “Eğer bu proje dünyanın başka bir yerinde 
ortaya çıkmış olsaydı, aynı şekilde tüm dünya-
yı değiştirecek bir etki yaratacaktı” (Tekeli 
2004: 19). Çünkü  modernite evrenseldir. O 
nedenle Batıda ortaya çıkan modernite projesi 
belli özellikleri ile Doğu olarak tanımlanan 
coğrafyayı da etkilemiş ve Batılılaşma süreci 
bu bağlamda ortaya çıkmıştır.  Batılılaşma 
taraftarlarına göre söz konusu olan “Batıcılık” 
değil, evrensel bir modernite projesine eklem-
lenmektir (Ülken 1994; Tekeli 2004). Ülken 
(1994) medeniyetin bir bütün olduğunu, dola-
yısıyla bu eklemlenme sürecinde seçmeci bir 
şekilde kültür-teknik ayrımının da yapılmaması 
gerektiğini belirtir.   

Modernleşmenin bir tercih olarak benimsenme-
si gerektiği görüşünü  savunanlardan Ziya 
Gökalp, kendi grubundaki insanlardan bir yönü 
ile farklı düşünmektedir. Bu yön, doğru bir 
sentez yakalanması gerektiği fikridir. Ziya 
Gökalp (1970), Akdeniz kıyılarında yaşayan 
ulusların ortak medeniyeti olan “Akdeniz Me-
deniyeti”nden eski “Yunan Medeniyeti”nin; 
ondan doğan “Roma Medeniyeti”nden de Doğu 
ve Batı medeniyetlerinin doğduğunu ileri sür-
mektedir. Gökalp, Doğu ve Batı medeniyet 
daireleri için şu değerlendirmeleri yapmaktadır: 

...başka bir mantığı, başka bir estetiği, başka 
bir hayat görüşü vardır. Bundan dolayıdır ki, 
medeniyetler birbirine karışamıyorlar. Yine 
bundan dolayıdır ki, bir medeniyeti bütün 
sistemiyle kabul etmeyenler, onun bazı kı-
sımlarını alamıyorlar... Bu noktayı iyi anla-
mamış Tanzimatçıların bizi Avrupa medeni-
yetine dış görünüşü taklit etmek yoluyla 
sokmağa kalkmaları, bundan dolayı kısır 
kaldı (Gökalp 1970: 54–55). 

Gökalp’e göre (1970), Doğu ve Batı iki ayrı 
medeniyet dairesidir ve gerektiği zaman hars 
korunmak suretiyle medeniyet dairesi değişti-
rilebilir. Nitekim Yahudiler Doğu medeniyet 
dairesine, Japonlar uzak Doğu medeniyet dai-
resine ait olmalarına rağmen ilerlemeleri son-
rası Batı medeniyet dairesine girmişlerdir. 
Yapılması gereken doğru bir sentez yakala-
maktır. Aksi takdirde “kültürel yozlaşma” ve 
“gerileme” kaçınılmazdır.  

Hilmi Yavuz, aydınlanma düşüncesi ile karşıla-
şan Osmanlı aydınlarının bütün Avrupa düşün-
ce geleneğini “göremediğini” ve Batıyı yanlış 
anladığını belirtir; sonuç olarak 200 yıllık Batı-
lılaşma serüveninin sonucunun Batılılaşma 
değil “oryantalizm” olduğunu söyler. Ona göre, 
aydın sınıf Türkiye’de Türkiye’yi Batının gözü 
ile görmektedir (Yavuz 2000: 102). Güngör 
(2006), Batılılaşma sürecinin halka yabancı-
laşmış aydınlar ürettiğini ve bunun temel sebe-
binin “kozmopolit” zihniyet dünyası olduğunu 
belirtir.    

Modernleşme ve/veya Batılılaşma süreci büyük 
tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Or-
taya çıkan büyük değişim, toplumsal yaşamın 
bütün alanlarına sirayet etmekte ve bütün top-
lumu dönüşüme zorlamaktadır. Bu süreç aydın-
ların Doğu ve Batı ile ilişkisini modernleşme 
sürecinin başından beri büyük bir tartışma alanı 
haline getirmekte ve bu tartışma günümüzde de 
devam etmektedir.  

2.2. Aydın Halk 

Küçük burjuva aydınının dönüşümünün gözle-
neceği “aydın-halk” ikiliği, yukarıda özetlenen 
“Doğu-Batı” ayrımının Osmanlı Türk toplu-
mundaki izdüşümü olarak görülebilir. Batı 
aydına, Doğu ise halka karşılık gelmektedir. 
Batının Doğuyu modernleştirmek istemesi gibi, 
aydın da halkı modernleştirmek istemektedir.   

Osmanlı Türk geleneğinde aydınlar ile halk 
arasında büyük bir mesafe olduğu ve bu mesa-
fenin mutlaka kapatılması gerektiği konusunda 
düşün insanları (Gökalp 1970; Mardin 2006; 
Berkes 2006) hemfikirdirler. Ancak bu sorunun 
üstesinden gelmede yaşanan sıkıntıların, aydın-
ların kültüründen mi yoksa halkın kültüründen 
mi kaynaklandığı konusunda farklı düşünmek-
tedirler.    

Mardin (2004a), Osmanlı İmparatorluğu’nda 
katı bir statü düzeni olduğunu ve bunun sonu-
cunda da kültürel bir bölünmenin yaşandığını 
belirtmektedir. Bu bölünme saray ve taşra 
kültürü arasında oluşmuştur. Bir sermaye sını-
fının yokluğu ve sarayın toplum üzerinde do-
laysız tahakküm kurabilmesi, özerk kültürel 
alanların ortaya çıkmasını engellemiştir. Taşra 
durağanlaşmış, saray ise yüksek kültürü üret-
miştir. Aydınlar kültürlerini bu gelenek üzerine 
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inşa ettikleri için halka gitmeye çalıştıklarında 
bile saray kültürüne sırtlarını dayamak ve halkı 
ötekileştirmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki bu kültürel bölünme, 
Tanzimat sonrasında Batılılaşma ile eklemlen-
miş ve yeni şekiller alarak devam etmiştir.   

İstanbul’da kültürel ayrım coğrafidir. Bir ta-
rafta, Frenkler, Levantenler, taş binalar, ya-
bancı töreler, günah ve işretle dolu olan Be-
yoğlu, diğer tarafta, mahalle sathında bera-
berliğin yaygın olduğu ve sıkı bir cemaatin 
oluşturduğu şehrin Müslüman kesimi (Mar-
din 2004a: 38). 

Halk için Beyoğlu, korkulan ve nefret edilen 
ötekiyi temsil etmeye başlamıştır (Mardin 
2004a: 40). Halk değerlerinin seçkinlere karşı 
savunulması tarihsel bir süreklilik arz eder 
(Mardin 2004a: 54). Bu bağlamda, modernleş-
me sürecinde ortaya çıkan yeni eğitimli ve Batı 
kültürü almış tiplerin halkta bir tepki yaratması 
kaçınılmazdır.  

Aydın problemine geniş bir tarihsel perspektif 
içinden bakan Ülgener, Osmanlı Edebiya-
tı’ndan seçtiği “terkib-i bend”ler üzerinden 
toplumdaki iki ana tipin (Ziya Paşa ve Ruhi) 
zihniyet dünyasının analizini yapar.   

Birinde rütbe ve mansıp dağıtımının üst ka-
demelerine tırmanmayı başarmış bürokrat 
entelektüel karışımı ihtiras insanının hırçın-
lıkları, sancıları; öbüründe şeyh ve eşraf ka-
rışımı feodal düzenin alt (veya en fazla orta) 
kademelerinde kalakalmış halk adamının 
mütevekkil, deryadil, “dil ü canı ile kazaya 
rıza vermiş” örneği! Biri, kısacası, “tavan”ın, 
öbürü “taban”ın insanı! ... Tabanın dertleri 
ile hemhal olmayı Paşa hiçbir zaman ciddi 
olarak hatırından geçirmemiştir. Kavgası ça-
tıda ve üsttedir. Ruhi’de ise üst ve çatı: Tır-
manmayı bir an hayal etmediği bir yükseklik 
(Ülgener 2006b: 38). 

Toplumsal yapıdaki büyük değişimlere rağmen 
K.B.A. Ziya Paşa tipinin zihniyet dünyasını 
taşımaya devam edecektir. İttihat ve Terakki 
Fırkası’nın yönetici elitleri, ayrıca Cumhuri-
yet’in kuruluş sürecinde etkili olan mektepli 
“entelektüel” ve yüksek bürokratlar Ziya Paşa 
tipine işaret etmektedir. 

Güngör (2006) Tanzimat’la başlayan ikili eği-
timin doğal sonucu olan kültürel bölünmenin; 
aydınları “medreseliler” ve “mektepliler” ola-
rak ikiye ayırdığını belirtmektedir. Osmanlı 
döneminde halka vaaz veren hocalarla medre-
selerde eğitim verenler aynı kişilerdir; dolayı-
sıyla medreseliler ile halkın referans çerçevesi 
aynıdır.   Osmanlı’da halk ile münevveri ayıran 
bilgi ve kabiliyet farkıdır. Toplumdaki en üst 
tabaka, halkın da paylaştığı kültürün ince ve 
işlenmiş yönünü temsil etmektedir. Ancak 
Cumhuriyet döneminde yapılan devrimlerle 
medreselilerin etkisi en alt düzeye indirgenmiş; 
gerçekleştirilen kültürel dönüşüm halk ile ay-
dınlar arasındaki mesafenin iyice açılmasına 
neden olmuştur. 

Aydınlar ile halk arasındaki mesafe; Osman-
lı’da, aşılması gereken önemli bir kültürel 
sorundur. “...Yeni kurulacak devletin temel 
politikası halkın millî kültürünü işleyerek Batı 
medeniyet dairesine girmek olmalıdır” diyen 
Gökalp (1970),  halka yabancılaşmış kozmopo-
lit kentlilerin karşısında millî kültürü işleyecek 
olan mekteplilerden yanadır. Ancak Cumhuri-
yet döneminde Gökalp’in formülü değil, top-
yekûn Batılılaşma benimsenecektir. Gökalp’ın 
bakış açısıyla bu durum, “kozmopolit” ve halka 
yabancı kültürün mektepliler eliyle üretilmesi 
anlamına gelmektedir.  

Mümtaz Turhan da, Cumhuriyet devrimleri 
sonrasında yetişen aydınların çok ciddi sorun-
lar ürettiğini düşünmektedir. 1959 yılında yaz-
dığı “Garplılaşmanın Neresindeyiz?” isimli 
eserinde; Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi ve 
ürünleri için şu değerlendirmeyi yapar:  

Bizde... Tahsil sistemi, bilgi diye verdiği bazı 
malumat kırıntılarına mukabil en bariz milli 
karakter vasıflarını tahrip eder; verimsiz de 
olsa halk çalışkandır, münevver  tembelliği 
öğrenir; ... Halk kanaatkâr, ağırbaşlı, vakur 
ve hürmetkârdır. Münevver açgözlü, laubali, 
şarlatan, ya saygısız veya dalkavuk olur. 
Halk umumiyetle dindar ve manevi kıymet-
lere hâlâ bağlıdır, münevver ise, ne dindar ne 
dinsiz fakat çok iptidai, dar ve çok fena tarz-
da materyalist olmuştur (Turhan 1959: 56).    

Yukarıda örneklenen halk-aydın arasındaki 
“ikilik”, Berkes (2006) tarafından daha farklı 
değerlendirilmektedir. Ona göre, Cumhuriyet 
devrimlerinin ortaya çıkması, toplumsal deği-
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şimin doğal bir sonucudur ve Tanzimat sonra-
sında yaşanan ikilikler devrimlerle ortadan 
kaldırılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet devrim-
leri yeni bir yöneliştir ve çağdaşlaşma sürecin-
de geleneği temsil edene karşı çağdaş olanı 
temsil etmektedir. Ona göre, bu ikiliğin ortadan 
kaldırılmasında kullanılan yöntemler bir zorun-
luluktur. Berkes, Gökalp tarafından ortaya 
atılan formülün de Cumhuriyet devrimleri 
sürecinde aşıldığını belirtmektedir. Ahmet 
Mithat ve Namık Kemal kuşağı tarafından 
tartışılmaya başlanan ve Cumhuriyet devrimle-
rine kadar sürdürülen anlayışa göre; Batı uy-
garlığınca yapılan baskının sonucu olan deği-
şimler, bu uygarlığın “maddi” yönlerine açık, 
“manevi” yönlerine kapalı tutulacaktır. Berkes 
ise, bir uygarlığın bütün olduğunu ve bu formü-
lün yürümeyeceğini şu şekilde dile getirmekte-
dir:    

Cumhuriyet dönemi değişmelerinin devrim-
sel niteliği, işte bu formüldeki sınırları yık-
mıştır. ... Cumhuriyet dönemi devrimlerine 
özelliklerini veren yan, 2. Mahmut zamanın-
da başlayan eğrilmelerin, çarpılmaların, ikiye 
üçe bölünmelerin çağdaş uygarlık düzeyine 
uygun olacak yolda bütünleştirilmesi, tutarlı-
lık kazandırılmasıdır (Berkes 2006: 524). 

Berkes’e göre, ortaya çıkan kültürel ikiliğin 
ortadan kaldırılması sorunu;  mekteplilerin 
hegemonyasını kurmasıyla çözülecektir. Mek-
tepliler Batı uygarlığı dairesindedir ve hars-
medeniyet ayrımı süreç içinde önemini yitir-
miştir. Dönemin bu en ileri uygarlığı bütünüyle 
ithal edilecek, bunun öncülüğünü de mektepli-
ler yapacaktır.  

Özetlemek gerekirse, Osmanlı döneminde 
başlayıp Cumhuriyet’ten sonra da devam eden 
aydın-halk ikiliğinde; halktan yana düşünürler, 
Batı kültürünün benimsenmesiyle birlikte halka 
yabancılaşmanın ortaya çıktığını, Batının  mis-
yonerliğini yapan aydınların “hatalı” olduğunu 
ileri sürmektedirler. Halk Batılılaşmış aydını, 
Yakup Kadri’nin “Yaban” isimli romanında 
olduğu gibi; “yabancı” olarak görmektedir 
(Karaosmanoğlu 2007). Bu ise, toplumsal ge-
lişmeyi zorlaştırmakta hatta engellemektedir. 
Sorunun halkta, dolayısıyla onun kültüründe 
olduğunu düşünen aydınlar ise Batılılaşma ve 
modernleşmenin bir zorunluluk olduğunu ve bu 
sürecin er-geç halkı değiştireceğini savlamak-

tadırlar. Varolan halk kültürü gelişmenin önün-
de engel oluşturmaktadır; bu kültürün savu-
nulması gelişmeyi engelleyecektir. Gökalp’te 
ise tartışma, hars-medeniyet bağlamında yürü-
tülmüş ve sorun “Batı’dan neyi almalıyız?” 
konusuna bağlanmıştır.     

2.3. Kent Taşra 

“Kent” sözcüğü, “ilçe ve ilçeden büyük yerle-
şim yeri” anlamına gelmektedir.  Toplumbilim 
açısından ise, “nüfusunun çoğu ticaret, sanayi 
ya da hizmet alanında çalışan, tarımsal etkin-
liklerin olmadığı yerleşim alanı” demektir 
(Püsküllüoğlu 2007: 1064). Taşra sözcüğü ise, 
“bir ülkenin başkent ya da anakentleri dışındaki 
yerlerin tümü” için kullanılmaktadır 
(Püsküllüoğlu 2007: 1666).  Ancak taşranın 
günlük yaşamdaki kullanımı oldukça çeşitlidir. 
Bir başka deyişle, herkesin taşrası farklıdır. 
İstanbul’a göre bütün Türkiye taşradır. Metro-
pol kentlere göre diğer küçük kentler, küçük 
kentlere göre kasabalar, kasabalara göre köyler 
taşradır (Pekdemir 2005). Dahası, Doğu taşrası 
vardır, Batı taşrası vardır.  

Taşra sözcüğünün devlet diline girmesi, Os-
manlı’nın modernleşmesi sürecinde önemli bir 
kilometre taşı olan Tanzimat’ın ilanıyla başla-
mıştır. Nitekim Alkan’a göre (2005), taşra bir 
Tanzimat icadıdır. Devletin yapılan reformlarla 
merkezileşmeye başlaması, uzaktaki taşranın 
keşfedilmesini ve oralara memur atanmasını 
getirmiştir. Osmanlı’da taşranın asıl önemi, 
yapılan reformlar karşısındaki tutumları nede-
niyle ortaya çıkmıştır. Reformları “Batı taşrası” 
(Rumeli Vilayetleri, Batı Anadolu ve Akdeniz 
kıyısı, Suriye ve Lübnan eyaletleri) destekler-
ken; “Doğu taşrası” (Orta ve Doğu Anadolu, 
Irak) karşı çıkmıştır. Anılan Batı taşrası, sonra-
ki süreçte İttihat ve Terakki’nin de destekçisi 
olacaktır. Yine Cumhuriyet dönemindeki mo-
dernleşme sürecinin iki önemli varyantından 
radikal modernleştiriciler Batı taşrasında; tep-
kici modernleşmeciler ise Doğu taşrasında 
güçlü olmaya devam edecektir. Laçiner’e göre 
(2005), 21. yüzyılın başlarında bu eski ikilem 
dönüşmeye başlamış ve taşralar merkezle iç-içe 
girmiştir.   

Taşranın Tanzimat sonrasındaki değişmeler 
karşısında sergilediği tutum, Osmanlı Türk 
toplumunun modernleşme sürecinin ciddi sorun 



1960-2000 Döneminde Türkiye’de Elit Zihniyeti (117-134) 

 123 

alanlarından birisidir. Daha önce açıklanan 
boyutlarla benzerlik kurmak gerekirse; Doğu-
Batı ikileminde Doğuya, aydın-halk ikileminde 
ise halka karşılık geldiği söylenebilir.     

Ziya Gökalp taşrayı, “medeniyet probleminin 
çözümünde esas alınacak bozulmamış olanın 
kaynağı” olarak nitelemektedir. Aydınlar önce 
bu kaynaktan (halktan) öz “Türk” kültürünü 
alacaklar, sonrasında Batı medeniyetinin kla-
siklerinden alacakları ilhamla bu özü yetkin 
kültürel ürünlerin üretiminde kullanacaklardır 
(Gökalp 1970). Taşrada yaşayan ve Ziya Gö-
kalp’ın deyimiyle bozulmamış Türk kültürünü 
taşıyan insanlar, İkinci Meşrutiyet sonrası sü-
reçte önemli birer figür olarak gerek edebiyat 
eserlerinde, gerekse düşünce dünyamızda yer 
alacaklardır (Türkeş 2005: 159).  

Taşranın edebiyat alanında ön plana çıkması, 
politik hareketlerin etkisiyle olmuştur. İkinci 
Meşrutiyet sonrası Türkçülük akımının sonucu 
olarak halkçı ve toplumcu düşünceler yaygın-
laşmış ve taşra işlenmeye başlamıştır. Nitekim 
Ebubekir Hazım Tepeyran’ın “Küçük Paşa”sı 
ile Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe”si bu dö-
nemde yazılmıştır (Türkeş 2005).  

Millî edebiyat akımının da etkisiyle dikkatlerin 
taşra üzerinde yoğunlaşması; ileriki yıllarda, 
taşranın anlatıldığı çok sayıda romanın yazıl-
masını sağlayacaktır. Bu romanların birçoğun-
da; yerel ve bozulmamış olanı temsil eden 
taşra, aydının ortaya çıktığı metropol ile tezat-
lıkları içinde ele alınmaktadır. Ancak, edebi-
yatta taşraya gösterilen bu ilgi 20. yüzyılın son 
çeyreğinde giderek azalacaktır. 20. yüzyılın 
başında aydınlar tarafından keşfedilen ve 80’li 
yıllara kadar yoğun şekilde romanlara konu 
olan taşra; tüketim ekonomisi ve küreselleşme 
sürecinde paranteze alınacak ve unutulmaya 
yüz tutacaktır (Türkeş 2005). 

Cumhuriyet döneminde taşraya gösterilen ay-
dın ilgisi, Cumhuriyet idealleri ile örtüşmekte-
dir. Taşranın çeşitli tipler ve mekânlarla edebi-
yatta kullanılması;  bütün ülke sathında yürütü-
len daha büyük bir mücadelenin manivelasıdır 
(Türkeş 2005).  

Yazarların, egzotik, yabancı, garip buldukları 
taşraya yaptıkları –fiili ya da hayali- ziyaret-
lerin, modern hayatın sağladığı ve sağlaya-
cağı imkânları barındıran büyük kentlerin dı-

şındaki hayatları gözlemleme yolundaki bü-
tün gayretlerin ve sonuçta bu gayretlerin 
merkezine yine kendilerinin yerleştiği… ro-
manlarla ifade etme isteklerinin bir kö-
ken/kimlik arayışıyla, romantik yanı ağır ba-
san karmaşık bir hissiyatla ilişkisi vardır. 
Türk romanında Anadolu’ya taşra olarak ba-
kan… göz, işte bu entelektüelin gözüdür… 
“zencileri”, “kırmızı” ya da “sarıları” birbi-
rinden ayırt etmeyen, etmek istemeyen or-
yantalist seyyahlar gibi, taşranın bütün kent, 
kasaba ve köylerini, bütün insanlarını ve bü-
tün hayatlarını aynılaştıracaktır (Türkeş 
2005: 162). 

Taşraya bakan aydının bu şematize etme alış-
kanlığı, sahip olduğu dünya görüşünün –
kültürlenmesinin- bir ürünü olmalıdır. Çünkü, 
insanları karşılaştıkları herhangi bir şeyi değer-
lendirirken; o şey hakkında geçmiş yaşantıları-
na bağlı olarak oluşturduğu inanç ve beklentile-
rini –şemaları- esas alır.   

2.4. Zenginliğe Bakış 

Zengin, “parası ve malı çok olan, varsıl” anla-
mına gelmektedir (Püsküllüoğlu 2007: 1922). 
Zenginlik, hem temel ve toplumsal ihtiyaçların 
rahatça karşılanması, takdir ve saygı görme, 
güç sahibi olma… bakımından önemli olduğu 
gibi; zenginliğin hangi yollarla, nasıl edinildiği 
de önemli bir konudur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda zenginlik; varolan 
toplumsal yapı nedeni ile sadece devlet düze-
yinde onaylanan ve bu zenginliğin “adaletle” 
dağıtıldığı bir yapı içinde olumlanan bir duru-
ma tekabül eder. Bu durum Osmanlı İmparator-
luğu’nda merkezkaç iktidar odaklarının ve 
zenginleşme olanaklarının oluşmasını engelle-
miştir. Ancak Tanzimat’ın ilanı bu olguyu 
değiştirmiş ve getirilen hukuki güvencelerle 
sermaye birikiminin önü açılmıştır (Mardin 
2003a: 109). 

Osmanlı toplumunu zihniyet temelinde incele-
yen Ülgener’e göre (2006b) devletin merkezin-
deki zenginleşme, iktidarın saray merdivenle-
rinden; taşradakinin ise tekkelerin kapılarından 
geçtiğini söylemektedir. “Büyük patron”dan 
“küçük patron”lara doğru yayılan bu rant da-
ğıtma mekanizması; Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun temel karakteristiklerinden birisidir (3). 
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Bu “kültür” günümüzde de devam eden büyük 
bir gelenek inşa etmiştir (Komşuoğlu 2009: 
21–54). 

Mardin 1980 yılında yazdığı “Türkiye: Bir 
Ekonomik Kodun Dönüşümü” isimli makale-
sinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda hâkim olan 
ekonomik kodun bıraktığı mirasın 1970’lerin 
sonundaki Türkiye’de nasıl olduğu hakkında 
şunları söylemektedir: 

Cumhuriyetin ilk günlerinin burjuva olma 
yolundaki bürokratının yıpranması, herhangi 
bir meşruluğu veya etkisi bulunan “ara sınıf-
lar” hakkındaki geleneksel kuşkunun aldığı 
yeni biçimdir… Türkiye’nin önde gelen sa-
nayici ve işadamlarının birkaçı, sistem içinde 
boy gösterme olanağına kavuşturulmuşlardır. 
Çünkü bunlar, tıpkı geleneksel sistemdeki 
faizciler kadar kolay bir biçimde denetim al-
tında tutulabilmektedirler. Bununla birlikte, 
piramidin geri kalan bütün bölümü, görece 
“eşit” insanlardan meydana gelmelidir. Bu, 
muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu’nun te-
mel ekonomik kodudur ve şimdi de modern 
Türkiye’de, bir biçimde yeniden üretilmek-
tedir. Böyle bir sistemin yaşayabilir olup ol-
madığı ise başka bir sorudur (Mardin 2004b: 
238). 

Mardin’in ifade ettiği görece eşit insanlar; 
Ülgener’in (2006b) aydın-halk başlığı altında 
yaptığı sınıflandırmadaki Bağdatlı Ruhi tara-
fından temsil edilmektedir. Ziya Paşa ise tepe-
de yoğunlaşan dar bir iktidar kadrosunu temsil 
eder. Bu durum 1980 sonrasında zenginliğin 
“meşru” hale gelmesi ile ciddi bir dönüşüm 
geçirecektir. Eski Osmanlı kodunun yerini yeni 
bir ekonomik kod alacak ve yeni yaşam tarzları 
bu bağlamda toplumda kök salmaya başlaya-
caktır (Bali 2002).  

2.5. İktidara Bakış 

İktidar kavramı Türkçe sözlükte (Püsküllüoğlu 
2007) “bir şeyi yapabilme gücü, erk”; “bir işi 
başarabilme yetkisi ve yeteneği”; “devlet yöne-
timini elinde bulundurma ve devlet gücünü 
kullanma yetkisi”; “bu gücü ve yetkiyi elinde 
bulunduran kuruluş, parti” olarak açıklanmak-
tadır. 

Türk toplumu özelinde iktidar kavramının 
taşıdığı anlam, Mardin’in (2003b) “merkez 

çevre” sınıflandırması ve Divitçioğlu’nun 
(2010) “Asya tipi üretim tarzı” bağlamında 
tanımladığı büyük bir gelenek üzerine otur-
maktadır. Türkiye’deki politik ve kültürel bö-
lünme Mardin’e göre, merkez çevre ikilemi 
üzerinden okunabilir. Avrupa toplumlarında 
üretilen özerk yapılar, merkezle müzakere 
halinde sürekli eklemlenme yaşarken (önce 
burjuvazi sonra işçi sınıfı) Osmanlı geleneğin-
de merkezle eklemlenme Batı tipi bir gelenek 
inşa edememiştir. Osmanlı’da ortaya çıkan 
durum, modernleşme sürecinde keskinleşen bir 
kültürel dönüşüm ve bilinç yarılması olarak 
güç kazanmıştır  (Mardin 2003b).  

Toplumlar belli bir kültürel gelenek üzerine 
otururlar. Osmanlı Türk geleneğinde iktidarın 
meşruiyeti “daire-i adalet” olarak adlandırılan 
bir formül ile sağlanmaktadır.   Divitçioğlu’na 
göre bu formül, İslam ülkelerinin iktisadi ve 
sosyal yapılarını belirlemede kullanılabilecek 
bir modeldir. Bu bağlamda, devletin toprak 
üzerindeki mülkiyetinin tek gerekçesi, üzerine 
aldığı kamu iş ve hizmetlerini yapmasıdır. Yani 
adalet mülkün temelidir. Bu model, durağan bir 
toplum modelini göstermektedir (Divitçioğlu 
2010). Bu döngü devam ettiği sürece devlet 
iktidarı meşrudur ve toplumun zihniyet dünyası 
bunu onaylar. 

 
Mülk ve Devlet asker ve rical iledir. 
Rical mal ile bulunur. 
Mal reayadan husule gelir. 
Reaya adlile muntazam-ül-hal olur (Naima 
1967: 49). 

K.B.A.’nın Türk toplumunda iktidar ile olan 
ilişkisi; geleneksel iktidar algısını referans 
alarak, onunla arasına koyduğu mesafe çerçe-
vesinde değerlendirilebilir. Bu algıda devlet ve 
bürokrasi merkezi bir rol oynamaktadır. 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİLE-
RİN TOPLANMASI 

Bu araştırma, Türk romanlarının içeriği üzerin-
den K.B.A.’nın 1960 ve 1980 ile 1980–2000 
yılları arasındaki dönüşümünü anlamaya yöne-
lik bir çalışmadır. Dolayısıyla, bir durum sap-
tama çalışmasıdır ve tarama modeline girmek-
tedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerin-
den belge incelemesinin özel bir türü 
olan “hermeneutik” (yorumbilgisi) teknik kul-
lanılmıştır.   
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Hermeneutiğin dört temel bileşeni vardır. 
Bunlar; ön anlama (pre-understanding), açık-
lama (explanation), yorumlama (interpretation) 
ve anlamadır (understanding). Bu dört bileşen 
yorumlama sürecinde birbirlerini sürekli etki-
lerler (Ödman 2007: 115-116). 

Yorumlama (Interpretation); Anlamların aracı-
lık (mediation) yapılarak çevirilmesi 
(translation). 

Anlama (Understanding); Derin bir biçimde 
kavrayarak hayat biçimi ve varoluşu değiştire-
cek düzeyde “anlamak”. 

Ön anlama (Pre-understanding); Erken öğren-
me, deneyim ve hislerimize dayanır ve 
hermeneutikte ön anlamasız bir yorum olama-
yacağı kabul edilir. 

Açıklama (Explanation); Anlamaya dayanır.  

Ödman dört bileşeni içeren bu süreci, insanları 
kapsayan farklı bağlamları; dini, aynı zamanda 
seküler, bilimsel, ayrıca günlük yaşama ait 
olanı, yorumlama ve anlamanın teorisi ve 
pratiği olarak tanımlar (Ödman 1985: 2162-
2169’dan aktaran Ödman 2007: 117). 

Ödman’a göre, yukarıdaki dört bileşen 
hermeneutiğin önemli bir yönünü gözden 
kaçırmaktadır: “mobility ve dynamics” 
(Ödman 2007: 118). Yorumlama ve anlama 
yeni olan ve ideal olarak derin ve geniş bir 
anlamaya yol açacak bir süreci içerir. Bu sü-
reçte belirleyici olan ön anlamadır (pre-
understanding). Ön anlamanın gelişerek bilim-
sel bir çerçeve içine oturması için metnin parça 
ve bütünü arasındaki “homojen” ilişki göz 
önüne alınmalıdır ve sürekli olarak parçadan 
bütüne ve bütünden parçaya gidilerek anlama 
geliştirilmelidir. 

Ancak hermeneutik döngü de anlama için 
yeterli değildir. “Hermeneutik helix” anlama 
ve yorumlama sürecini daha gelişkin bir bi-
çimde açıklar. Hermeneutik helix, hermeneutik 
döngüyü de içerecek biçimde şekillenir. Bu 
metafor, yorumlama ve anlama sürecini, aynı 
zamanda küçük ve büyük “bütünlük”ler ara-
sındaki ilişkiyi açıklar. İlave olarak 
hermeneutik helix, yorumlanan materyalin 
tecrübe ile olan ilişkisini, yorumcunun teorik 

perspektifini ve bilgisini, aynı zamanda oluştu-
rulan yorumların ışığında anlamın nasıl değiş-
tiğini ifade eder (Ödman 2007: 119). 

Hermeneutik döngü ve helix her fenomenin 
ancak anlamın oluştuğu bağlam (context) 
çerçevesinde anlaşılabileceği düşüncesine 
dayanır (Ödman 2007: 120). Hermeneutik 
süreçte yorumlayacağımız metinlere sorular 
sorarız ve bu bağlamda cevapları hermeneutik 
döngü ve helix ile ifade edilen düzlemde yo-
rumlayarak oluştururuz. Bu araştırmada metin-
lere sorulan soruları şunlar oluşturmaktadır: 
Küçük burjuva aydınının Doğu-Batı, aydın-
halk, kent-taşra eksenleri, ayrıca zenginliğe ve 
iktidara bakışları nasıldır ve 1960-1980 ve 
1980-2000 arası dönemlerde bir değişim var 
mıdır, varsa nasıldır? 

Hermeneutik araştırmada “kontrol” de önemli 
bir bileşendir. Ödman’a göre bu bileşen altı 
başlık altında ele alınabilir (Ödman 2007: 
121): 

- Metinlerin gelişmiş bir beceri ile kullanılması 

- Tartışma, muhakeme (argumentation) 

- Kaynakların eleştirel bir biçimde ele alınması 
(source criticism) 

- Veri temsili (data representation) 

-Akribi (alıntıların işlevsel ve doğru gösterimi) 

-Yorumlama için ölçüt oluşturulması 

Bu araştırma, yukarıda belirtilen araştırma 
modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kümesini oluşturan dört romanın se-
çiminde şöyle bir süreç izlendi:  K.B.A.’nın 
incelenecek dönemlerde gösterdiği özellikleri 
en iyi yansıtan romanların hangileri olabilece-
ğini saptamada uzmanlardan yararlanmaya 
karar verildi. Bu amaçla bir yazı hazırlandı. Bu 
yazıda araştırmanın konusu, amaçları ve düşü-
nülen yöntem özet olarak açıklandı. Yazının 
sonuna da anımsamalarını ve seçim yapmaları-
nı kolaylaştırsın diye 1960-1980 ve 1980-2000 
yılları arasında yazılan -araştırma konusuyla 
ilgili olabilecek- romanların bir listesi eklendi. 
Mektubun sonunda uzmanlardan; tez konusunu 
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nasıl buldukları, bu konuda tez yapılıp yapıla-
mayacağı; düşünülen yönteme ilişkin görüş ve 
önerileri ile ilişik listedeki hangi romanların 
amaca uygun olduğuna dair görüşleri istendi.   

Gelen cevaplar doğrultusunda 1960-1980 dö-
nemi için Tutunamayanlar ve Bir Düğün Gece-
si; 1980 sonrası dönemi içinse Kara Kitap ve 
Yüz: 1981 seçildi. Tutunamayanlar, Bir Düğün 
Gecesi ve Kara Kitap’ın seçilmesi uzmanlardan 
gelen öneriler üzerine yapıldı. Yüz: 1981 ro-
manı ise, izleme jürisi üyelerinin görüşleri de 
alınarak araştırmacının tercihi olarak belirlendi.   

Verilerin toplanması sürecinde şöyle bir yön-
tem izlendi. Her bir roman için;  

- Önce roman baştan sona okundu. Bu okuma 
sırasında, ele alınan değişkenlere yanıt olabile-
cek anlatımların hangi değişken ya da değiş-
kenlerle ilgili olduğunu doğru saptamak için en 
az iki kez okundu, üzerinde düşünüldü ve emin 
olduktan sonra altları renkli kalemle çizildi. Bir 
anlatımın veri olarak alınıp alınmayacağı kara-
rında, literatür bölümünde verilen değişkenlere 
ilişkin bilgiler esas alındı. Altı çizilen satırların 
sağındaki boşluğa ilgili olduğu   değiş-
ken(ler)in ilk harfleri (DB, KT, AH, İ, Z) ya-
zıldı.   
 
- İkinci aşamada, altı çizili satırların olduğu 
sayfalar taranarak bilgisayara aktarıldı. Deva-
mında aktarılan sayfaların sayfa numaraları 
çizilen satırların sonuna eklendi ve altı çizili 
olmayan kısımlar silindi.  Geride kalan altı 
çizili satır ya da paragrafların birbirine karış-
maması için aralarına çift satır boşluğu verildi.  
 
- Devamında, 1960-80 ve 1980-2000 arası 
dönemler için bilgisayarda birer dosya açıldı. 
Bu dosyaların her ikisine de haklarında bilgi 
toplanan beş değişkenin adının yazılı olduğu 
birer sayfa yerleştirildi. 1960-1980 dönemi için 
incelenen iki romanın verileri ilgili dosyadaki 
değişkenin altına taşındı. Aynı şekilde 1980-
2000 dönemine ait romanlardan elde edilen 
veriler de o döneme ait dosyadaki değişkenle-
rin altına yerleştirildi. Verilerin ait oldukları 
değişkenlerin altına yerleştirilmesi işleminde, 
altı çizilen satırların sağındaki boşluğa yazılan 
harfler esas alındı. 1960-1980 arası dönem için 
toplam 74 sayfa, 1980-2000 arası dönemle 
ilgili olarak da 55 sayfa veri toplandı. Dolayı-

sıyla araştırmanın bulguları, bu 129 sayfanın 
değerlendirilmesinden elde edildi.  
 
- Yukarıdaki işlemler, üzerinde çalışılan dört 
romanın her biri için aynı şekilde tekrarlandı. 
Ham veriler (altı çizilen satırlar) ait oldukları 
değişkenlerin altına taşınırken; her roman için 
farklı bir renk (Siyah, turuncu, yeşil ve mavi) 
kullanıldı. Bu renk farklılığı, veriler değerlen-
dirilirken –özellikle- romancılara yapılan gön-
dermelerde olabilecek karışıklıkları önlemede 
son derece yararlı oldu.  

4. BULGULAR VE YORUM 

4.1. Doğu Batı 

4.1.1. 1960-1980 

Bir Düğün Gecesi, 12 Mart sonrası dönemdeki 
Türkiye toplumunu bütün kesimleri ile içeren 
bir romandır. Akademisyen olan Ömer ve Ay-
sel, öğrenci lideri Tuncer, milletvekili kızı 
Yıldız, sanatçı Tezel, reklamcı İnci, hapishane-
de bulunan Gül küçük burjuva aydın tiplerdir. 
Aydın tipler üniversite çevresinde bulunmakta 
ve çoğunlukla sol düşünce sahibidirler.  

Bir Düğün Gecesi’nde Doğululuk ve Batılılık 
belirgin bir biçimde kentli olmanın ve yüksek 
öğrenim görmenin doğal bir sonucu olarak 
değerlendirilmekte, Batılı olmak ve Batı uygar-
lığına aşina olmak yüceltilmektedir. Aysel bir 
akademisyendir, şöyle der; 

 ... paçasına biraz Batı uygarlığı bulaşmış es-
ki bir milletvekili kızının onuruna onur kata-
cak bir profösör de bulunsun törende. Biraz 
okuyup yazmış, biraz oynayıp çizmiş kişiler 
de bulunsun. Oğlan tarafına “bak bizde daha 
neler var” diyebilsin Müjgan... Birkaç saat 
önce Aysel’in bir yandan bilmem ne araştır-
ma kitabını karıştırıp, bir yandan da sigarası-
nın dumanlarını havaya püskürte püskürte 
söyledikleri bunlar (B. s. 7) (4) 

Tutunamayanlar’da kolej eğitimli, mühendislik 
mezunu Turgut Özben’in Doğu kültürü ile 
ilişkisi babasının kültürel formasyonu ile karşı-
laştırılarak veriliyor: 

Hüsnü Bey pek dindar sayılmazdı. Turgut'un 
kulağına ezanı fısıldarken de gene, Kadim 
Yunan gibi, bilmediği bir düzenin ezbercili-



1960-2000 Döneminde Türkiye’de Elit Zihniyeti (117-134) 

 127 

ğini yapıyordu. Doğu ve Batı kültürünün 
sembolleri, onun kafasında, bütün ürkütücü 
yönleriyle, birbirlerine karışmadan durabili-
yordu. Turgut Efendi, yani istikbalin bu 
meşhur şahsiyeti, işte böylece ilk kültürünü 
Şarki İslam tesiriyle almış oluyordu. Turgut-
'un, yıllar sonra, edebiyat dersiyle başlayan 
divan edebiyatı hayranlığının köklerini, ku-
lağına okunan bu Arapça sözlerde aramak 
gerekir. Fakat o anda babası, nasıl ne dediği-
ni bilmeden konuşmuşsa, Turgut Özben de 
ne dediğini bilmeden, bir Şarki Medeniyet 
hayranlığı tutturmuştur yıllarca. Bilhassa bu 
sözlerin kulağına söylenmiş olması; bu tarihi 
şahsiyette, bütün kültürün ve hassaten Arap 
kültürünün kulaktan dolma bir şekilde teza-
hürüne sebebiyet vermiştir (T. s. 56). 

Doğu ve Batı kültürlerinin ezberci bir biçimde 
bilinmesi ve öğrenilmesi; Batılılaşma süreci-
mizde çift yönlü olarak “yeni” olan Batının 
yüzeysel bir biçimde algılanmasına ve “eski” 
olan Doğunun da kulaktan dolma bir biçimde 
öğrenilmesine neden olacaktır.  

4.1.2. 1980-2000 

Kara Kitap’ta K.B.A. tip Celal’dir. Gazeteci 
olan Celal’in farklı konulardaki köşe yazıları 
Doğu ve Batıyı nasıl algıladığını anlamamıza 
yardımcı olur.  

Kara Kitap’ta Celal, Bedii Usta’nın Evlatları 
bölümünde Batılılaşma sürecimizin karakteris-
tiklerinden olan kıyafet değiştirme üzerinden 
ortaya çıkan yabancılaşmaya değiniyor. Kıya-
fetler değişmiş ve Batılı olma çabası içindeki 
insanlar için geleneksel insan tipleri uzak du-
rulması gereken birer örneğe dönüşmüştür. 
Bedii Usta, mankenlerini Batılı tipler olarak 
değil de Doğulu tipler olarak üretmektedir; ama 
tarihin akışı Bedii Usta’nın mankenlerinin 
aleyhinedir. Robert Kolej mezunu Orhan Pa-
muk’un eleştirel bir biçimde yaklaştığı bu konu 
geleneksel olarak Batıcı aydınlarda görülmeyen 
yeni bir duruma işaret etmektedir. 1980 sonra-
sında kültürel melezleşme ve postmodern dü-
şüncenin güçlenmesi aydınlar arasında gele-
neksel olanın önemine yapılan vurguyu arttır-
mıştır: 

“Götürdüğü örnekleri … bütün o 'bonmarşe' 
sahipleri, takım elbise, etek, kostüm, çorap, 
palto, şapka satan bütün hazır giyimciler ve 

vitrinciler tek tek geri çevirmişler onu. … 
"Müşteri", demiş dükkâncılardan biri, "so-
kakta her gün onbinlercesini gördüğü o bı-
yıklı, çarpık bacaklı, kara kuru vatandaşlar-
dan birinin sırtındaki paltoyu değil, uzak ve 
bilinmeyen bir diyardan gelen yeni ve 'güzel' 
bir insanın giydiği ceketi sırtına geçirmek is-
ter ki, bu ceketle birlikte kendi de değiştiği-
ne, başka biri olabildiğine inanabilsin."… 
Vitrinlerine bu "gerçek Türkleri, bu gerçek 
vatandaşları" koyamayacağını açıklamış: 
Türkler artık "Türk" değil, başka bir şey ol-
mak istiyorlarmış çünkü. Bu yüzden kılık kı-
yafet devrimini icat etmişler, sakallarını tıraş 
etmişler, dillerini ve harflerini değiştirmişler, 
daha veciz konuşmayı seven bir dükkân sa-
hibi, müşterilerinin bir elbiseyi değil, aslında 
bir hayali satın aldıklarını açıklamış. O elbi-
seyi giyen "ötekiler" gibi olabilme hayaliy-
miş asıl satın almak istedikleri (K. s. 65). 

Bedii Usta’nın oğlunun anlattığına göre; “Ba-
bası o yıllarda, bir milletin 'hayat tarzını,' tari-
hini, teknolojisini, kültürünü, sanat ve edebiya-
tını değiştirebileceğini anlarmış, ama jestlerini 
değiştirebileceğine asla ihtimal vermezmiş (K. 
s. 67)”. 

Kara Kitap’ta Orhan Pamuk, Şehzade’nin Hi-
kayesi bölümünde insanlar için olduğu gibi 
kavimler için de kendisi olarak kalabilmenin en 
önemli şey olduğu tezini işler: 

Şehzade Osman Celâlettin Efendi, bu toprak-
larda, bu lanetlenmiş topraklarda, insanın 
kendisi olabilmesinin en önemli sorun oldu-
ğunu, bu sorun gereğince çözülmedikçe, he-
pimizin yıkıntıya, yenilgiye, köleliğe mah-
kûm olduğumuzu bilirdi. Kendisi olabilme-
nin bir yolunu bulamamış bütün kavimler kö-
leliğe, bütün soylar soysuzluğa, bütün millet-
ler yokluğa,  hiçliğe mahkûmdur derdi, Os-
man Celâlettin Efendi (K. s. 402). 

Şehzade, dikte eden Batı kültürünün bütün 
yaratıcılığı söndürdüğü fikrindedir: 

“Hiçliğe, iki değil üç kere yazılacak!" derdi 
Şehzade…Bunu öyle bir sesle ve tavırla 
söylerdi ki, …kendisine Fransızca öğreten 
Fransız Fransuva Efendi'nin 'dikte' dersinde 
takındığı tavırları, attığı öfkeli adımları, 
hatta çıkardığı öğretici sesi taklit ettiğine 
inanır ve bir anda bütün 'zihinsel faaliyetini 
durduran', 'hayal gücünün bütün renklerini 
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solduran' bir buhrana kapılırdı. Bu buhran-
lara alışık olan Kâtip, yılların verdiği de-
neyle kalemini elinden bırakır, yüzüne bir 
maske takar gibi geçirdiği donuk, anlamsız 
ve boş bir ifadeyle 'kendim olamıyorum' 
nöbetinin ve öfkesinin bitmesini beklerdi 
(K. s. 402). 

Şehzade, kendisi olmak için verdiği mücadele-
de başkalarının sözlerinden kurtulmanın ve 
kendisi olma çabasının aslında Osmanlı’nın 
kurtuluş çabasından bağımsız olmadığını anlar; 
ancak binlerce yılda bir olabilecek bir kabuk 
değiştirme durumu söz konusudur, bu ise Batı-
lılaşmadır: 

Şehzade, vermekte olduğu savaşın aslında 
kendi savaşı değil, yıkılmakta olan Osmanlı 
Devleti'ne kaderleri bağlanmış milyonlarca 
talihsizin savaşı olduğunu anlamıştı. Kâtibi'-
nin, Şehzade'nin hayatının son altı yılında, 
belki de onbinlerce defa defterlere yazdığı 
gibi,  kendileri olamayan bütün kavimler, bir 
ötekini taklit eden bütün uygarlıklar, başkala-
rının hikayeleriyle mutlu olabilen bütün mil-
letler" yıkılmaya, yok olmaya, unutulmaya 
mahkûmdular çünkü (K. s. 412). 

4.2. Aydın Halk 

4.2.1. 1960-1980 

Bir Düğün Gecesi’nde Tezel o dönemde, öğ-
renci aydınlar arasında yaygın olan “devrimci 
tip”e ironi ile bakmaktadır. Ona göre, solcu 
aydınlarla halk arasında mesafe vardır. Kendi 
mesleklerinden önce devrimci olmayı kimlik 
olarak benimseyen bu “tip” halk ile iletişim 
kurmada ve halkı bilinçlendirmede güçlük 
yaşamaktadır: 

… oyuncu gençlerden biri, evine dönerken 
bir taksiye biniyor. Hiç de inmezler taksiler-
den ve hep şoför kardeşlerimizin kafasını şi-
şirirler: “Ya onun bir emekçi olduğunu söy-
leyerek yöneticilere karşı kışkırtır ya da pa-
rasını vermek istemez. Sonunda taksi sürücü-
sünün sabrı taşar ve "Sen kim oluyorsun be!" 
"Ben devrimciyim arkadaş!" 'Oyuncu 
Memoşumuzun oyuncu olan arkadaşının ya-
nıtı bu. Ulan, oyuncuyum, desene. Küçük bir 
şey mi bu? Oyuncu olmak devrimci olmak-
tan kolay mı ha -hele bu ülkede? Sevsene 
işini, saysana! Korusana… Yoo, olur mu? 
Madem herkes militan devrimci, o da ille mi-

litan devrimci olacak. Yanıtı bu: "Ben dev-
rimciyim arkadaşım...” Hani herhangi bir 
meslek adı söyler gibi, sürücü yardımcısı-
yım, ayakkabı onarıcısıyım, maden işçisiyim, 
tornacıyım, der gibi "devrimciyim" diyor. 
Balyoz sonrası olsa, düşünebiliriz ki, bu ço-
cuk yiğit bir çocuk. Ne general takıyor, ne 
işveren, ne onların politikacısını, ne de be-
nim abiyi, İlhan'ı yani... Öyle ya, sol takım 
henüz burnundan mıhlanmamış. Taksi sürü-
cüsü de, "İtler, hep sizin gibilerin yüzünden 
değil mi huzursuzluğumuz? İkide bir yolları 
tıkarsınız, işimize, müşterimize engel olursu-
nuz... Yettiniz be!" demez mi? (B. s. 81).   

Tutunamayanlar’da Selim Işık, topluma ve 
değerlerine yabancılaşmıştır ama bu durum 
insan sevgisini ortadan kaldırmaz. Halktan 
insanlarla statü ve sınıf temelinde ilişki kur-
maz. Ondaki yabancılaşma küçük burjuva 
dünyasındaki meta sahipliği üzerine inşa edilen 
kültür ve değerlere olan yabancılaşmadır: 

Mümkün olsaydı biletçinin kızıyla ve yolda 
gözünün ucuyla gördüğü her kızla evlenirdi. 
Biletçiyle ve herkesle dost olurdu sözün geli-
şi değil, gerçekten yapardı bunu. Bunu ya-
pamayacağını anlayınca, Selim olarak yaşa-
manın imkansızlığını görünce, hayatın hızlı 
akışı içinde, küçük anları sonuna kadar yaşa-
yamayacağını sezince, önce büyük bir ümit-
sizlik ve korkuya kapıldı; bütün gücüyle var-
lığını korumaya çalıştı. Sonra da... (T. s. 
630). 

4.2.2. 1980-2000 

Kara Kitap’ta, Galip’in gizemli yolculuğu 
esnasında farklı toplum kesimlerine değinilir. 
Bunlardan birisi de üniversite öğrencileridir. 
Galip, Alaaddin’in dükkânındadır ve dergi 
almak istemektedir: “…siyasi dergilerden, 
adlarını tek tek dikkatle telâffuz ederek, birer 
tane istedi. Alâaddin yüzünde çocuksu, korku-
lu, kuşkulu, ama hiçbir zaman da düşmanca 
olamayacak bir ifade, bu dergileri yalnızca 
üniversite öğrencilerinin okuduğunu söyledi 
(K. s. 71)”. 

Kara Kitap’ta Melih Amca, Celal hakkında 
“yabancılaşmış” aydın tip eleştirisi yapar: 

O zamanlar ne ameleleri, ne de bu milleti 
kaldırabilecekleri akıllarına dank edince ko-
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münistler askerleri kandırarak Bolşevik ihti-
lâlini Yeniçeri usulü bir isyanla sahnelemek 
istiyorlardı. O da, kan ve kin kokan köşe ya-
zılarıyla bu hayale alet oldu."  … "Bu askeri 
darbeden sonra kurulacak Alaturka Bolşevik 
Yeniçeri nizamında hariciye vekili ya da Pa-
ris sefiri olacaksın diye verilen söze kandığı 
için, evde kendi kendine Fransızca çalışmaya 
başlamış. Bu hiç tutmayacak ihtilâl duası, 
gençliğinde it kopukla düşüp kalktığı için bir 
yabancı dil bile öğrenemeyen oğlumun hiç 
olmazsa Fransızcasına yarayacak diye başta 
sevinmedim bile değil. Ama işi azıtınca 
…(K. s. 41). 

Yüz:1981’de aydın tip olarak en belirgin kişi 
Tahir Bey’dir. İdealist ve taviz vermez bir 
solcu olarak resmedilir. Kitapta eleştirilen, 
yozlaşmadan sorumlu olan, aydınlardan ziyade 
toplumdur. Toplum 1980’den sonra özüne 
yabancılaşmış ve vicdansızlaşmıştır. Bu vic-
dansızlaşmayı temsil eden tip ise ismi geçme-
yen ve Mehmet Eroğlu’nun (2005) “aslında 
hepimiz”iz diye tanımladığı “X”dir. Bunun 
dışındaki tipler genel olarak yaşam tarzları ile 
kendilerini toplumun geri kalanından farklılaş-
tırmaya çalışırlar. Romanda aydın olmak ve 
bunu tavizsiz bir biçimde yapmak olumlu bir 
biçimde resmedilir. Eleştirilen ise, yaşamı 1980 
sonrası ortaya çıkan “yoz” değerler ile yaşa-
yanlardır. 

“X”in üzerinde en fazla etkili olan kişiler sev-
gilisi Nazan, arkadaşı Nejat ve bankadan iş 
arkadaşı Ayşen, kentli profesyonel tiplerdir. 
Topluma olan yabancılaşma aydın yabancılaş-
masından ziyade yaşam tarzı ve değerler üze-
rinden ortaya çıkan bir yabancılaşmadır. Bunun 
en önemli iki temsilcisi ise her şeyi meta olarak 
değerlendiren ve gören X ve Nazan’dır. Nazan 
briç oynar:  “Nazan briçi sevdiğinden ya da 
yeteneği olduğundan değil, onu benzerlerinden 
farklı kıldığına inandığı için oynuyordu (Y. s. 
273)”.   

4.3. Kent Taşra 

4.3.1. 1960-1980 

Öğrenci lideri Tuncer, devrimci bir öğrenci 
grubu içindedir. Bu çevrede kadın erkek ilişki-
leri olumsuz davranışlar olarak değerlendiril-
mektedir. Dahası, böyle bir ilişki yaşayan öğ-
renci, ideallere ihanet etmiş olarak değerlendi-
rilir. Bu bakış açısının temel nedeni taşra de-

ğerleri ile ilişkili olarak değerlendirilmelidir. 
Taşrada kadın ve erkek, hayatı ayrı kompartı-
manlarda yaşar. Tuncer aşık olduğunda, arka-
daş çevresinin kendisine yaklaşımını ve yaşa-
dığı ikilemi şöyle anlatıyor: 

Devrimci arkadaşlarımdan biri, o günler bir 
kıza benim gibi delice sevdalansa, o kızı her 
yere peşinden taşısa ve her yere o kızın pe-
şinden gitseydi, ... bu arkadaşın pestilini çı-
karırdım. Elini yüzünü morartmadan, dişleri-
ni dökmeden koyvermezdim onu. O da ... ba-
şını dimdik tutarak, "Seviyorum. İşte bu ka-
dar!" dese, bunu satılmışlıktan öte bir şey sa-
yardım. Arkadaşlarım bana da öyle bakmaya 
kalktılar. Özellikle benden küçükler... Gü-
vendikleri dağlara kar yağmış gibi oldular 
(B.  s. 158). 

Tutunamayanlar’da Oğuz Atay kentlilerin 
taşralılara bakışı için: 

“Taşradan gelenler, şehirde doğmaktan başka 
meziyetleri olmayanlar tarafından hor gö-
rülmeyecektir”  demektedir. Ancak bir küçük 
burjuva;   “Bu iç turizm çok iyi bir şey oldu. 
Bir kere köylünün, kasabalının eli para görü-
yor. Sonra, medeniyete alışıyorlar, medeni 
insan yüzü görüyorlar. Temizlik nedir öğre-
niyorlar. Elbette. Evini, pansiyon olarak ve-
riyor (T. s.336)” der.  

Buna karşılık kasabaları içinde yaşayanlar 
farklı, kentli farklı gözle görmektedir: 

Yabancılar için kasabalar birbirine benzer. 
Kasabada yaşayanlarsa sayılmayacak kadar 
değişik özellikler bulurlar kasabalarında.  Bir 
kasabada günlerce kalırsınız? Belediye parkında 
oturmaktan, derenin kenarındaki gazinoda ga-
zoz içmekten-hükümet meydanındaki çok 
katlı iki üç binayı görmekten içinize sıkıntı 
çöker. Tozlu yollardan geçen şehirlerarası 
otobüsler bile bir yenilik getirmeye başlar si-
ze (T. s. 574).  

K.B.A.’na göre bu kasabalıların hayal gücü de 
sınırlıdır: 

Büyük şehirlerde gördüğü hiçbir bina, hiçbir 
tabii güzellik, kasabasını unutturamaz ona. 
Zaten biraz hayal güçleri olsaydı, bu tek katlı 
dükkânlarla dolu sokaklarda bütün gün dola-
şabilirler miydi? (T. s. 574) 
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4.3.2. 1980-2000 

Bu dönemde küçük burjuva aydınının taşraya 
ve taşrada yaşayanlara bakışında herhangi bir 
değişiklik söz konusu değildir. Kara Kitap’ta 
Galip, bir telefon görüşmesinde; adını unuttuğu 
bir kasaba meydanındaki Atatürk heykelinden 
söz ederken; “Atatürk'ün bu acıklı kasabada 
yapılacak tek şeyin orayı terk etmek olduğunu 
işaret eder gibi parmağıyla otobüs garajını 
gösteren heykeli... (K. s. 343)” ifadesini kul-
lanmaktadır.  

Taşranın yaşanamaz yer olarak nitelenmesinin 
ötesinde, orada yaşayanların “taşralı görgüsüz-
lükleri” de dile getirilir. Yine Kara Kitap’ta 
babaannesi ve dedesinin taşralı özellikleri için 
Galip: 

 "...yataktan kör karanlıkta kalkmak değil, 
kadınların erkeklerden önce yataktan çıkma-
ları da bir köylü alışkanlığıdır. ..."Demek biz 
köylüymüşüz!" demişti Babaanne. "Köylü 
olmanın ne demek olduğunu anlasın diye sa-
bahları ona mercimek çorbası içirmeliymi-
şiz!" demişti Dede (K. s. 21),   demektedir. 

4.4. İktidara Bakış 

4.4.1. 1960-1980 

Bir Düğün Gecesi’nde iktidar ile olan ilişkiler 
ve iktidara bakış; toplumdaki güç dengeleri 
bağlamında anlatılmaktadır. İktidarın başat 
konumundan hoşnut olunmasa da mantığa 
büründürülerek kabul edilmektedir. Nitekim 
kızın babası: 

İlhan, General’in bir omuz başı gerisinde du-
ruyor. Müjgan, General’in karısının bir ayak 
boyu gerisinde. Buna nasıl boyun eğiyorlar? 
Müjgan nasıl oluyor bu? ... Bir kez için. Bir 
kez için. Giriş çok sıkışık. Çok da gelen var, 
onun için. Bir kez için bir omuz boyu ve bir 
ayak boyu gerileyebiliriz. Kızımın hatırına. 
Kızımın mutluluğu için. Bugüne bugün Ge-
neral General’dir, General’in karısı da Gene-
ral’in karısı (B. s. 6). 

Benzer şekilde orkestra şefi Ömer, damadın 
dayısı Emekli Albayın olası istekleri karşısında 
çaresizdir:  

Ömer... Düğün marşından önce, “Harp Oku-
lu Marşı”nı ya da “Kore Gazileri”ni çalmala-

rını söylememi isteyebilir...   O, kendisi için 
hiçbir şey istemedi ki bu hayatta, hep vatan 
için istedi ne istediyse. Sen de haddini ve ye-
rini bil Ömer Bey kardeşim. Kore’ye sen 
gitmedin bir kez. ... Bu kadarcık zahmete 
katlan artık. Herkes haddini ve görevini bil-
sin...(B.  s. 10). 

Tutunamayanlar’da bürokrasi ve memurlar; 
statüleri bağlamında edindikleri ayrıcalıklar 
üzerinden ironik bir üslupla şu şekilde anlatılı-
yor: 

Daire, o battal kütle, yavaş yavaş geriniyor, 
uyanıyordu: şefler daha otobüs duraklarında 
vasıta bekliyorlardı. Müdürler, evlerinde 
kahvaltı ediyorlardı, umum müdürler uyu-
yorlardı, bir yolunu bulup rapor alabilen kü-
çük memurlar hiç gelmiyorlar, evlerinde öte-
beri tamir ediyorlardı (T. s. 291).  

Devlet otoritesinin görünüş biçimleri ve onlara 
duyulan nefret; Tutunamayanlar’da kamuda 
çalışan  müdürler üzerinden şöyle anlatılıyor: 

Müdürleri tanımaya imkân yoktur. İş sahiple-
ri için onlar, sonsuz bilinmeyenli bir denk-
lemdir. Hademeleri, sekreterleri aşmanın zor-
luğu, dairede bulundukları ... o eşsiz saatlerin 
kısalığı, bu esrar perdesini korumalarını sağ-
lar. Davranışlarındaki, önceden tahmini 
mümkün olmayan tutarsızlıklar, bilinmeyene 
olan saygıyı korur. Onları neşeli görürseniz 
ne yapacağınızı şaşırırsınız; diliniz tutulur. 
Devlet otoritesinin korunması bakımından 
asık surat gereklidir. Senli benli olmak, bu 
otoriteyi zayıflatır…(T. s. 302) 

Yıllarca inceleseniz tanıyamazsınız onu. Ka-
rakteri hakkında, tecrübeliler bazı tahminler 
yürütürler, bazı öğütler verirler size. O insan 
değildir ki devlettir, otoritedir. Soyut bir kav-
ramdır. Kendi de bilir soyut kavramlığını (T. 
s. 303).   

4.4.2. 1980-2000 

Apartman metaforu, Yüz:1981’de Türkiye’yi 
sembolize etmektedir. “İnce adam” olarak 
isimlendirilen ve apartman yönetiminin kolek-
tif aklını ve iradesini temsil eden kişi: 

Yine de onun kellesini istiyorum. "Başka bi-
rinin ağzında gülünç bir böbürlenme, bir teh-
dit… gibi durabilirdi bu sözler. Ama onun 
ağzında, güneşin Batıdan Batışı kadar kesin 
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ve inandırıcıydı. Tahir Bey'in sadece öldü-
rülmesini değil, düşüncelerinin yer aldığı ba-
şının kesilip, vücudundan ayrılarak ona ge-
tirilmesini de istiyordu. …Onun gibi birisi 
ölü bir bedenle yetinemezdi. Tahir Bey'in 
beynini, düşüncelerinin toprağa karışmasını 
engellemek için, öğütüp yok edecekti (Y. s. 
296).   

Celal darbe döneminde yazılarını değiştirmek 
zorunda kalır: 

… belediye dertlerinden başka yazabilecek 
bütün konuların yasaklandığı o umutsuzluk 
günlerinde,..”  Celal, zorunlu olarak gazete-
deki yazılarının içeriğini değiştirecektir.  
Türkiye’de yaygın olan diktatör tipinin nasıl 
her seferinde tekrar ortaya çıktığı sorgulanır-
ken (K. s. 100);   

Rastlantının hesaplarında hiçbir yeri olmadı-
ğını söyledi, daha sonra. Yoksul milletimi-
zin, kırk yıl sonra bir diktatöre daha boyun 
eğeceğini ve İstanbul'u ona teslim edeceğini 
ve bu diktatörün bizim yaşlarımızda bir asker 
olacağını o zaman tahmin etmek için kâhin 
olmaya gerek yokmuş…(K. s. 304). 

Celal’in bir okuru Galip’e: 

Onlara düşmanları göster ki, mutsuzluk ve 
sefaletleri için suçlayabilecek birilerini bul-
manın rahatlığını hissedebilsinler; onlara bu 
düşmanlardan kurtulmak için neler yapabile-
ceklerini sezdir ki, mutsuzluk ve öfkeden 
tirtir titredikleri saatlerde, bir gün, bir büyük 
iş yapabileceklerini düşleyebilsinler; onlara 
hayatlarındaki bütün sefaletin sorumlusunun 
bu iğrenç düşmanlar olduğunu iyice anlat ki, 
kendi günahlarını başkalarına yükleyebilme-
nin iç huzurunu duyabilsinler (K. s. 349) der. 

4.5. Zenginliğe bakış 

4.5.1. 1960-1980 

Solcu aydınların zenginliği olumsuz değerlen-
dirmeleri ve zenginlere duydukları nefretin 
temelinde, zenginliğin kullanılmasıyla sağlanan 
menfaat ve yapılan haksızlıklar vardır. Bir 
Düğün Gecesi’nde bu olgu, sınıfsal konumu 
nedeniyle her şeyi satın alabilecek İhsan karşı-
sında, Aysel’in ağzından dökülen laflarda açık-
ça görülmektedir:   

Yarın çok sıkışırsanız askerin silahını bile 
satın alırsınız siz. Her şeyi satın almaya bir 
kez alışınca, bu memleket sahipsiz, tapusuz 
bir toprak parçası çünkü, bir kez el koymaya 
başlayınca askeri de alırsınız ve namluların 
ucunu öz kardeşlerinize bile çevirirsiniz! Sen 
de bat, anama verdiğin şu sofra da yerin di-
bine batsın! İçimi katılaştırdın, durmadan kö-
rükledin beni. Suç bende değil, anlaşıldı mı?! 
(B. s. 142). 

4.5.2. 1980-2000 

Bu dönem için yorumlaması yapılan romanlar-
daki K.B.A. ; para kazanma yollarını bulma 
çabası içindedir. Çünkü isteklerini gerçekleş-
tirmenin aracı olarak paranın önemini yaşaya-
rak görmektedirler. Zengin olma konusunda, 
tereddüt içinde oldukları tek konu ise para 
kazanmanın yollarıyla ilgilidir.   

Yüz: 1981 romanındaki X  (yeni değerleri 
temsil eden herhangi bir tiptir) :  

Biraz para, kısa dönem ve yüksek kâr; bu tür 
kestirme yollara inanıyor ve bayılıyordum o 
sıralar” ... “Nejat, paramı yeni zenginler gibi 
arsız bir iştahla ikiye, üçe katlamak yerine 
gerçek bir burjuva gibi sabırlı, uzun vadeli 
yatırıma yöneltme konusunda kısa sürede ik-
na etti beni. (Aslında ikna etmekten çok, kısa 
sürede planladığım kadar çok para kazanma-
nın ahlak dışı, utanç verici yönlerini öne çı-
kardı. Böyle hatırlıyorum) (Y. s. 15). 

Kara Kitap’ta; arka sokaklarda oturan yoksulla-
rın yıllardan beri hiç değişmeyen, adeta mah-
kûm oldukları olumsuz yaşam koşulları örnek-
lendikten sonra; bu yoksulluğun nedeni, ro-
mandaki hayali paşanın ağzından aktarılmakta-
dır:  “Bizim ülkede zengin olmanın en kolay 
şey olduğunu herkes bilir!" dedi gururla. Buna 
karşın, bu kadar çok yoksulumuzun olmasının 
nedeni ise, insanlarımıza bütün hayatları bo-
yunca zengin olmanın değil, yoksul olmanın 
öğretilmesiymiş (K. s. 305).” 

SONUÇ 

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’nin 
modernleşme sürecinde kendine özgü özellikler 
taşıyan 1960-1980 arası ve 1980-2000 arası 
dönemde K.B.A.’daki kültürel değişimi karşı-
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laştırmalı olarak anlamaktır. Bu amaç doğrultu-
sunda, 1960–1980 ile 1980–2000 yılları arasın-
da yazılan ve K.B.A.’nı konu alan romanlarda; 
bu aydınların Doğu Batı, aydın halk, kent taşra 
ikilikleri, ayrıca iktidara ve zenginliğe bakışla-
rındaki değişim saptanmaya çalışılmıştır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden “belge incele-
mesi”nin özel bir türü olan “hermeneutik” 
tekniğin kullanıldığı araştırmada, 20’şer yıllık 
iki dönemde yazılan dört roman veri kaynağı 
olarak incelenmiştir. Romanların seçilmesinde 
18 kişiden oluşan edebiyat eleştirmenleri 
ve/veya edebiyat alanında çalışan akademis-
yenlere gönderilen mektuplara verilen cevaplar 
yol gösterici olmuştur. 1960–1980 arası dönem 
için Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” ve Adalet 
Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanları; 
Orhan Pamuk’un “Kara Kitap” ve Mehmet 
Eroğlu’nun “Yüz: 1981” romanları ise 1980–
2000 arası dönem için seçilmiştir. 

1960–1980 arası dönemde yazılan romanlarda-
ki küçük burjuva aydınının Doğu ve Batıya 
yaklaşımı; bu iki kültür arasındaki farkları 
anlama ve açıklama çerçevesinde kalmıştır. 
1980–2000 arası döneminde ise, bu iki mede-
niyet dairesinin (Doğu ve Batı medeniyetleri) 
sentezine yönelik çabalara yönelmiştir.   

1960–1980 arası dönemde yazılan romanlarda-
ki aydın tipler solcudurlar. Onların siyasal 
formasyonları gereği halkın içinde ve halkla 
birlikte olmaları gerekmektedir. Aslında, bu 
ideal zihniyet düzeyinde hep varolmuştur. 
Ancak, Osmanlı Türk geleneğindeki aydın halk 
yabancılaşması, bu dönem aydınlarının da 
temel çıkmazıdır. 1980–2000 arası dönemde 
ise; yaşanmakta olan aydın halk ikiliğini aşma-
ya yönelik düşünce ve çabalar söz konusudur.    

Ele alınan iki dönemde de taşra; K.B.A.’nca 
olumsuz çağrışımlarla birlikte anılmıştır. 1960–
1980 arasında yazılan romanlarda çizilen 
K.B.A.’larında, kent taşra ikilemi ve taşraya 
olan mesafeli duruş, taşrayı hor görme daha 
belirgindir. Bu durum 1980–2000 arasında 
yazılan romanlarda betimlenen K.B.A.’ları için 
önem arz etmemektedir;  önceki döneme göre 
daha belirsiz bir vurguya sahiptir.  

İktidara bakış bağlamında her iki dönemde de 
K.B.A. tipler için iktidarı temsil eden devlettir 

ve onunla özdeşleşen tipler olumsuz olarak 
resmedilir. İktidar mesafe konulması, uzakla-
şılması gereken bir problem alanıdır. 

İncelenen dönemlerde resmedilen K.B.A. tiple-
rinin zenginliğe bakışları arasında belirgin bir 
farklılık söz konusudur. 1960–1980 arası dö-
nemde zenginlik olumsuz ve uzak durulması 
gereken bir olgu olarak görülmektedir. Ancak 
1980–2000 arası dönemde zenginlik, bu olum-
suz imajından sıyrılmış, istenir, peşinde koşu-
lur konuma yükselmiştir.   

SONNOTLAR 

(1) Yeni Küçük Burjuvazi. 

(2) Bundan sonra K.B.A. 

(3) Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel bir yöne-
tici, mahiyetindeki bir ev hizmetçisini aniden 
bir kamu görevlisi haline getirebilir (Mardin, 
2004b: 213). 

(4) Bundan sonra; B: Bir Düğün Gecesi, T: 
Tutunamayanlar, K: Kara Kitap, Y: Yüz: 1981. 
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YEREL BASINDA ETNİK ÇATIŞMA SÖYLEMİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

Erhan Arslan - Berna Arslan 

 

ÖZET 
Temelinde etnik çatışmaların olduğu olaylar farklı dönemlerde, farklı gruplar arasında yaşana 
gelmiştir. Bu çatışmalardan biri de; Mersin İli Çilek Mahallesi’nde 21 Mayıs 2011 tarihinde do-
ruk noktasına ulaşan Kürt kökenli vatandaşlarla, Cono aşiretine mensup vatandaşlar arasındaki 
çatışmalardır. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı, evlerin kundaklandığı bu olay-
ların sonucunda, Cono aşiretine mensup vatandaşlar güvenlik güçlerinin nezaretinde Çilek mahal-
lesinden alınarak bir başka mahalleye yerleştirilmiştir. Etnik temelli ve sonuçları ağır söz konusu 
çatışmalar tarihsel ardalanı içerisinde değerlendirildiğinde; gerginliği besleyen/körükleyen çeşitli 
nedenlerin varlığını görmek olanaklıdır. Toplumsal barış ortamını olumsuz yönde etkileyen ve 
etnik gruplar arasındaki tahammülsüzlüklerde bir domino etkisi yaratan söz konusu çatışmaların; 
varlığının yanı sıra kitle iletişim araçları ile kamuoyuna nasıl duyurulduğu da büyük önem taşı-
maktadır. Günümüz modern yerel basını, kitle iletişimi açısından toplumun en öncelikli ve en 
önemli araçlarıdır. Bu noktada yerel kamuoyunun oluşumunda başat rol oynayan yerel basın; 
gerginliği arttırıcı ya da barış ortamını sağlayıcı bir aktör olarak ön plana çıkabilmektedir.  Bu 
çalışma, yerel basında barış gazeteciliği normlarının ne kadar uygulandığını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal bölümünde; Mersin ilinin etnik yapısı, toplumsal yaşamda 
etnik gruplar, barış gazeteciliği ve Mersin yerel basınının niceliksel yapısı ile haber söylemi konu-
ları ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise “söylem analizi” tekniği ile yerel basın-
daki 18-24 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki Mersin İlinde yaşanan olaylara ilişkin haberlerin 
çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Mersin İlinde yayınlanan 12 günlük gazete çalışmanın örnekle-
mini oluşturmaktadır. Bu çalışmada; örneklemi oluşturan gazetelerde yayınlanan etnik boyutlu 
çatışmalar ile ilgili haberler, Teun van Dijk’ın söylem analizi yöntemiyle barış gazeteciliği açısın-
dan incelenmiştir.  

Anahtar sözcükler:  Barış gazeteciliği, söylem analizi, yerel basın, etnik çatışma 

DISCOURSE OF ETHNIC CONFLICT IN LOCAL PRESS: CASE STUDY OF 
MERSİN 

ABSTRACT 
Events which are based on ethnic-conflicts have been occured in different periods between distinct 
groups. One of these conflicts is; the conflict that reached to its peak point on 21 May 2011 in 
Mersin Çilek neighborhood between Kurdish citizens and citizens that belong to Cono tribe. As a 
result of these events, in which one people died, fourty-five people were injured and houses were 
sabotaged, citizens of Cono tribe were taken from Çilek neighborhood under the control of 
security forces and they were placed to another neighborhood. When the conflicts which are 
ethnic-based and have heavy balance sheets, are evaluated within its historical background; it is 
possible to see various reasons that support/ incite tension. The conflicts which affect social peace 
atmosphere negatively and create a domino effect in intolerances between ethnic groups; have an 
importance both because of its presence and its way of being announced to public opinion through 
mass media devices. Today’s modern local media is the most privileged and most important device 
of the society in terms of mass communication. At this point, local press which plays a dominant 
role in the constitution of local public opinion; can come into prominence as an actor who 
increases tension or provides a peaceful atmosphere. The goal of this study is to show how 
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journalists report news about conflict and how much they abide to the peace journalism approach. 
In the theoretical part of this study; ethnic structure of Mersin, ethnic groups in society, peace 
journalism and quantitative structure of Mersin’s local press and news discourse are discussed. In 
the applied part of this study news of events in Mersin between 18-24 May 2011 in local press are 
analysed with “discourse analysis” technique. 12 days of newspapers, published in Mersin, 
constitutes the sample of this study. News about ethnic dimensional conflicts wich are published in 
newspapers that constitute the sample of this study, are examined in terms of peace journalism 
with Teun van Dijk’s discourse analysis technique. 

Keywords: Peace journalism, discourse analysis, local press, ethnic-conflicts 

GİRİŞ 

Medya kuruluşlarının, toplumumuzda kültürel 
çeşitlilik olarak nitelendirilen, ırk, etnik köken, 
dini inanç gibi farklılıklara sahip gruplara iliş-
kin haberlerinde özellikle toplumsal barışa 
katkı sağlamak birincil hedefi olmalıdır. Oysa 
medya ile ilgili yapılan birçok bilimsel çalış-
mada farklı toplumsal grupların medyada sorun 
odaklı temsil edildiğini ortaya koymaktadır.  

Toplumdaki çoğunluk grubu üyelerinin doğru-
dan çok az bilgi sahibi olduğu sosyal gruplar ve 
olaylar hakkında, medya elitleri, kamusal bilgi 
ve açık veya gizli kanılar yaymakla kalmaz, 
daha da önemlisi etnik olayların yorumlanması 
konusunda, azınlık gruplarına ilişkin önyargıla-
ra ve ayrımcılığa meşruluk da sağlayabilecek 
ideolojik bir çerçeve sunmaktadırlar (Köker ve 
Doğanay 2010: 4). Mevcut durumun aksine, 
çatışma haberlerinin, barış odaklı gazetecilik 
ilkeleri dahilinde kamuoyuna sunulması, top-
lumsal sorumluluk işlevinin yerine getirilmesi-
ni sağlayacaktır. 

Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı Türki-
ye genelini en iyi şekilde temsil eden ve tarih-
sel süreç içinde değişik nedenlere bağlı olarak 
göç alan, halen de göç almaya devam eden 
önemli illerimizden birisi de Mersin’dir. Mer-
sin ili’nde temelini etnik çatışmaların oluştur-
duğu olayların son zamanlarda yoğunlukla 
yaşandığı ve haber söylemlerine yansıdığı 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, 21 Mayıs 
2011 tarihinde Mersin ili Çilek Mahallesi’nde 
Kürt kökenli vatandaşlarla, Cono aşiretine 
mensup vatandaşlar arasındaki etnik temele 
dayalı ve sonuçları bakımından da dikkate 
değer olan çatışmanın barış gazeteciliği ilkeleri 
doğrultusunda yerel basın tarafından kamuoyu-
nu niceliksel/niteliksel olarak nasıl bilgilendir-
diği/yönlendirdiğini ortaya koymak çalışmanın 
sorunsalını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın kuramsal bölümünde toplumsal 
yaşamda etnik gruplar, Mersin ili etnik yapısı 
ve barış gazeteciliği konuları ele alınmıştır. 
Uygulama bölümünde ise farklı okur kitleleri, 
sermaye yapıları, tirajları olan, resmi ilan alan 
ve düzenli olarak yayınlanan Mersin ilindeki 
12 günlük gazete çalışmanın örneklemini oluş-
turmaktadır. Bu çalışmada; örneklemi oluştu-
ran gazetelerde yayınlanan söz konusu etnik 
boyutlu çatışma ile ilgili haberler, Teun van 
Dijk’ın söylem analizi tekniğiyle değerlendi-
rilmiştir.  

1. TOPLUMSAL YAŞAMDA ETNİK 
GRUPLAR  

Etnik, kökeni ortaçağlara dayanan ve günümü-
ze dek yaygın olarak kullanılan bir terim ol-
makla birlikte Klasik Yunanca’da Hristiyan ve 
Yahudi olmayan kişi anlamına gelen “ethnos” 
sözcüğünden türemiştir (Hutchinson ve Smith 
1996: 4). Günümüzde genel olarak benimsedik-
leri soy (köken), dil, din ve sahip oldukları 
kültür itibariyle diğer gruplardan farklı olan 
gruplar etnik olarak nitelenir. Etnik kimlik; 
temelde, başta dil ve dini inanç olmak üzere, 
töre, gelenek ve benzeri öğelerin belirlediği 
kültürel bir olgudur  (Önder 2007: 1). 

Etniklik kavramı son derece esnek ve girift bir 
oluşumdur. Ancak etniklik kavramı veya olgu-
su tek bir unsurla belirlenemez. Bu nedenle, 
modern sosyoloji açısından etniklik anlayışı, 
yeni ve deneyime dayalı görüşleri taşımaktadır. 
Zanden, etnikliği tanımlarken taşıdıkları kültü-
rel farklılıklara dikkat çekmiştir: “Dünyanın 
birçok kısmında insanlar deri rengi, saç doku-
su, çeşitli yüz şekilleri, kafa biçimleri gibi ırki 
özellikleriyle farklılıklar gösterirler. Bu tür 
doğuştan gelen özellikleri biz soy olarak belir-
liyoruz. Buna karşılık dil, din, iktisadi düzen-
lemeler, hükümet, beslenme alışkanlıkları, 
elbise şekilleri ve aile kalıplarıyla dünya üze-
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rindeki insanlar kültürel ayrılıklar sergilerler. 
Kültürel uygulamadaki bu farklılıklardan dola-
yı bu insanlara etnik gruplar diyoruz” (akta-
ran: Türkdoğan 2006: 1). Benzer şekilde Erkal 
da (2005: 134) etnikliği farklı kültürel değerler 
ve yaşam tarzları ekseninde açıklamıştır. Etnik-
lik biyolojik olmaktan çok; kültürel değerlere 
göre bütünden veya hâkim gruptan birçok 
alanda yaşama tarzı farklılığını ifade eder. 
Etniklik, ırki değil; kültüreldir. Etniklik kültü-
rel olduğuna göre; kültürün bütün unsurlarını 
kapsar. Sadece dine, dile, örf ve adetlere, sana-
ta; kısaca kültürün bütün unsurlarından sadece 
birine göre etniklik belirlenemez  

Etnik gruplar büyük kurumlara ve sınıflara 
(kastlar hariç) nazaran çok daha iç gruplardır 
ve toplumsal hayatta “onlar” ve “biz” ayrımını 
muhafaza ederler. Bir cemaat içindeki her etnik 
grubun üyeleri, diğer grupların belli ölçülerde 
dışlamalarına, kendilerini kabul etmemelerine, 
önyargılı yaklaşımlarına ya da baskılarına 
maruz kalabilirler. Bu ayrımcılık, davranışları 
sadece bir farkın mevcudiyetini tanımak düze-
yinden, yoğun nefret ve tepki gösterilerine 
kadar gidebilmektedir;  bu davranışlar basit bir 
grup birliği ruhunu yansıtabilecekleri gibi, aynı 
zamanda kör olmuş ve kör edici bir grup ego-
izmini de ele verebilirler (Türkdoğan 2006: 
41). Farklı etnik gruplar arasındaki çatışmalara 
temel teşkil eden onlar ve biz ayrımı, kültürel 
özellikleri bakımından farklı değerlere sahip bu 
gruplar arasındaki kaynaşmayı ve bütünleşmeyi 
engelleyici bir rol oynamaktadır.  

2. MERSİN İLİ ETNİK YAPISI 

Mersin, tarihsel süreç içinde birçok etnik gru-
bu, kültürü içinde barındıran hoşgörü ve barış 
kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. Mersin’e 
ilk gelenler Hristiyanlardır. Demirtaş (1996), 
Mersin’e ilk yerleşenlerin Adalar ve Kapadok-
ya’dan gelen Rum Ortodokslar olduğunu belir-
tir. Yine Demirtaş’a göre, Suriye ve Lüb-
nan’dan gelen ticaretle uğraşan Arap Ortodoks-
lar da Mersin’e ilk yerleşenler arasında sayılır 
(Oğuz 2006: 27). Farklı dinlere mensup Müs-
lüman, Yahudi ve Hristiyanların kiliselerini, 
sinagoglarını, camilerini kurdukları Mersin’de 
ayrıca Arap, Ermeni, Türk, Süryani gibi çeşitli 
halkların birlikte yaşamayı başardığı ender 
kentlerden birisi olmuştur (Erjem 2009: 33).  

Toplumsal hayat içinde tarih boyunca değişik 
nedenlerden dolayı göç olgusu hep var olmuş-

tur. Göç; birçok değişimleri ve sorunları bera-
berinde getiren bir sosyal konu olarak, irde-
lenmesi ve işlenmesi gereken önemli bir husus 
olarak sürekli gündemde yer almaktadır. 
(Erjem 2009: 1) Türkiye’nin yakın tarihi ince-
lendiğinde toplumdaki politik, ideolojik ve 
ekonomik alanda değişimlerin başlangıcı ola-
rak kabul edilen 1980’li yıllar bu anlamda bir 
milat olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
göç olgusu incelenirken 1980 öncesi ve sonrası 
olarak iki dönemde incelenmektedir. İlk olarak, 
1950-1980 döneminde Türkiye’de uygulanan 
kalkınmacı politikaların hayata geçirilmesiyle 
ortaya çıkan iç göç ile sanayileşme ve kentleş-
menin hız kazanmasıdır (Saraçoğlu 2011: 1). 

İkinci olarak ise; kaynağını 1980 öncesinden 
alan ve 1990’lı yıllarda tırmanışa geçen Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki bölücü 
terör olaylarının halkı tehdit etmesi ve zorunlu 
göçün başlamasıdır. Bu noktada da bir taraftan 
köylerden kent merkezlerine ve bölgenin ge-
lişmiş illerine yoğun göç yaşanırken; bir yan-
dan da daha yoğun olarak ülkenin diğer bölge-
lerine ve gelişmiş, sanayi tarım yerleşim yerle-
rine de göç dalgası başlamıştır. (Türkyılmaz 
1998: 11) Genel itibariyle Mersin’deki nüfus 
artışında bu iki farklı göç olgusunun çok önem-
li etkisi vardır. Bu sebeple nüfus kökeni de 
değişmektedir. Mersin’de farklı kültürde insan-
lar bir arada yaşamaktadır. Farklı kültürleri bir 
araya getiren, Mersin’in kentsel çekiciliği ve 
göçtür. Nüfus göçünde ve artışında Mersin ve 
bölgenin sahip olduğu istihdam imkânları ya-
nında tarım ticaret ve diğer hizmet sektörleri 
öteden beri çekici bir rol oynamaktadır (Çakır 
ve Sarı 2009: 1570). 

Başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu olmak 
üzere ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı 
çeşitli nedenlerle Mersin’e göç edilmiştir. Mer-
sin’in göçte cazibe merkezi olmasının başında, 
tarım ve ticaret imkânlarının yanı sıra, coğrafi 
yapısı, iklimsel avantajı ve hemşehrilik bütün-
leşmesi gelmektedir (Erjem 2009: 1).  Saraçoğ-
lu (2011: 2), bu dönemde kente göç edenlerin 
etnik olarak amorf bir yapı sergilediklerini ve 
göç etmelerinin arkasındaki motivasyonun 
genellikle her bölge için benzer özellikler taşı-
dığını vurgulamaktadır. Ayrıca eskiden göç-
men kitlesinin hemşehrilik temelinde belirli 
mekânsal ayrışmalar içerisinde olduklarını, 
ama bu ayrışmaların keskin etnik ayrımlara 
denk düşmediğini belirtmektedir. 
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Göktürk ise (2007) Mersin iline yönelik sapta-
malarında; Mersin’in ekonomik olarak güçlü, 
mekânsal açıdan büyük ölçekli, toplumsal 
açıdan değişken ve birden çok kültürü bir arada 
barındırdığını vurgulamaktadır. 2003, 2004 ve 
2006 yıllarında yaptığı karşılaştırmalı saha 
araştırmasında Mersin'de yaşayan yüzde 50-55 
dolayında bir kesimin kendisini Türk, yüzde 
30'luk bir kesimin Kürt ve yüzde 10'unun da 
Arap olarak tanımladığını belirtmektedir. Aynı 
verilere göre kent nüfusunda yüzde 32,4 ora-
nında yer alan Kürtlerin üçte ikisinin kente 
yerleşmesi son 15 yıl içinde, "zorunlu göç" ile 
gerçekleşmiştir (Göktürk 2007). Mersin Valili-
ğinin 1997 yılında yaptığı çalışmada ise, Mer-
sin’e göç edenlerin yüzde 45.3’ünü Doğu ve 
Güneydoğu’dan gelenlerin oluşturduğu belirti-
lirken (İçel Valiliği 1997: 217) Çakır ve Sarı  
(2008: 1571) tarafından yapılan ve 2008’de 
sunulan araştırmaya göre, bu oran yüzde 53 
olarak verilmiştir. Bu oransal farklılık da göçün 
devam ettiğinin bir göstergesi olarak sunulmuş-
tur.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin sos-
yal yapı özelliklerinden biri yarı göçebe aşiret-
lerin varlığının devam etmesidir. Göçebe aşi-
retler köylere nazaran daha çok içine kapalı 
topluluklar olup, göçebe aşiretlerde akrabalık 
ve kan hısımlılığı önemli bir özelliktir. Göç 
edenler genellikle bir arada yaşamaya gayret 
göstermektedirler ve birbirleri ile sıkı temasları 
vardır. Bölgede yaygın olan aşiret reisliği, 
ağalık, şeyhlik, seyyidlik gibi statüler koruyucu 
ama dışa açılmayı engelleyici olmuştur. 
(Türkyılmaz 1998: 59) Söz konusu içe kapalı 
toplum yapısı beraberinde çevre ile uyum ve 
iletişim sorununu doğurmuştur. Geçmişten 
günümüze göç olgusu ile gelişen ve değişen 
kültürel yapılanmaya sahip Mersin ilinde bir 
arada yaşadıkları halde, farklı etnik gruplar 
arasında tahammülsüzlüklerin giderek artış 
gösterdiği gözlenmektedir.  

Göktürk (2007) Mersin ilinin farklı etnik grup-
lara sahip olmasının geçmişte ve bugünkü 
durumu arasında farklılıklara dikkat çekmiştir:  

“Mersin tek bir cümle ile özetlemek gere-
kirse hoşgörülü bir kent. Bu gelen göçler 
hep dokuyu değiştirmiş, dönüştürmüş ve 
ciddi bir hoşgörü üretmiştir. Yani göç, eko-
nomik koşulların müsaade etmesi ve sosyal 

yapının da buna uygun motifler taşıması 
nedeniyle sorun olarak algılanmamıştır. 
Tabii bu geçmiş ile ilgili bir şey ama bu zo-
runlu göç süreci farklı bir görüntü arz etti. 
Mersin'de bu güzel hoşgörünün giderek bit-
tiği ile karşılaştık. Ama bu toplum bazından 
çok etnik bağlamda bir gerilimle yapılı-
yor.”  

Günümüzde temelini etnik çatışmaların oluş-
turduğu pek çok olay Mersin ili’nde yaşanmaya 
devam etmektedir. Bu araştırmaya konu olan, 
etnik çatışmada taraflardan birisini Kürt Kö-
kenli vatandaşlar, diğerini ise Cono aşiretine 
mensup vatandaşlar oluşturmaktadır. Cono 
aşiretinin 1918 yılında Bulgaristan’dan Erzu-
rum’un Horasan ilçesine yerleştiği ve daha 
sonra Adana’ya göç ettikleri elde edilen bilgiler 
arasındadır. Ayrıca, 1992 yılında evlerinin 
istimlak edilmesiyle birlikte aşiret üyeleri Mer-
sin, Tarsus ve Osmaniye’ye göç ederek yaşam-
larını sürdürmüşlerdir. Conolar Roman kökenli 
olup farklı özellikleri olan bir aşiret mensubu-
dur. Kendilerine özgü Bulgarca’nın yansıra 
İngilizce ve Türkçe karışımı olan farklı bir dil 
konuşmaktadırlar 
(http://www.turkiyegazetesi.com). Sosyo-
kültürel değerleri bakımından çok farklılık 
gösteren bu iki etnik kökene mensup vatandaş-
ların aynı mahallede oturması ve birbirlerine 
anlayış göstermemesi aralarındaki çatışmanın 
temel kaynağını oluşturduğu söylenebilir. 

Kentleşme olgusu sonucunda hızla nüfusları 
artan kentlerin en temel özelliği, artan nüfusun 
ihtiyaçlarına yanıt vermemesi (Erjem 2009: 29) 
veya göç eden nüfusun ne geleneksel hayat 
tarzından tam kopabilmesi ne de kent hayat 
tarzını tam anlamıyla yaşayabilmesidir. Eko-
nomik olanakların yetersizliği göz önünde 
bulundurulduğunda farklı yerleşim alanları ve 
farklı kültürel yapılar oluşmasıyla kentle bü-
tünleşme sorunları ve sosyal problemlerin 
ortaya çıktığı görülmektedir. Erjem (2009: 21), 
bu sosyal problemlere örnek olarak; yoksulluk, 
suç, şiddet, işsizlik, yabancılaşma, sosyal çö-
zünme, gelir dağılımının bozukluğu, eşitsizlik, 
konut ve barınma sorunu, eğitim ve sağlık 
alanlarındaki sorunların yanı sıra etnik ve din-
sel çatışmaları da eklemiştir. 

Günümüzde kentlileşme ve kentsel aidiyet 
bilincinin oluşumunda kuşkusuz en önemli 
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örgüt yapıları ve bireyleri; o kentin siyasi yapı-
sındaki politik aktörleri, sanatçıları, bilim in-
sanları, meslek sahipleri ve yerel basın men-
suplarıdır. Bu bireyler kurumsal anlamda siyasi 
partiler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve 
medya olarak bir arada birlik ve dayanışma 
içinde kentte yaşanan sosyal problemleri sürek-
li gündemine alarak tartışmalı ve çözüm yolla-
rını da kentte yaşayan geniş kitlelere iletmeli-
dirler. İşte tam da bu noktada yerel kamuoyu-
nun oluşumunda önemli bir işleve sahip olan 
basın, kentin sorunlarının ve çözüm önerileri-
nin paylaşıldığı bir tartışma alanı yaratarak tüm 
kent insanını bu alan içine dâhil ederek, sorun-
ları yaşayanlar ve sorunlara çözüm üretenlerin 
bir arada olduğu bir demokratik katılımcı bir 
ortam yaratmakla yükümlüdür. Bu bağlamda 
barış gazeteciliği ilkeleri doğrultusunda haber 
üretmeyi kendisine hedef olarak belirlemesi 
gereken Mersin yerel basınının, farklı etnik, 
kültürel ve sosyal yapıya sahip olan bireylerin 
bir arada yaşadığı Mersin ilinin, bir uzlaşı or-
tamı ve geçmişte anıldığı gibi “bir hoşgörü” 
kenti olarak yeniden yapılanması sürecinde 
etkin bir rol oynaması gerektiği yadsınamaz bir 
gerçektir.  

3. BARIŞ GAZETECİLİĞİ 

Profesyonel gazetecilik pratikleri içinde “nes-
nellik” ve tarafsızlık” ilkeleri önemli bir yere 
sahip olan ve haberin gerçeği tam olarak yan-
sıttığını ifade eden kavramlardır. Oysa bugün 
medya, günümüz oligopolistik yapı içinde, 
egemen güçlerin temsilciliğine yönelik yaptığı 
haberlerle, ekonomik ve siyasi erki elinde bu-
lunduranların söylemlerini destekleyen ve 
yeniden inşa ederek meşrulaştıran ve tüm bun-
ları haberin “gerçeklik” ilkesine dayandırarak 
yeniden kurgulamasıyla birlikte değerlendiril-
mektedir. Medyanın ticari kaygılarla hareket 
eden bir basın işletmesi olması, “toplumsal 
sorumluluk” gibi çok önemli bir işlevin gölge-
de kalmasına yol açmaktadır. Toplumsal so-
rumluluk, içinde; barışı, demokrasiyi, insan 
haklarını, ayrımcılık yapmadan tüm insanların 
eşit olduğunu, nefret ve düşmanlık duyguların-
dan uzak, barış için çaba gösteren bir habercilik 
anlayışını barındırmaktadır. 

Tüm bu değerleri özünde barındıran barış gaze-
teciliği, 1970’lerde ilk defa telaffuz edilmekle 
birlikte, 1990’lardan sonra, özellikle medyanın 

20. yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran 
savaş ve iç savaşlardaki olumsuz rolüne tanık-
lık arttıkça dillendirilmiş ve bir gazetecilik 
pratiği olarak denenir hale gelmiştir. Barış 
gazeteciliği esas olarak, Avrupalı ve Barış 
Araştırmaları alanından gelen Johan Galtung, 
Wilhelm Kempf gibi araştırmacılarla, savaş 
alanında bulunmuş Jake Lynch, Anabel 
McGoldrick gibi gazeteciler tarafından gelişti-
rilen modellere dayanan bir gazeteciliktir 
(Alankuş 2009: 111). Jake Lynch ve Annabel 
McGoldrick barış gazeteciliğine ilişkin şu 
ilkelerin altını çizmektedir:  Bir çatışmayı sa-
dece iki tarafın çatışması gibi göstermekten 
kaçınılmalı, çatışmanın sonuçlarının ve bağlan-
tıların izleri sürülmelidir. Şiddetin yalnız görü-
nen değil, aynı zamanda görünmeyen etkileri 
hakkında da haber yapma yolları aranmalıdır. 
Sürekli olarak tarafların farklılıklarını değil, 
ortak zeminde buluşma olasılıklarını gösteren 
haberler yapılmalıdır. Yalnızca şiddeti haber-
leştirip "korkunç olanı" tarif etmekten kaçın-
malı, şiddetin açıklaması olarak insanların 
gündelik yaşamlarında nasıl engellenmiş, hüs-
rana uğramış ve yoksun bırakılmış olduğu 
gösterilmelidir (Korkut 2007). 

Jake Lynch; barış gazeteciliğini, çatışmaların 
tüm taraflarını ve tüm sorunları tartışma masa-
sına getiren ve sadece dolayımcı değil, aynı 
zamanda aktif katılımcı olan bir gazetecilik 
anlayışı olarak tanımlamaktadır (İrvan 2006). 
İrvan, bu tanımlamadan yola çıkarak, gelenek-
sel gazetecilik değerlerinin en önemlilerinden 
birisi olarak kabul edilen “tarafsızlık” ilkesinin 
tam aksine barış gazeteciliğinin “evrensel gaze-
tecilik etiği ilkeleri” uyarınca taraf olması ge-
reken,  tarafsızlığı reddeden bir gazetecilik 
anlayışı olduğuna yönelik gazetecilik ilkelerin-
den iki örnek vererek konuya vurgu yapmakta-
dır. 

Bu örneklerin ilki; Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti’nin hazırladığı 1997 tarihli  “Türkiye Ga-
zetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin 
gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri bölümü-
nün üçüncü maddesidir (1) Diğeri ise, 
UNESCO’nun 1983 yılında Paris toplantısında 
kabul edilen “Profesyonel Gazetecilik Etiği 
Uluslararası İlkeleri” adını taşıyan belgenin 
gazetecinin evrensel değerler yanında taraf 
olması gerektiğini belirten evrensel değerlere 
ve kültürel çeşitliliğe saygı başlıklı 8. ve 9. 
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maddeleridir (2). Barış gazeteciliği bağlamında 
haber söylemi içinde tüm aktörlerin sesini 
duyurmak, savaşı bir sorun olarak görmek, 
toplumsal uzlaşının sağlanmasında yaratıcı 
odaklı olmak, insani değerleri ön planda tuta-
rak bir tarafgirlik sergilemek önem kazanmak-
tadır. 

Barış gazeteciliği, savaş gazeteciliğinin yani 
savaşı kışkırtan gazeteciliğin karşıtı olarak 
tanımlanmaktadır. Johann Galtung’a göre barış 
gazeteciliği, barış-çatışma yönelimliyken, sa-
vaş gazeteciliği savaş-şiddet yönelimlidir. 
Birincisi tarafların kazançları üzerine odakla-
nırken, diğeri bir “kazananlar-kaybedenler” 
karşıtlığı içinden kurulan haberciliği anlatmak-
tadır. Barış gazeteciliği “doğru”, sıradan insan, 
süreç ve çözüm yönelimliyken, savaş gazeteci-
liği propaganda, seçkinler, zafer/sonuç yöne-
limlidir (Alankuş 2009: 112). İnceoğlu ve 
Sözeri (2011) ise barış gazeteciliğinin temel 
ilkelerine ilişkin  

“Medya çarpıtılmış, eksik, dramatize edil-
miş ve zaman zaman paranoyaya varan 
komplo teorileriyle donatılmış, geçmişte 
yaşanan acı, felaket, şiddeti, nefreti ve 
düşmanlığı kurcalayan haberleri gündem-
de tutmaktan ziyade, barışa ve çözüme 
odaklı, insan hakları ve demokrasiden ta-
raf, ayrımcılık ve kutuplaşmayı körükleme-
yen bir tavır sergilemesi ve en önemlisi 
yurttaşın bilgi edinme hakkını ihlal etme-

mesi gerekmektedir.”(http://bianet.org) şek-
linde vurgu yapmaktadır.  

Habere konu olan olay ve bu olaydan etkilenen 
tüm kesimler haberin içinde var olmalıdır. 
İnsanlar sadece sayısal olarak değil, az sayıda 
olsa dahi etkilenme düzeyiyle haberin içinde 
olmalıdır. İnsani değerler ön planda tutularak 
işlenen bir haber, okuyucuyu pasif birer alıcı-
lardan -kendisini de aynı insani değerleri taşı-
yan birey olarak görüp- habere aktif olarak 
katılan ve içinde yaşadığı toplumun sorunları-
na daha duyarlı yaklaşan, sorunlarına çözüm 
üretmek için birlik ve beraberlik duygusuyla 
hareket eden bireylere doğru bir gelişim göste-
rebilir. Çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele 
alınan haberde olaydan etkilenen tarafların 
içinde bulundukları durum “net” ve “eleştirel” 
bir yapıda ortaya koyulurken bir yandan da, 
benzer olayların yaşanmaması için öneriler 
içeren bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Galtung 1998 tarihinde yayınlanan “Barış Ga-
zeteciliği Seçeneği” yayınında barış gazetecili-
ği ile savaş gazeteciliğinin karşılaştırmasını 
yaparken “gazeteciliğin içine barış katmanın” 
yollarını dört farklı odakla ifade etmektedir: 
“Barış odaklı, gerçek odaklı, halk odaklı ve 
çözüm odaklı bir gazetecilik yapmak” (Korkut 
2007). Barış gazeteciliği ile savaş gazeteciliği-
nin temel farklılıklarını ortaya koyan ana baş-
lıklar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 
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Tablo 1.  Barış gazeteciliği-Nasıl Yapmalı?

BARIŞ/UZLAŞMAZLIK GAZETECİLİĞİ SAVAŞ/ŞİDDET GAZETECİLİĞİ 

I.BARIŞ UZLAŞMAZLIK ODAKLI I. SAVAŞ ŞİDDET ODAKLI 

Uzlaşmazlığın oluşumunu keşfeder Uzlaşmazlık alanına odaklanır 

Genel “kazan-kazan” yönelimi Genel elde var sıfır yönelimi 

Açık uzam, açık zaman; uzlaşmazlıkları saydam-
laştırır herhangi bir yerdeki nedenler ve çıktılar, 
tarih ve kültür dâhil 

Kapalı uzam, kapalı zaman; uzlaşmazlık alanının 
nedenleri ve çıkışları, ilk taşı kim attı 

Bütün tarafların sesini duyurmak; duygudaşlık, 
uzlaşmalığı/savaşı bir sorun olarak görüp anlamak, 
uzlaşmazlıkla ilgili yaratıcılığa odaklanmak 

Onlar-biz gazeteciliği, propaganda, “bizimkilerin 
sesi “onlar”ı sorun olarak görmek, savaşta kimin 
önde gittiğine odaklanmak 

Bütün tarafların insanlaştırılması: bütün silahları 
olumsuzlaştırır. 

“Onların”  insanlıktan çıkarılması; bir tarafın sila-
hını olumsuzlaştırır 

Proaktif: herhangi bir savaş/şiddeti gerçekleşmeden 
önce önlemek 

Reaktif: haber yapmak için şiddetin gerçekleşmesi-
ni beklemek 

Şiddetin görünmeyen etkilerine odaklanmak (trav-
ma ve zafer, yapıya kültüre zarar) 

Şiddetin görünür etkilerine odaklanmak (öldürülen 
yaralananlar ve maddi hasar) 

II. GERÇEK  ODAKLI II. PROPAGANDA ODAKLI 

Bütün taraflardaki gerçek dışılıkları ifşa et-
mek/bütün üstünü örtmelerin üstünü açmak 

“onların” gerçek dışılıklarını ifşa etmek/ “bizim” 
üstünü örtmelerimize/yalanlarımıza yardımcı olmak 

III. HALK  ODAKLI III. SEÇKİN ODAKLI 

Bütün acılara odaklanmak;kadınlara, yaşlılara, 
çocuklara, bütün sesi duyulmayanların sesini du-
yurmak 

“bizim” acılarımıza odaklanmak;güçlü kuvvetli 
seçkin erkeklere odaklanmak, onların borazanı 
olmak 

Bütün haksızlık yapanları adlandırmak “onların” haksızlık yapanlarını adlandırmak 

Halkın içindeki barıştırıcılarına odaklanmak Seçkinlerin barıştırıcılarına odaklanmak 

IV. ÇÖZÜM  ODAKLI IV. ZAFER  ODAKLI 

Barış=şiddetsizlik+yaratıcılık Barış=zafer+ateşkes 

Barış girişimine dikkat çekmek, aynı zamanda daha 
fazla savaşı önlemek 

Zafer elde edilmedikçe barış girişimlerini örtbas 
etmek 

Yapıya, kültüre, barışçıl topluma odaklanmak Anlaşmaya, yerleşik kurumlara, dizginlenen toplu-
ma odaklanmak 

Sonuç: çözüm, yeniden inşa, uzlaşma Başka bir savaş için ayrılmak, eski alevler yüksel-
diğinde geri dönmek 

Kaynak: Annabel McGoldrick ve Jake Lynch’ten çeviren  Korkut 2007. 
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Medyanın toplumları etkileme ve yönlendirme 
gücünü, özellikle savaş ve çatışma durumların-
da haber söylemini toplumsal barış ve uzlaşı 
ortamının yaratılması amacıyla kullanması 
günümüz gazetecilik pratiklerinin dışında bir 
yaklaşımla “barış gazeteciliği” ile mümkün 
olabilecektir. 

Türkiye etnik çeşitlilik gösteren bir toplumdur. 
Medya yaptığı yayınlarla bu farklılıkların ulusa 
entegre olması yolunda güçlendirici bir rol 
oynar. Bu bağlamda medyanın, genellikle, bir 
ulusa ait olma (nationness) duygusuna katkıda 
bulunmak, farklı kültürlere, politik ve dini 
inançlara sahip insanların ortak çıkarlarına 
dikkati çekmek amacıyla, vurguyu bölgesel ve 
yerel sorun ve konulardan ulusal olanlara yö-
nelterek işlediği söylenebilir. Medyanın tutu-
num ve dayanışmayı yükseltici semboller üre-
terek değerler üzerinde oydaşma yaratıp, sür-
dürme ve ulusla özdeşleşmeyi sağlama işlevi 
(Gencel 1993: 14) barış gazeteciliği ilkelerini 
benimsemiş bir yayıncılık ile mümkündür. 

Basın, olayları dünya ve ülke bazında değer-
lendirip gazetede yer alacak haberleri seçerken, 
geniş kitlelerin ortak ilgi alanlarını göz önünde 
bulundurur. Bu bağlamda yerel basının ulusal 
basından ayrı bir özelliği vardır. Yerel basın 
daha dar çevredeki olaylara değinir. Ulusal 
basının birkaç satırda geçtiği yöresel haberler 
yerel basında en ince ayrıntısına kadar verilir. 
Bu özelliği yerel basına ulusal basın karşısında 
üstünlük sağlamaktadır (Bodur 1997: 39). Gü-
nümüz modern yerel basını, kitle iletişimi açı-
sından toplumu düzenleyici özellikleriyle sos-
yal yaşamda da etkin bir role sahiptir. Her ne 
kadar yerel yönetimlerin ve siyasilerin kulla-
nım ve propaganda aracı olarak gözükse bile 
tartışmasız olarak yayınlandığı kent içinde 
kamuoyu oluşum sürecinde başat rol oynamak-
tadır. 

Yerel basın topluma sunduğu mesajlarla bire-
yin toplumdaki diğer birey, grup, kurum ve 
kuruluşların yapıları ve görüşleri hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bireyin yaşadığı 
toplum içinde farklı gruplara dahil olarak siya-
sal ekonomik ve kültürel anlamda fikirlerini 
paylaştığı bir tartışma ortamı yaratır. Bununla 
birlikte yerel basın toplumda var olan tüm 
gruplar arasında karşılıklı ilişkilerin doğması 
ve bu grupların toplum içinde ortak paydada 

buluşmaları yoluyla “yakınlaştırıcı” ve bütün-
leştirici” bir işlevin gerçekleştirilmesi konu-
sunda ayrı bir öneme sahiptir. Yerel basının 
böylesine önemli bir işlevini tam olarak yerine 
getirebilmesi için barış gazeteciliği ilkeleri 
doğrultusunda bir yayıncılık anlayışını gerçek-
leştirmesi gerekmektedir. 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE 
YÖNTEMİ 

Yerel basında etnik çatışma söylemini, barış 
gazeteciliği perspektifinden değerlendirmeyi 
amaçlayan bu çalışma; Mersin ili Çilek Mahal-
lesi’nde 21 Mayıs 2011 tarihinde doruk nokta-
sına ulaşan Kürt kökenli vatandaşlarla, Cono 
aşiretine mensup vatandaşlar arasındaki çatış-
malar üzerine odaklanmaktadır. Söz konusu 
çatışmalarla ilgili Mersin ili dahilinde yayımla-
nan yerel gazetelerin haberler söyleminden 
hareketle; yerel basında barış gazeteciliği 
normlarının ne kadar uygulandığını ortaya 
koymak çalışmanın ana amacını oluşturmakta-
dır. 

Çalışma, konuya ilişkin ardalanı ortaya koy-
mak için betimleyici literatür taramasına ve 
haber niteliğine ilişkin sonuçlara ulaşmak ama-
cıyla da söylem ve içerik analizi tekniğine 
dayanmaktadır. Betimleyici literatür tarama-
sında; etnik kavramı, Mersin ili etnik yapısı ve 
barış gazeteciliği irdelenmiştir. Uygulama 
aşamasında ise, niceliksel verileri elde edebil-
mek için dar kapsamlı bir içerik analizi ve 
sonrasında da Teun van Dijk’ın söylem analizi 
tekniği kullanılmaktadır. Çalışmada, Mersin 
ilinde resmi ilan alan ve düzenli olarak yayın-
lanan 12 günlük gazetenin 18-24 Mayıs 2011 
tarihleri arasındaki sayıları içerik analizi yön-
temiyle incelenmektedir. Belirtilen tarihlerde 
birinci sayfadan okuyuculara aktarılan 12 haber 
ise barış gazeteciliği perspektifinden söylem 
analizi tekniği ile ele alınmaktadır. 

Teun van Dijk’a (1998: 22) göre, “metinler 
sadece düşünceleri iletmezler aynı zamanda 
ideolojiler ve diğer inançlar da metinler içinde 
etkileşim halindedir veya söylem biçimine 
dönüşür”. Van Dıjk'ın söylem üzerine gerçek-
leştirdiği eleştirel çözümleme modeli temel 
olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar 
"makro yapı" ve "mikro yapı”dır. Makro yapı 
bir anlamda haberin ideolojik çerçevesini oluş-
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turur ve metin içerisindeki kurgulamanın top-
lumsal formasyondaki gizil bağını ortaya ko-
yar. Tematik çözümleme ve şematik çözümle-
me, makro yapı içerisindeki sorgulamaları 
oluşturmaktadır. Bu araştırmada, tematik çö-
zümleme bağlamında; başlık ve spot/haber 
girişleri irdelenmektedir. Haberdeki tematik 
yapı bir anlamda okuyucuya olaya hangi pers-
pektiften bakması gerektiği konusundaki bir 
şartlandırmanın da temellerini oluşturmaktadır. 
Şematik çözümleme çerçevesinde ise araştır-
mada; ana olay ve sunuş, ardalan ve bağlam 
bilgisi, sonuçlar ve tepkiler ile beklenti ve 
değerlendirme, sorgulama başlıklarını oluştur-
maktadır. Haberin mikro yapısı ise, sentaktik 
çözümleme, kelime seçimleri, yerel uyum ve 
retorik özelliklerden oluşmaktadır. Bu çalışma-
da, haberin sentaktik çözümlemesi ve kelime 
seçimleri ele alınmaktadır. Söz konusu iki 
noktanın analizi gazetenin haber söylemine ait 
ideolojik yapılanmasına ışık tutmaktadır. 

5. BULGULAR VE YORUM 

Söz konusu etnik çatışma ile ilgili haberleri 
konu alan bu çalışmada bulgular ve yorum iki 
başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlardan 
ilki içerik analizi, diğeri ise söylem analizidir.  

5.1. İçerik Analizi 

Mersin ilinde resmi ilan alan ve düzenli olarak 
yayınlanan 12 günlük gazetenin 18-24 Mayıs 
2011 tarihleri arasındaki sayıları içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiştir. Bu incelemeden elde 
edilen verilere göre; bir gazetede (Anadolu) 7 
günlük süreç içerisinde olayla ilgili hiçbir ha-
berin yayınlanmadığı görülmektedir. Diğer 11 
gazetede ise sadece 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde 
olaya ilişkin haberler sayfalarda yer almıştır. 
Olayın ertesi günü 22 Mayıs 2011 tarihi Pazar 
gününe denk gelmektedir ve o gün yerel gaze-
teler yayımlanmamaktadır. Söz konusu iki 
günde gazetelerde olayla ilgili toplam 28 haber 
yapılmıştır. Bu haberlerden 19’u 23 Mayıs 
2011, 9’u ise 24 Mayıs 2011 tarihli gazetelerde 
yer almıştır. Haberler incelendiğinde 23 Mayıs 
2011 tarihinde bir gazetenin, 24 Mayıs 2011 
tarihinde ise 4 gazetenin olayla ilgili haber 
yapmadığı dikkati çekmektedir. Söz konusu 
durum yerel medyanın haber takibi konusunda 
bazı yetersizliklerinin olduğuna işaret etmekte-
dir. 

Yerel gazetelerin etnik çatışma ile ilgili haber-
leri okuyucularına “hangi sayfa”lardan aktar-
dıkları incelendiğinde; yayınlanan 28 haberden 
sadece 12’sinin (%43) birinci sayfada yer bul-
duğu, 16 haberin ise (%57) iç sayfalarda yayın-
landığı görülmektedir. 

Toplam 28 haberin sayfalarda “hangi ko-
num”da bulundukları ele alındığında; gazetele-
rin olayı ‘sürmanşet’ten ve ‘tam sayfa’dan 
yansıtmadığı belirlenmiştir. Olaya ilişkin ha-
berlerin genellikle sayfalarda göbekte (11 ha-
ber) yer aldığı; manşetten 6, üst kuşaktan 8 ve 
alt kuşakta ise 3 haberin yayınlandığı dikkati 
çekmektedir.  

Yerel gazetelerde yayınlanan “haberlerin su-
num şekli” incelendiğinde gazete içeriklerinin 
tamamının (28 haber) “haber” şeklinde okuyu-
culara aktarıldığı; başyazı, köşe yazısı, röpor-
taj, haber-röportaj ve araştırma-inceleme su-
num şeklinin bu olayda kullanılmadığı dikkati 
çekmektedir. Özellikle okur kitlesini düşünsel 
anlamda etkileyen köşe yazısı-başyazı sunum 
şeklinin yerel gazetelerce kullanılmaması ve bu 
sunum şekli ile kamuoyunun barış ortamına 
davet edilmemesi “barış gazeteciliği” perspek-
tifinden bakıldığında önemli bir eksiklik olarak 
değerlendirilebilir. 

Haberi destekleyen görsel materyallerin kulla-
nımında, 28 haberde toplam 60 fotoğrafın ga-
zetelerde yer aldığı; etnik çatışma ile ilgili en 
fazla fotoğrafın Mersin İmece Gazetesi’nde (10 
fotoğraf), en az fotoğrafın ise Yenigün Gazete-
si’nde (2 fotoğraf) kullanıldığı görülmektedir. 
Fotoğraflarda ağırlıklı olarak çatışmadan ve 
Cono aşiretine mensup vatandaşların Çilek 
mahallesinden göç etmesi/ettirilmesi ile ilgili 
görüntüler yer almaktadır. Gazete sayfalarında 
olayla ilgili yer alan çatışma ve şiddet içerikli 
görüntüler, okur kitlesine olayın boyutunu 
sergilemek açısından önemli olsa da;  kamuo-
yunu şiddetin görünür etkilerine odaklayarak 
çatışma potansiyelini arttırmaktadır. 

5.2. Söylem Analizi 

İncelenen tarihler arasında Mersin yerel gazete-
lerinde toplam 28 haber yayımlanmıştır. Bu 
haberlerin ise 12’si birinci sayfadan okuyucu 
kitlesine aktarılmıştır. Farklı gazetelerde ya-
yımlanmış bu 12 haber barış gazeteciliği pers-
pektifinden söylem analizi tekniği ile ele alın-
mıştır. 
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Mersin yerel gazetelerinde incelenen tarihler 
arasında birinci sayfada yer alan haberlere ait 
söylem analizi tekniği bulguları “makro yapı” 
ve “mikro yapı” başlıkları altında ortaya ko-
yulmaktadır. 

a. Makro Yapı 

Habere ilişkin makro yapının incelenmesi; 
“tematik çözümleme” ve “şematik çözümleme” 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Başlık, 
spot/haber girişleri ve habere ilişkin fotoğraflar 
tematik çözümlemeyi; ana olay ve sunuş, 
ardalan ve bağlam bilgisi, sonuçlar ve tepkiler 
ile beklenti ve değerlendirme ise şematik çö-
zümlemeyi oluşturmaktadır. 

Başlık  

Genelde büyük puntolar ve sansasyonel ifade-
lerle kurgulanan başlıklar; hem ideolojik an-
lamlarla yüklü olmasından hem de ilgili haber-
le yönlendirmeler içermesi nedeniyle haberin 
makro yapısı içerisinde bir “işaret fişeği” göre-
vini üstlenmektedir (Arslan 2010: 192). Bu 
bağlamda haber başlıkları, haberi okur kitlesine 
tanıtan ve okumaya teşvik eden en önemli 
unsurlar arasında yer almaktadır. 

Haber başlıkları incelendiğinde karışıklık ve 
savaş vurgusunun yapıldığı görülmektedir. 
“Mersin karıştı” (Akdeniz-23.05.2011), “Şehir 
savaş alanına döndü” (Bugün Mersin-
23.05.2011), “İç savaş gibi!” (İmece-
23.05.2011), “Çatışma korkuttu” (İmece-
24.05.2011), “Çilek mahallesi savaş alanına 
döndü” (Mersin-23.05.2011) başlıkları net bir 
biçimde göstermektedir ki; yerel basın ağırlıklı 
olarak barış gazeteciliği duruşundan uzak, 
savaş/şiddet odaklı söylemleri başlıklara taşı-
maktadır. Ayrıca haber başlıklarında şiddetin 
görünür etkileri birinci sayfa haberlerinin baş-
lıklarında ölü, yaralı ya da gözaltı sayılarıyla 
ifade edilmektedir. “Bir ölü 40’da yaralı var” 
(Güney-23.05.2011), “‘Cono’ kavgasında 15 
gözaltı” (Hakimiyet-24.05.2011) başlıkları 
savaş/şiddet odaklı vurgulara işaret etmektedir.  

Hakimiyet Gazetesi’nin “‘Cono’ kavgasında 
15 gözaltı” başlığı çatışmaların tüm sorumlu-
ğunu Cono aşiretine mensup vatandaşların 
üzerine odaklamaktadır. “Eşkıya yaktı polis 
baktı” (Çukurova-23.05.2011) başlığında ise, 

bu kez Kürt kökenli vatandaşlar benzer bir 
durumla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu nok-
tada gazeteler; olayın taraflarına eşit mesafede 
durarak, aynı saygıyı göstermek yerine bir 
tarafı sorun olarak göstermektedir. Söz konusu 
durum; okuyucu kitlesini yanlış yönlendirebi-
lecek, olayın taraflarını kışkırtabilecek ve bir 
tarafın diğerine yaptığını meşrulaştırabilecek 
riskleri bünyesinde taşımaktadır. 

“Korkulan oldu” (Hakimiyet-23.05.2011) 
haber başlığı söz konusu çatışmanın zaten 
beklendiğine vurgu yapmaktadır. Asıl dikkat 
çekici nokta ise başlığı atan Hakimiyet Gazete-
si de dahil hiçbir gazetenin söz konusu olaylar 
öncesi şiddeti önlemek amacıyla “proaktif” 
nitelikli haberler yapmamasıdır. Görüldüğü 
üzere yerel gazetelerdeki olaya ilişkin tüm 
haber başlıkları var olan şiddet üzerine odakla-
nan “reaktif” niteliktedir. Bu ise savaş/şiddet 
odaklı haberciliğin izlerine işaret etmektedir. 

“Conoların evleri tahliye edildi” (Akdeniz-
23.05.2011), “Zorunlu göç sürüyor” (Çukuro-
va-24.05.2011),  “Zorunlu göç!” (Özgür Ha-
ber-23.05.2011) başlıkları ise yaşanan olaylar 
sonrası Cono aşiretine mensup vatandaşların 
polis nezaretinde bölgeden göçünü kamuoyuna 
yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak başlıklarda genellikle; reaktif bir 
tavırla bir korku psikolojisinin yaratıldığı, bir 
tarafın sorun olarak yansıtıldığı, şiddetin görü-
nür etkilerinin sergilendiği dikkati çekmekte-
dir. 

Spot/Haber Girişleri 

Haber ana metnin üst kısmında ve başlığın 
altında yer alan spot/haber girişleri haber hak-
kında özet bir bilgiyi okuyucuya sunmaktadır. 
Habere ait en çarpıcı noktaların özet bir biçim-
de aktarıldığı spot/haber girişleri okuyucunun 
ilgisini habere çekme işlevi görmesi açısından 
haber söyleminde önemli bir yer tutmaktadır. 
Olayların yerel gazetelerdeki yansımaları 
spot/haber girişleri bağlamında incelendiğinde;  
gazetelerin ilgili haberlerde ağırlıklı olarak bir 
ya da iki spot kullandıkları dikkati çekmekte-
dir. Ayrıca inceleme dönemi içerisinde; 23 
Mayıs 2011 tarihinde Bugün Mersin ve Mersin, 
24 Mayıs 2011 tarihinde ise Çukurova ve Ha-
kimiyet gazetelerinin haber kurgularında spot 
kullanmadıkları görülmektedir. 
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Yerel gazetelerde olayla ilgili spotlar incelen-
diğinde ağırlıklı olarak; haberin taraflarının, 
çatışmanın ortaya çıkış nedeninin ve sonuçları-
nın özetle okuyucuya aktarıldığı görülmektedir. 
Haber spotlarında, çatışmanın tarafları gazete-
lerde farklı biçimlerde konumlandırılmaktadır. 
İmece, Hakimiyet ve Özgür Haber gazeteleri 
hariç diğer gazetelerin haber spotlarında; 
“Cono aşireti mensuplarıyla Güneydoğu kö-
kenli vatandaşlar”, “Conolarla Doğu kökenli 
vatandaşlar” gibi kimlik tanımlamaları yer 
almaktadır. Cono aşireti mensuplarının vatan-
daş tanımlaması içerisinde yer almaması sade-
ce Güneydoğu/Doğu kökenli vatandaşlar ifade-
sinin spotlarda yer alması bir “ötekileştirme” 
düşüncesinin bir izdüşümü olarak ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca İmece gazetesinin haber 
spotunda yer alan “Kürt vatandaşlarla Cono 
aşireti mensubu vatandaşlar” ifadesi dikkati 
çekmektedir. Söz konusu gazete diğer gazetele-
rin aksine Doğu/Güneydoğu kökenli tanımla-
malarının yerine “Kürt vatandaşlar” ifadesine 
spotunda yer vermektedir. Hakimiyet gazetesi-
nin spotunda “bir mahallede” ifadesi, haberin 
önemli unsurları içerisinde yer alan yer kavra-
mına ilişkin bilgiyi okur kitlesine verememek-
tedir. Haber spotlarında olayların çıkış noktası 
olarak “çocuk meselesi” ön plana çıkartılmak-
tadır. Ayrıca söz konusu spotlarda çatışmaya 
ilişkin ilk hamlenin hangi taraftan geldiği vur-
gulanmamaktadır. Çatışmanın çıkış noktasına 
ilişkin yeterli bilgi olmamasından kaynaklanan 
bir durum olabileceği ihtimalinin kabulüyle; bu 
yaklaşım barış odaklı gazeteciliğin gereklerin-
den birinin yerine getirildiğini göstermektedir. 

Habere ilişkin spotlarda dikkati çeken bir diğer 
nokta da; spotlarda ağırlıklı olarak şiddet olay-
larında kullanılan silahlara ve şiddetin görünür 
etkilerine odaklanılmaktadır. Haberin vitrini 
niteliğindeki spotlarda; “pompalı tüfek, bıçak, 
taş, sopa, ateşe verilen araç ve ev, bir ölü, 41 
yaralı, savaş alanı” gibi ifadelerin sıklıkla yer 
alması bir anlamda şiddeti kışkırtıcı nitelikte-
dir. 

İmece gazetesinde, olayla ilgili 24 Mayıs 2011 
tarihinde yapılan haberin “Çilek Mahallesi’nde 
yaşanan çatışmaya iki farklı partiden iki farklı 
yorum geldi. BDP, uyuşturucu ve fuhuş çetele-
rini suçladı. MHP ‘teröre taviz verildi’ görü-
şünü savundu.” şeklindeki spotu ise manidar-
dır. İki siyasi parti temsilcisi; olayı “iki taraf 
algısı” ile ele alarak, çatışmayı sadece uzlaş-

mazlık alanının nedenleri düzleminde değer-
lendirmekte ve örtük bir biçimde “öteki”ni 
medya aracılığıyla suçlu ilan etmektedir. Barış 
ikliminin oluşumuna hiçbir katkısı olmayan ve 
şiddet odaklı gazeteciliğin temel dayanak nok-
talarından biri olan elde var sıfır yönelimine 
örnek teşkil eden söz konusu durumun; haber 
spotunda ön plana çıkartılması barış odaklı 
gazeteciliğe aykırıdır. 

Ana Olay ve Sunuş Biçimi 

Söylem analizi çerçevesinde ele alınan ana olay 
ve sunuş biçiminde; ana olayın yerel gazeteler-
deki “sunum biçimi”, haberde yer alan “aktör-
ler”, olayın “ne zaman” gerçekleştiğine ilişkin 
açıklama ve “haber kaynakları” incelenmekte-
dir. 

Mersin’in Çilek Mahallesi’nde Cono aşiretine 
mensup vatandaşlar ile Kürt kökenli vatandaş-
lar arasında gerçekleşen çatışma ve bu çatışma 
nedeniyle bir kişinin ölmesi, 40’dan fazla kişi-
nin yaralanması, haberlerde ana olayı oluştur-
maktadır. Ayrıca söz konusu çatışmaların ar-
dından Cono aşiretine mensup vatandaşların 
Çilek Mahallesi’nden zorunlu göçleri okuyucu 
kitlesine aktarılan haberlerde önemli bir yer 
tutmaktadır.  İlk sayfadan okuyuculara aktarı-
lan haberlerin giriş bölümünde genelde çatış-
manın yeri, nedeni ve tarafları hakkında bilgi-
ler verilmektedir. Yerel gazete haberlerinde söz 
konusu ana olay; farklı ideolojik söylemlerle 
okuyuculara aktarılmakla beraber, gazetelerin 
ortak paydada buluştukları ve odaklandıkları 
nokta; uzlaşmazlık alanı ile şiddetin görünür 
etkileridir. 

Haberlerde; Cono aşiretine mensup vatandaş-
lar, Kürt kökenli vatandaşlar, valilik, polis, 
medya mensubu, Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il 
başkanları öne çıkan aktörlerdir. Özelikle habe-
rin ana aktörlerinin (Conolar ve Kürtler) ince-
lenen gazetelerde farklı biçimlerde konumlan-
dırıldıkları dikkati çekmektedir. Örneğin, Bu-
gün Mersin Gazetesi’nin haberinde yer alan 
“…aşiret mensuplarıyla mahalle halkı…” ile 
Hakimiyet Gazetesi’nin “Cono aşiretine men-
sup kişilerle vatandaşlar arasında…” ifadeleri 
son derece çarpıcıdır. Söz konusu gazetelerden 
biri olayın geçtiği mahallede ikamet eden Cono 
aşiretine mensup vatandaşları mahalle halkın-
dan görmez iken; diğer yerel gazete haberi ise 
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söz konusu vatandaşları “vatandaşlık kimliği” 
dışında bırakmaktadır. 

Haberlerdeki söz konusu vurgular, bir tarafın 
ötekileştirilerek kimliğinin değersiz kılınması 
sonucunu beraberinde getirmektedir. Haber 
spotlarında olduğu gibi ana olayın haber metin-
lerinde sunumunda da çatışmanın temel sebebi 
genelde “çocuk meselesi” olarak işlenmektedir. 
Fakat Bugün Mersin Gazetesi’nin 23 Mayıs 
2011 tarihli haberinde çatışmanın sebebi diğer 
gazetelerden farklı olarak “…vatandaşlar, 
aşiret mensubu kişilerin uyuşturucu ticareti ve 
fuhuş gibi yasadışı olaylar nedeniyle mahalle-
nin huzurunu kaçırdıklarını, kavganın da bu 
yüzden çıktığını iddia etti.” ifadesiyle okur 
kitlesine yansıtılmaktadır. Okur kitlesini tahrik 
edecek ve şiddet olaylarını körükleyebilecek bu 
yaklaşım savaş/şiddet gazeteciliğine somut bir 
örnek oluşturmaktadır. Sadece “Onlar”ı sorun 
olarak görmek baştan bir çözümsüzlüğün kabu-
lünü yansıtmaktadır. 

Gazetelerin ilk sayfalarında başlayıp iç sayfa-
larda devam eden olaya ilişkin haberlerden 2’si 
hariç diğerlerinde olayın oluş zamanına ilişkin 
hiçbir bilgi yer almamaktadır. Sadece İmece 
Gazetesi “Cumartesi günü sabah saatlerin-
de…” ve Özgür Haber Gazetesi ise 
“…geçtiğimiz Cumartesi günü…” zaman ifade-
leriyle “ne zaman?” sorusunu yanıtsız bırak-
mamışlardır. Ana olay ve sunuş biçimi çerçe-
vesinde haberlerin hangi kaynaklara dayandırı-
larak kurgulandığı incelendiğinde; resmi kay-
naklar (valilik, emniyet müdürlüğü vb.), siyasal 
parti temsilcileri (BDP, MHP), haber ajansları 
(AA, İHA) ve görgü tanıkları ön plana çıkmak-
tadır. Haber kaynakları içerisinde yer alan 
siyasal parti temsilcilerinin farklı ve bir anlam-
da katı ideolojik bakış açılarıyla olayı değer-
lendirmeleri şiddet odaklı gazeteciliğe malze-
me oluşturmaktadır. BDP Mersin İl Başkanı 
Cihan Yılmaz’ın “Olaylar, Kürt halkını uyuş-
turucu, fuhuş ve hırsızlık batağına çekmek 
isteyenlerin provokasyonudur.”(Mersin-
23.05.2011) ifadesi ve MHP Grup Başkanveki-
li Mehmet Şandır’ın“Çatışma bir tehlikenin 
işaretidir. Bu tehlike ayrışmadır. Etnik bölücü-
lüğün siyasi bölücülüğe dönüşmesidir. 
…militanların saldırdığı yerdeki mağdur halkı 
göç ettirirse…”(İmece-24.05.2011) vurgusu 
“Onlar”ı sorun olarak gören ve “Onlar-biz” 
propagandasını merkeze koymaktadır. 

Ayrıca yerel gazetelerin söz konusu olayı haber 
ajanslarına dayanarak okuyucuya aktarmaları; 
haberlerdeki tek tipleşmeyi beraberinde getir-
mektedir. Örneğin Akdeniz ve Özgür Haber 
gazetelerinin 23 Mayıs 2011 tarihli sayıların-
daki olayla ilgili haberlere İHA kaynaklık et-
mektedir. Her iki gazetedeki haberlerde olayın 
benzer kurgu ve vurgularla okuyucuya aktarıl-
dığı görülmektedir. Ajans kaynaklı bu haber-
lerde ön plana çıkartılan şiddetin görünür etki-
leridir. Ölü, yaralı, gözaltı, taş, sopa, yağma, 
ateşe verme gibi ifadeler her iki gazetede de 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda; yerel medya 
için önemli bir haber kaynağı olan haber ajans-
larının barış ya da şiddet odaklılığı söz konusu 
aracın söylemine etki eden önemli bir unsur 
olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle yerel gaze-
telerin, insan kaynağı sınırlılığı nedeniyle ajans 
haberlerine bağımlılıkları göz önünde bulundu-
rulduğunda; haber ajanslarının olayları hangi 
bakış açısından ele aldıkları büyük önem taşı-
maktadır. 

Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

Yerel gazetelerde olayla ilgili ardalan bilgisinin 
yer almadığı; haberlerin tamamında çatışmanın 
ya da zorunlu göçün ön plana çıkartıldığı gö-
rülmektedir. Uzlaşmazlık alanına odaklanarak, 
uzlaşmazlığın oluşumunun nedenlerinin yer 
aldığı ardalan bilgisinin haber içeriğinde yer 
almaması, olayın toplumsal yapıdan ve dina-
miklerden izole edilmesi sonucunu beraberinde 
getirmektedir. Bu ise okur kitlesinin sadece 
şiddete ve onun görünür etkilerine odaklanması 
sonucunu doğurmaktadır. Olayın ardalanından 
kopuk biçimde sunumu, söz konusu şiddet 
içerikli olayın “kapalı/sır” kalmasına neden 
olmaktadır.  

Haberlerde ardalan ve bağlam bilgisinin olma-
ması; Çilek mahallesinde yaşayan vatandaşlar 
kimlerdir? Ne kadar zamandır bu iki etnik grup 
aynı mahallede yaşamaktadır? Hangi kültürel 
zenginlikleri ve karakteristik özellikleri bünye-
lerinde barındırmaktadırlar? Çatışmaya temel 
oluşturabilecek sorunlar nelerdir? gibi soruların 
haberlerde yanıtsız kalmasına neden olmakta-
dır. Habere ilişkin ardalanın yer alması çözüm 
odaklı bir barış gazeteciliğine de katkı sağlaya-
bilecektir. 
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Sonuçlar ve Tepkiler 

Söylem analizi çerçevesinde sonuçlar ve tepki-
lerin irdelenmesinde çatışma ve göç olgusu 
üzerine odaklanan haberlerde şu 3 soruya yanıt 
aranmıştır: 

- Olaya dair herhangi bir açıklama var mı? 

- Haberin arkasında ideolojik bir açıklama var 
mı? 

- Olayın taraflarından yapılan alıntılar haber 
içerisinde ne şekilde veriliyor? 

Çilek mahallesinde gerçekleşen olaylara ilişkin 
açıklamalar 3 farklı kaynak tarafından gerçek-
leştirilmektedir: Resmi kaynaklar, siyasal parti 
temsilcileri ve görgü tanıkları. Bu açıklamala-
rın haber kurgusu içerisinde belirleyici bir role 
sahip olduğu dikkati çekmektedir. Resmi kay-
nakların açıklamaları haber hikayesi içerisin-
deki; ölü, yaralı, gözaltı, tutuklama gibi öğeler 
üzerine odaklanmaktadır. İncelenen gazetelerin 
23 Mayıs 2011 tarihli sayılarında yer alan res-
mi kaynak alıntılarından bazıları şöyledir:  

“Polis tarafından yapılan açıklamada; 1 
kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kav-
gada 7’si çocuk 15 kişinin gözaltına alın-
dığı, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi-
nin sürdüğü, 31’inin ise çeşitli hastaneler-
de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.” 
(Mersin Gazetesi) 

“İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olaylar 
nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 41 kişinin ise 
yaralandığını belirtti.” (Bugün Mersin 
Gazetesi) 

“Mersin Valiliği tarafından yapılan açık-
lamada, Çilek Mahallesi’nde komşu kav-
gasından başlayan olaylarda; ateşli silah, 
taş ve sopa kullanıldığı 34 kişinin yaralan-
dığı…” (İmece Gazetesi) 

Yerel gazetelerde söz konusu olayla ilgili ha-
berlerde akredite kaynaklardan doğrudan veya 
dolaylı alıntılar yer almaktadır. Haberlerdeki 
akredite kaynak alıntılarında dikkati çeken 
nokta, hiçbir haberde resmi yetkilinin isminin 
yer almamasıdır. “Polis tarafından, “İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri” ve “Mersin Valiliği” 
şeklindeki kaynak tanımlamaları söz konusu 
duruma örnek teşkil etmektedir. Ayrıca şiddet 

unsuruna odaklanan akredite kaynak açıklama-
larında; polis ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafın-
dan verilen bilgide yaralı sayısı 41 iken, Mersin 
Valiliği’nin açıklamasında bu sayı 34’e düş-
mektedir. Can ve mal kaybının tespiti odaklı 
akredite kaynak açıklamaları bariz bir ideolojik 
söylem içermemektedir. Haberlerde ideolojik 
örüntüler içeren açıklamalar siyasal parti tem-
silcilerine aittir: 

“BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz, olayın sa-
dece adli bir vaka olarak ele alınamaya-
cağını söyledi. Yılmaz, “Sistemin haklımı-
za saldırısı hayatın her alanında devam 
ediyor. Fakat halkımız, kirli odakların 
oyunlarına gelmeyecektir” diye konuştu.” 
(Mersin-23.05.2011) 

“MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, 
“…Etnik bölücülüğün siyasi bölücülüğe 
dönüşmesi, bunun meclise taşınmak isten-
mesi ayrışmayı arttırıyor, Mersin’de de 
halk hızlı bir şekilde birbirinden ayrışı-
yor” dedi.” (İmece-24.05.2011) 

Her iki siyasal parti temsilcisi de ideolojik bir 
bakış açısından olayı değerlendirerek, yorumla-
rını yapmaktadırlar. Haberlerde olaya konu 
olan kişilerin, akredite kaynakların ya da siya-
sal parti temsilcilerinin sözlü tepkilerine ve 
değerlendirmelerine başvurmak; nesnellik 
ilkesinin gereklerindendir. Fakat çatışmaya ve 
sadece şiddet öğelerine yoğunlaşan açıklama-
lar, barış gazeteciliğinin önünde bir engel teşkil 
etmektedir. 

Beklenti ve Değerlendirme 

Haberlerdeki beklenti ve değerlendirme unsur-
ları; “haberde olayın bundan sonra nasıl bir 
gelişme gösterebileceğine ilişkin bir öngörü yer 
alıyor mu?” ve “haberin yansıttığı sonuçlar 
nasıl ifade ediliyor?” sorularıyla irdelenmiştir. 
Yerel gazetelerdeki konuyla ilgili haberler bu 
perspektiften değerlendirildiğinde; hiçbir gaze-
te haberinde geleceğe dönük çıkarsama ve 
değerlendirmenin yer almadığı görülmektedir. 
Haberler sadece çatışmaya ve sonrasında Cono 
aşiretine mensup vatandaşların mahalleden göç 
etmesine/ettirilmesine ilişkin bilgileri okuyucu 
kitlesine aktarmaktadır. Bu haberler ise şidde-
tin görünmeyen etkilerine odaklanılmadan yani 
çatışmalar sonrası yaşanan travmaları ve göç 
sonrası çok kültürlü yapıya verilen zarar değer-
lendirme dışı bırakılarak verilmektedir. 
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b. Mikro Yapı 

Söylem analizi tekniğinde haberin mikro yapı 
analizini; sentaktik, kelime seçimleri, yerel 
uyum ve retorik oluşturmaktadır. Bu çalışma-
nın mikro yapı analizi bölümünde “sentaktik ve 
kelime seçimleri” üzerine odaklanılmaktadır.  

Sentaktik 

Haber kurgusunda kullanılan cümle yapıları, 
sentaktik yapının çözümlenmesinde temel 
dayanak noktasını oluşturmaktadır. Cümlelerin 
uzun/kısa, basit/karmaşık, ya da aktif/pasif 
yapıda olmaları olayın okur kitlesi tarafından 
farklı biçimlerde algılanması sonucunu ortaya 
çıkartabilmektedir.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan yerel gaze-
telerin 23 Mayıs 2011 tarihli sayılarındaki ilgili 
haberlerin ilk cümleleri (haber anlatısındaki ilk 
cümlenin öneminden hareketle) “uzun/kısa ve 
basit/karmaşık” bağlamında ele alındığında; 
söz konusu cümlelerin ortalama 22 kelime ile 
oluşturulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ortalama 
kolay anlaşılırlık açısından okuyucu için sorun 
teşkil edebilecek düzeydedir. Gazetelerin habe-
rin ilk cümlesindeki kelime sayıları şöyledir: 

Tablo 2. Gazete Haberlerinin İlk Cümlesindeki 
Kelime Sayılarının Dağılımı 

Gazete Kelime Sayısı 

İmece Gazetesi 14 

Güney Gazetesi  44 

Mersin Gazetesi 27 

Akdeniz Gazetesi 29 

Hakimiyet 16 

Çukurova Gazetesi 12 

Özgür haber Gazetesi 16 

Bugün Mersin Gazetesi 21 

Söz konusu rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
Güney Gazetesi, Çilek Mahallesi’ndeki etnik 
çatışma olayını en uzun ve karmaşık yapıdaki 
cümlelerle okuyucularına aktaran gazetedir. 

Çukurova Gazetesi ise en kısa ve basit cümle 
yapılarını tercih eden yerel gazete olarak ön 
plana çıkmaktadır.  

Sentaktik yapıda diğer odak noktası, cümlelerin 
aktif/pasif yapıda olma durumudur. İnal (1994: 
21), bu yapıya ilişkin şu noktanın altını çiz-
mektedir: 

“Haberin sentaktik yapı içinde belli kişi 
ve kurumların eylemlerinin pasif cümle 
aracılığı ile aktarılması haberde ideolojik 
olanın açığa çıkarılması açısından önem-
lidir. Aslında ideolojik olarak nötr bir dil 
olabileceğini varsaymak aynı zamanda 
habercilikte mutlak bir nesnellik olabile-
ceğini de varsaymak demektir ki; bunun 
pratikte olanaksız bir durum olduğunu 
söyleyebiliriz”. 

Yerel gazetelerdeki haberler bu perspektiften 
incelendiğinde; şu 3 nokta dikkati çekmektedir:  

1. Resmi kaynakların haberlerdeki ifadeleri 
“pasif” yapıdaki cümlelerle kurgulanmaktadır: 

“Polis tarafından yapılan açıklamada 
…tedavilerinin devam ettiği bildirildi.” 
(İmece-23.05.2011) 

“…Conoların evleri polis tarafından tah-
liye edildi.” (Çukurova-23.05.2011) 

“Mersin Valiliği tarafından yapılan açık-
lamada, … hayatını kaybettiği bildirildi.” 
(İmece Gazetesi) 

2. Siyasal parti temsilcilerinin görüşleri “aktif” 
cümle kurgularıyla oluşturulmaktadır: 

“MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şan-
dır, … yaşanan çatışmayı ‘bir tehlikenin 
işareti’ olarak gördüklerini söyledi.” 
(İmece-24.05.2011) 

“Olay yerine BDP Mersin İl Başkanı Ci-
han Yılmaz da gelerek vatandaşları sakin-
leştirmeye çalıştı.”(Akdeniz-23.05.2011) 

3. Cono aşiretine mensup vatandaşlar ile Kürt 
kökenli vatandaşların eylemleri “aktif” cümle-
ler aracılığıyla okur kitlesine sunulmaktadır: 

“… çok sayıda kişi evlere girdi, … tahrip 
etti.” (İmece-23.05.2011) 



Yerel Basında Etnik Çatışma Söylemi: Mersin İli Örneği (155-172) 

 169 

“Cono aşireti mensubu …ateş açtı.” (Gü-
ney-23.05.2011) 

“…evlere giren kalabalık, camları kırdı, 
eşyaları sokaklara fırlattı.” (Özgür Ha-
ber-23.05.2011) 

“…gruptakiler birbirlerine taş ve sopa-
larla saldırdı.” (Hakimiyet-23.05.2011) 

Gazetelerdeki haber kurgusunda genelde resmi 
kaynak ifadelerinin “aktif” cümle yapılarıyla 
okuyuculara aktarılması yaygın bir durumken; 
etnik çatışma haberlerinde bunun tersi bir sen-
taktik yapıyla karşılaşılmaktadır. Söz konusu 
bu durum, makro yapı içerisinde ele alınan 
“sonuçlar ve tepkiler” bölümündeki tespitlerle 
yani hiçbir haberde resmi yetkilinin isminin 
belirtilmemesi durumuyla paralellik oluştur-
maktadır. Bu bağlamda resmi kaynakların, 
ölümlü bir etnik çatışma ile başlayan ve göçle 
noktalanan bu olaylar zincirinde etkin bir ko-
numda olmak istemedikleri görülmektedir. 
Yerel gazetelerin de söz konusu durumu pasif 
cümle yapılarıyla destekledikleri ortaya çık-
maktadır.  

Siyasal parti temsilcilerinin onlar-biz propa-
gandası niteliğindeki açıklamalarının (ana olay 
ve sunuş biçimi bölümündeki örneklerde gö-
rüldüğü üzere) aktif cümle yapılarıyla verilme-
si şiddetin meşrulaştırılmasına dayanak noktası 
oluşturmaktadır. Ayrıca çatışan iki tarafın şid-
det eylemlerinin neredeyse tüm gazetelerde 
aktif cümle yapılarıyla aktarılması, şiddet ey-
lemlerini ve olayın taraflarını tam da merkezde 
konumlandırmaktadır. Barış gazeteciliği bağ-
lamında olması gereken sentaktik yapı kurgusu 
şöyledir: 

Barıştırıcı ve çözümleyici tarafların görüşleri 
ve girişimleri = aktif cümleler 

Şiddetin görünür etkileri ve onlar-biz açıklama-
ları = pasif cümleler  

Kelime Seçimleri 

Kelime seçimleri haber anlatısının en çarpıcı 
unsurlarındandır. Haberde yer alan aktörlerin 
konumlandırılmasında ve olayın ideolojik bo-
yutlarıyla okuyucunun zihninde haritalandırıl-
masında seçilen kelimeler önem arz etmektedir. 

Bir anlamda haberin dokusu ve ideolojik pa-
yandaları kelimeler vasıtasıyla vücut bulmak-
tadır.  

Kelime seçimlerinden söz ederken, çok fazla 
verilen bir örnek "özgürlük savaşçısı" ve "terö-
rist" örneğidir. Doğrudan ideolojik bir seçimi 
yansıtan bu iki kelimeden hangisinin kullanıla-
cağı ilk anda düşünülebileceğinden de daha 
karmaşık bir konudur. Dil içinde mücadele bir 
kelimenin yerine farklı bir kelimenin önerilme-
si ve kullanılması değildir. Dil içinde mücadele 
söyleme ilişkin bir kavramdır. Kelimelerin 
anlamı, diğer bir değişle vurgusu söylemler 
içinde oluşur (İnal 1996: 122). Kelime seçimi 
aynı zamanda barış/şiddet odaklı gazeteciliğin 
de belirleyici bir öğesi durumundadır. Bu pers-
pektiften bakılarak, Çilek Mahallesi’nde ger-
çekleşen etnik çatışmaya ilişkin haberlerde 
kullanılan kelimeler irdelendiğinde pek de 
olumlu bir sonuç ortaya koyulamamaktadır. 
Haberlerde ağırlıklı olarak şiddet öğelerini 
çağrıştıran kelimeler söylemi oluşturmaktadır. 
Gazeteler söz konusu olayı savaş benzetmesi 
ile okur kitlesine aktarmaktadır: 

“…savaş alanına döndü.” (Mersin-
23.05.2011) 

“Savaş alanına dönen mahallede…” (Çu-
kurova-23.05.2011) 

“Savaş gibi kavga…” (Özgür Haber-
23.05.2011) 

“…iç savaş manzaralarını aratmayan…” 
(İmece-23.05.2011) 

Ayrıca gazeteler bir tarafı suçlu ilan eden ve 
küçük düşüren kelime seçimleri yapmaktadır. 
Örneğin, 24 Mayıs 2011 tarihli Hakimiyet 
Gazetesi “Cono kavgasında 15 gözaltı…” 
ifadesi ile kavganın ana faktörünü ve suçlusunu 
ilan etmektedir. Aynı tarihli haberinde Çukuro-
va Gazetesi ise “Eşkıya yaktı…” kelimesi ile 
Kürt vatandaşları hedef göstermektedir. Söz 
konusu bu yaklaşım iki taraf algısını zihinlere 
işleyerek, bir tarafın diğer tarafı olumsuz ve 
şiddetin kaynağı olarak görmesine hizmet et-
mektedir. Bu olumsuz algının yayılmasını 
sağlayan ise nesnellik ilkesini savunan yerel 
gazetedir. Haberler aynı zamanda toplumda bir 
korku psikolojisinin hakim olmasına da eşlik 
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edecek kelimeleri kullanmaktadır:“Korkulan 
oldu.” (Hakimiyet-23.05.2011), “Çatışma 
korkuttu.” (İmece-24.05.2011) 

Etnik çatışma konulu haberlerde “yağma” ve 
“talan” kelimelerinin de sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir: “Yağmalanan evler…” (Mer-
sin-23.05.2011) “…mahallede tam bir talan 
yaşandı.” (Özgür Haber-23.05.2011). Söz 
konusu kelimeler bir anlamda taraflardan birini 
“yağmacı” olarak ifşa etmektedir ki; bu nitele-
meler müzakerenin ve çözüm arayışlarının 
önünde bir set oluşturmaktadır.  Ayrıca haber-
lerde sayısal vurguların çokluğu ve “bilanço” 
kelimesi dikkati çekmektedir: “Bir ölü 40’da 
yaralı…” (Güney-23.05.2011), “…15 gözaltı” 
(Hakimiyet-24.05.2011), “…2 ev ve bir araç 
ateşe verildi.” (Güney-23.05.2011), “…bilanço 
ağır oldu.” (Bugün Mersin-23.05.2011). Ça-
tışmanın sonuçlarının sadece ölü, yaralı ya da 
yakılan ev sayısı gibi niceliksel verilerden yola 
çıkılarak bilanço gibi kelimelerle muhasebeleş-
tirmek; olayı duygulardan yalıtarak, yaşanan 
travmaları ve bölgede göç ile ortaya çıkan 
kültürel erozyonu maskelemektedir. Barış 
gazeteciliğinin temel unsurlarından biri olan 
duygudaşlık ortamının yaratılabilmesi, sayısal 
ağırlıklı bu indirgemeci yaklaşımla mümkün 
olamamaktadır. 

Cono aşiretine mensup vatandaşların olaylar 
sonrası Çilek Mahallesi’nden göç etme-
si/ettirilmesi gazetelerde farklı kelimelerle okur 
kitlesine aktarılmaktadır: 

“Zorunlu göç…” (Özgür Haber-
23.05.2011) 

“Zorunlu göç sürüyor…” (Çukurova-
24.05.2011) 

“Conoların evleri tahliye edildi…” (Akde-
niz-23.05.2011) 

“…evler tahliye edildi.” (İmece-
23.05.2011) 

Yerel gazetelerde bazıları olayı “tahliye” (3) 
olarak ortaya koyarken, diğerleri bu durumu 
“zorunlu göç” (4) kelimeleriyle okur kitlesine 
iletmektedir. “Tahliye” kelimesi yaşanan olayı 
sıradanlaştırıp, olayı ardalanından izole etmek-
tedir. “Zorunlu göç” ifadesi ise çatışma sonrası 

ortaya çıkan bu travmatik durumu daha net bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Barış gazeteciliği 
perspektifinden değerlendirildiğinde; bu kelime 
seçimi bundan sonra benzer olay ve sonuçları 
doğmaması için bir uyaran rolü oynamaktadır. 

SONUÇ 

Ele alınan olayla ilgili; Mersin’de resmi ilan 
alan ve düzenli olarak yayınlanan günlük gaze-
telerde toplam 28 haber okuyuculara iletilmek-
tedir. Söz konusu haberlerin %43’ü (12 haber) 
birinci sayfada yer almaktadır. Yerel gazetele-
rin 4’ünün 24 Mayıs 2011 tarihinde olayla ilgili 
hiç haber yapmaması; yerel medyanın haber 
takibi konusundaki yetersizliğini ortaya koy-
maktadır. Ayrıca yerel gazetelerde konu ile 
ilgili köşe yazısı ya da başyazı sunum şeklinin 
yer almaması barış gazeteciliği anlamında 
önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü barış ikliminin tesisinde köşe yazıların-
dan ya da başyazılardan verilecek mesajlar 
okur kitlesini olumlu yönde etkileme gücüne 
sahiptir. 

Haberi destekleyen görsel materyallerin en 
önemlisi fotoğrafın haberlerde toplam 60 defa 
kullanıldığı görülmektedir. Fakat asıl önemli 
nokta yerel gazetelerde yer alan fotoğrafların 
neredeyse tamamı şiddet unsuruna odaklan-
maktadır. Gazetelerin birinci sayfalarında yer 
alan haberlerin başlıkları ise çatışmadaki sayı-
ları (ölü, yaralı, gözaltı gibi), kimin daha fazla 
zarar verdiğini ve şiddet odaklı vurguları ön 
plana çıkartmaktadır. Söz konusu bu durum, 
başlıklarda reaktif bir tavırla korku psikolojisi-
nin yaratıldığını ve bir tarafın sorun olarak öne 
itildiğini göstermektedir. Haberin spot/haber 
girişlerinde; çatışmanın taraflarının, olayın 
ortaya çıkış nedeninin ve sonuçlarının özetle 
okuyucuya aktarıldığı görülmektedir. Haberin 
en çok okunan öğelerinden biri olan spotlarda; 
pompalı tüfek, taş, sopa, ölü, yaralı gibi ifade-
lerin sıklıkla yer alması şiddeti kışkırtıcı bir 
unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 
siyasal parti temsilcilerinin “iki taraf algısı” ile 
örtük bir biçimde de olsa “öteki”ni suçlu ilan 
eden açıklamalarının haber spotlarına taşınması 
barış odaklı gazeteciliğin önünde engel oluş-
turmaktadır.  

Yerel gazetelerin ana olay ve sunuş kurgusu 
farklı ideolojik söylemler içerse de ortak pay-



Yerel Basında Etnik Çatışma Söylemi: Mersin İli Örneği (155-172) 

 171 

dada buluşularak odaklanılan nokta, uzlaşmaz-
lık alanı ile şiddetin görünür etkileridir. Haber-
lerde taraflardan birinin vatandaş ya da mahal-
leli olarak bile nitelendirilmeyerek huzur kaçı-
ran bir topluluk olarak konumlandırılması; 
diğer tarafın yaptıklarını meşru kılan ve konu-
yu çözümsüzlüğe iten bir yaklaşımdır. Yerel 
gazetelerin insan kaynağı sınırlılığı nedeniyle 
ajans haberlerine bağımlılıkları sıkıntılı bir 
durumu ortaya çıkartmaktadır. Söz konusu bu 
durum haberlerdeki tek tipleşme sorununu 
başka bir boyuta taşımaktadır. Haber ajansları-
nın çoğu kez barış gazeteciliğinden uzak şiddet 
odaklı söylemi, bu kaynağı kullanan gazeteler-
de “tek tip şiddet kurgusu”nu ortaya çıkartmak-
tadır. Bu bağlamda yerel gazeteler için önemli 
bir kaynak olan haber ajanslarının barış odaklı 
olmaları beraberinde birçok gazeteyi de olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Yerel gazetelerde etnik çatışma ile ilgili haber-
lerde ardalan ve bağlam bilgisi yer almamakta-
dır. Haberlerde mercek altına alınan tek şey 
çatışma günü yaşananlar ve sonrasındaki göç 
olgusudur. Söz konusu etnik çatışma haberleri-
nin, toplumsal yapıdan ve dinamiklerden izole 
edilerek kurgulanması olayın “kapalı/sır” ola-
rak kalmasına neden olmaktadır. Barış odaklı 
gazetecilik için haber söylemi içerisinde 
ardalanın verilmesi bir gereklilik olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Resmi kaynaklar, siyasal parti temsilcileri ve 
görgü tanıklarının açıklamaları haber kurgusu 
içerisinde önemli yer tutmaktadır. Olaylarda 
yer alan aktörlerin açıklamalarının haberlerde 
yer alması nesnellik ilkesine uygun düşse de; 
çatışmaya odaklanan ve onlar-biz propagandası 
içeren açıklamalar barış gazeteciliğinin önünü 
kapatmaktadır. Ayrıca yerel gazetelerdeki 
haberlerin, geleceğe dönük çıkarsama ve değer-
lendirmeleri içermemesi dikkat çekicidir. Yerel 
gazete haberlerinin sentaktik yapılarının analizi 
de ilginç sonuçlar içermektedir. Haber kurgusu 
içerisinde resmi kaynak ifadeleri pasif, siyasal 
parti temsilcileri ve olayın taraflarının eylemle-
ri ise aktif cümle yapılarıyla okuyucuya akta-
rılmaktadır. Barış odaklı gazetecilik perspekti-
finden bakıldığında olması gereken, var olan 
sentaktik yapının tam tersidir. Barış ve çözüm-
leyici tarafların görüşlerinin (resmi kaynaklar-
dan ve sivil toplum kuruluşlarından beklenen) 
aktif, şiddetin görünür etkilerinin ve onlar-biz 

merkezli açıklamaların pasif cümleler ile kur-
gulanması barış odaklı gazetecilik için kritik 
bir tercihtir. Mikro yapı içerisindeki kelime 
seçimleri barış/şiddet odaklı gazeteciliğin belir-
leyici bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Haberlerde kullanılan kelimeler barış gazeteci-
liğine hizmet eder nitelikte değildir. Bir tarafı 
suçlu ilan eden (Cono kavgası), küçük düşüren 
(Eşkıya yaktı) ve kurbanlaştırıcı (mağdur halk) 
kelimeler şiddete dayalı çözümsüzlük kurgusu-
nu inşa etmektedir.  

Yerel gazeteler; şiddetin görünür etkileri yerine 
görünmeyen etkilerine, çatışmada kullanılan 
silahlar yerine çatışmanın yarattığı travmalara, 
çatışma gününün ayrıntıları yerine olayın 
ardalan ve bağlam bilgisine, yakılan bina ve 
arabalarda oluşan zarar yerine göç sonrası çok 
kültürlü yapıdaki erozyona odaklanan haberleri 
ön plana çıkarttığında barış gazeteciliği yap-
mak konusunda önemli bir adım atmış olacak-
tır. 

SONNOTLAR 

(1) “Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan 
hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değer-
lerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savu-
nur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, milliyet, din, 
sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm 
ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin hak-
larını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar 
ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükle-
yici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir toplulu-
ğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inanç-
larını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı 
konusu yapamaz. Gazeteci, her türden şiddeti 
haklı gösterici, özendirici ve kışkırtıcı yayın 
yapmamaya özen gösterir.” 

(2) 8. maddesinde  “Gazeteci, barış, demokrasi, 
insan hakları, toplumsal ilerleme ve ulusal 
özgürleşim gibi evrensel insani değerleri savu-
nur…”  9. maddesinde ise, evrensel insani 
değerlere bağlı bir gazetecinin savaşı, şiddeti, 
nefreti, ayrımcılığı, ırkçılığı, baskıyı haklılaştı-
racak bir gazetecilik anlayışından uzak duraca-
ğı ve barış için çaba göstereceği vurgulanmak-
tadır. 

(3) Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde (1998: 
2114) tahliye kelimesinin karşılığı boşaltma 
olarak geçmektedir. 
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(4) Aynı sözlükte (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 
1998: 863) göç kelimesi ise şöyle tanımlan-
maktadır. Ekonomik, toplumsal veya siyasal 
sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 
ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi. 
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HÜRRİYET A.Ş. ÖRNEĞİNDE YENİ MEDYA SEKTÖRÜ VE ÇOKULUSLAŞMA 
PRATİKLERİNİN TEMEL EĞİLİMLERİ* 

Emre Canpolat** 

 

ÖZET 

Yeni medya araçları ve ortamının yarattığı olanaklar, sermaye faaliyetlerinin zaman ve mekâna 
yönelik sınırlılıkları aşmasına olanak sağlamış ve esnek birikim pratiklerinin yaygınlaşmasına 
neden olmuştur. Bu bağlamda, kitlesel üretim/tüketimden çok esnek üretim/tüketim süreçleri ve 
ulusal ölçekle beraber bölgesel ve küresel faaliyet ölçekleri daha da ön plana çıkmıştır. Yaşanan 
dönüşüm, kapitalizmin tarihinde gözlemlenen farklı birikim rejimlerinin ve düzenleyici kuruluşla-
rın dönüşümü açısından ele alınmıştır. Geleneksel medya kuruluşları, söz konusu dönüşümle be-
raber, artan yoğunlaşma pratikleriyle faaliyet alanlarını geliştirerek yeni medya sektörünün başat 
aktörleri arasında yer almışlardır. Çalışmada, bir aile şirketi olarak yayın hayatına başlayan 
Hürriyet gazetesinin, birikim rejimlerinde yaşanan dönüşüm çerçevesinde yeni medya sektöründe 
üstlendiği rolü ve bu kapsamda geliştirdiği çokuluslaşma pratikleri incelenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Yeni medya,  iletişim teknolojileri, çokuluslaşma, birikim rejimleri, Hürriyet, 
TME. 

NEW MEDIA SECTOR AND PRIMARY TRENDS OF PRACTICES OF 
MULTINATIONALIZATION  IN THE CASE OF HÜRRİYET INC. 

ABSTRACT 

New media tools and the possibilities that are created by the context, helped capital activities 
overcome the limits regarding the time and space and gave way to the proliferation of flexible 
accumulation practices. In this context, rather than mass production/mass consumption processes, 
flexible production/flexible consumption processes and as well as national, regional and global 
activity scales comes into prominence. This transformation is held in terms of the different 
accumulation regimes observed through the history of capitalism and the transformation of 
organising institutions is regarded too. Traditional media institutions have enlarged their activity 
realms due to the abovementioned transformation with increasing condensation practises and they 
have become the major actor in the new media sector. In this study, the role of Hurriyet 
newspaper, which started to publish as a family company, and then with all those transformations, 
began to enhance multinationalization practises in new media sector is analysed.  

Keywords: New media, communication technologies, multinationalization, accumulation regimes, 
Hürriyet, TME. 

                                                             
*  Bu çalışma, 7-8 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 
LaborComm 2012’de sunulmuş bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.   
** Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

GİRİŞ 

İçinde yaşadığımız günler, iletişim alanında 
özellikle 1970’lerde ortaya çıkan önemli deği-
şimlerin derin etkilerini taşımaktadır. Teknolo-
jik alanda yaşanan bir dizi değişimle beraber, 
iletişim teknolojileri tarihin daha önceki dö-
nemlerinde hiç olmadığı kadar hayatın merke-
zine dahil olmuşlardır. Yeni medya teknolojile-

rinin sağladığı yeni olanaklar, sermaye faaliyet-
lerinin ölçeğini hızla değiştirmiştir. Bu sürece 
verilen en önemli örneklerden biri de sermaye-
nin ulusal sınırlardan daha kolay kurtularak 
uluslararası alana daha güçlü çıkabilmesi ol-
muştur. 

Bu dönüşüm imalat sektöründe olduğu kadar 
medya faaliyetlerini içine alan hizmetler sektö-
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ründe de rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. 
Hizmetler sektörünün ekonomideki güncel 
eğilimlerle beraber 1980’li yıllardan itibaren 
uluslararası sermaye birikimine dahil edilmesi, 
bu faaliyet alanının oligopol bir piyasada başlı 
başına bir endüstri haline gelmesine ve çoku-
luslu yatırımlara açılmasına neden olmuştur. 
Özetlenen bu süreç, küresel ölçekte geçerli 
olduğu kadar Türkiye ölçeğinde de geçerlidir. 
Türkiye’de değişen birikim rejimi bağlamında 
dönüşen medya faaliyetleri, yeni medya araçla-
rı ve ortamının sağladığı olanaklarla yeniden 
şekillenmiş ve oligopolleşme, endüstrileşme ve 
çokuluslaşma gibi süreçlere önceki dönemlerde 
olmadığı kadar daha çok eklemlenmiştir. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesi kapsamında, 
kapitalizm ve çokuluslaşma süreci bağlamında 
yeni medya ortamı ve değişen birikim rejimleri 
üzerine odaklanılmış ve literatür taraması ya-
pılmıştır. Araştırma sorularına yanıt aranırken, 
Türkiye’de ve dünyada ekonomi ve medya 
alanında sözü edilen değişim çerçevesinde ne 
gibi dönüşümlerin yaşandığına değinilerek, 
yeni bir birikim rejiminin inşa edilmesinin 
altında yatan nedenlere, birikim rejiminde 
yaşanan dönüşümlerin hangi aktörler tarafından 
uygulamaya konulduğuna ve sonuçlarının neler 
olduğuna yönelik bir tartışma yürütülmüştür. 
Araştırma sorularının yön verdiği çalışma bo-
yunca, birikim rejiminin dönüşümündeki temel 
parametreler, yeni medya sektörünün 
çokuluslaşma eğilimlerine uygun kategoriler 
altında değerlendirilmiştir. 

Doğan Yayın Holding’in aynı zamanda online 
hizmetler de ürettiği Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş. aracılığıyla Doğu Avrupa’nın 
lider reklam şirketi TME’nin yüzde 67.3 hisse-
sini satın alması araştırmanın sorunsalı çerçe-
vesinde ele alınacak örnek olayı oluşturmakta-
dır. Ancak, daha önceki yıllardan itibaren, 
Türkiye’de medyanın değişen sahiplik yapısı 
incelenmiş, yeni medya ortamının buna neden 
ve nasıl olanak sağladığı üzerinde de durulmuş-
tur. Söz konusu izlek, esnek birikim rejiminin 
temel özellikleri ve sermayenin çokuluslaşma 
süreci bağlamında ele alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan yöntem literatür taraması 
ve mülakat tekniğidir. Literatür taraması kap-
samında, özellikle eleştirel ekonomi politik 
yaklaşımın enformasyon ve iletişim teknoloji-

lerine odaklanan teorik açılımlarına odaklanıl-
mış ve yine Marksist eleştirel ekonomi politik 
gelenek içinde kabul gören Fransız Düzenleme 
Okulu’nun yaklaşımlarından yararlanılmıştır. 
Bunun yanında sık sık, Ernest Mandel in 
temsil ettiği klasik Marksist literatüre de başvu-
rulmuştur. Literatür taramasının Türkiye aya-
ğında, öncelikle birikim rejimindeki küresel 
eğilimleri takip eden Türkiye ekonomisinin 
değişen yönelimleri bağlamında bir tartışma 
yürütülmüştür. Bu bağlamda ele alınan Türkiye 
medyasının dönüşümü ise esas olarak oligopol-
leşme, endüstrileşme ve çokuluslaşma gibi 
tartışma konuları takip edilerek ele alınmıştır 

Araştırmanın konusu ve belirlenen örnek olay 
gereğince, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Suzi 
Apalaçi Dayan’la iki kez ve Strateji ve İş Ge-
liştirme Grup Başkanı Ahmet Özer’le bir kez 
olmak üzere, yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmeler, esnek birikim rejimi-
nin temel parametrelerinin Hürriyet’in 
çokuluslaşma sürecindeki izini sürmeyi amaç-
lamıştır. Aynı zamanda çalışmanın örnek ola-
yını kapsamında, Hürriyet’in TME’nin % 
67.3’ünü satın alınmasındaki sürece yönelik 
sorular sorulmuş ve yayın hayatına geleneksel 
bir medya kuruluşu ve bir aile şirketi olarak 
başlayan Hürriyet’in, yıllar içinde sektördeki 
değişen konumuna ve çokuluslu, bölgesel bir 
aktör olmasının arkasında yatan dinamiklere 
odaklanılmıştır. 

Ayrıca, araştırmanın konusu gereği esnek biri-
kim rejiminin siyasal aktörlerine ve uluslararası 
düzenleyici kuruluşların yönlendiriciliğine 
yönelik önemli bir tartışma yürütüldüğünden, 
söz konusu uluslararası düzenleyici kuruluşla-
rın Türkiye’de telekomünikasyon sektörüne 
yönelik taleplerini hayata geçirmek için kuru-
lan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 
(BTK) uzman düzeyindeki bir yetkiliyle de yarı 
yapılandırılmış sorular aracılığıyla bir görüşme 
yapılmıştır. 

1. EKONOMİNİN GÜNCEL 
YÖNELİMLERİNE BAKIŞ 

 
1.1. Enformasyonel, Küresel ve Ağ Örgüt-
lenmesine Dayalı Ekonomi 

Castells (2008: 99) 20. yy.’ın son çeyreğinde 
dünyaya hâkim olan yeni ekonomik yönelimle-
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ri, önceki pratiklerden ayırt etmek için, 
“enformasyonel, küresel ve ağ örgütlenmesine 
dayalı” şeklinde nitelemiştir. Bunu daha geniş 
bir çerçevede aynı yerde şöyle ifade etmektedir:  

“Enformasyoneldir, çünkü bu ekonomide 
birimlerin ya da ajanların (şirketler olsun, 
bölgeler olsun, ülkeler olsun) üretkenliği, 
rekabet gücü, temelde verimli bir biçimde 
bilgiye dayalı enformasyon üretme, işlet-
me ve uygulama kapasitelerine dayalıdır. 
Küreseldir, çünkü üretimin, tüketimin ve 
dolaşımın bileşenleri (sermaye, emek, 
hammadde, yönetim, enformasyon, tekno-
loji, piyasalar) kadar kilit faaliyetleri de 
ya doğrudan ya da ekonomik ajanlar ara-
sındaki bir bağlantılar ağı üzerinden küre-
sel bir ölçekte örgütlenmiştir. Ağ örgüt-
lenmesine dayalıdır, çünkü yeni tarihsel 
koşullarda, üretim küresel bir girişim ağ-
ları arasındaki etkileşim ağı üzerinden 
gerçekleşir, rekabet burada yaşanır.” 

Yeni ekonomiye yöne veren bu üç temel özel-
lik, ekonomik alana bağımlı ya da onla oldukça 
yakın ilişkilere sahip tüm diğer toplumsal alan-
ları derinden etkilemiştir. Küresel birikim reji-
mini derinden sarsan bu dönüşümler, sermaye-
nin değerlenme süreci, şirketlerin ve devletlerin 
örgütlenmesi gibi daha pek çok alanda belirgin 
dönüşümlere neden olmuştur. 

Yine Castells’e göre (2008: 99-100) bu dönü-
şümlerin merkezinde enformasyon teknolojile-
rinin gelişimi vardır. Yeni medya araçlarıyla 
donanmış sermaye faaliyetleri, en yüksek ve-
rimliliği sağlayacak enformasyon girdisini yeni 
medya araçları aracılığıyla gerçekleştirmekte-
dir. Enformasyonun elde edilmesi ve iletilmesi, 
yeni ekonominin en temel bileşenlerinden 
biridir. Yeni medyanın özellikle mekâna yöne-
lik iletişimde büyük olanaklar sağlaması, ser-
maye faaliyetlerinin ulusal sınırlara ve pazarla-
ra bağımlılığını kırmış, küresel ölçek hiç olma-
dığı kadar sermaye faaliyetlerine açılmıştır. Ağ 
örgütlenmesi ise yine doğrudan yeni medya 
araçlarının sağladığı olanaklarla (etkileşime 
dayalı, kitlesizleştiren ve eşzamansız iletişim 
biçimlerine olanak tanıması)  mümkün olmak-
tadır (Geray 1994: 7-8). Bu bağlamda ağ örgüt-
lenmesi, şirketlerin yapısından devletlerin 
yapısına dek çok geniş bir alanda örgütlülükle-
rin dönüşümü anlamına gelmektedir. 

Çınar (1993) devlet ve ekonomik alan arasın-
daki ilişkinin tartışmalı olmasına rağmen, dev-
letin hangi düzeyde olursa olsun kapitalist bir 
devlet olduğunu ve ekonomik alanda yaşanan 
değişimlerin merkezinde bulunduğunu ifade 
etmektedir. Ona göre, “devlet sınıf mücadele-
sinin bir arenasıdır” ve sınıf mücadelesinin 
gidişatına yönelik rolleri içerir (Çınar 1993: 79). 
Böylelikle, üretim ve şirket yapılarında yaşa-
nan köklü değişimlere uygun olarak devlet 
mekanizmasının da belirli dönüşümler geçire-
ceği öngörülebilir. 

Jessop da (2005b: 304-305) 1970’li yılların 
ortalarından itibaren, “Keynesci ulusal refah 
devleti” olarak nitelendirdiği tekelci birikim 
rejiminin belirleyici unsurlarının dönüşmeye 
başladığını belirtmektedir. Sözü edilen değişim, 
“ulusal vasfın yitirilmesi”, “devletsizleştirme” 
ve “uluslararasılaşma” gibi üç temel eğilime 
dayanmaktadır. Jessop aynı yerde (2005b: 310) 
esas olarak “ulusal üretim ve tüketimin birbiri-
ni tamamlayarak genişletilmesi temeli”nde 
ortaya çıkan stratejinin, “ulus-altı ve ulus üstü 
ölçeklerde” bölgesel ve küresel oluşumlara 
eklemlendiğini de ifade etmektedir.  

Bu noktada ara bir not düşmek gerekirse, Dü-
zenleme Okuluna göre kapitalist ekonomiler 
“sermaye çevirimindeki asli işlevine (banka, 
sanayi, ticari), birikim tarzlarına (rekabetçi, 
tekelci, devlet tekelci) ve uluslararası ekono-
mideki konumuna bağlı olarak (ulusal, komp-
rador, uluslararası ve dahili) farklılaşabilir” 
(Jessop 2005a: 159). Bu anlamda birikim re-
jimleri üçe ayrılır. Birincisi, 19. yüzyılın ilk 
çeyreğinden Birinci Dünya Savaşı’na kadarki 
dönemde hâkim birikim düzeni olarak belirgin-
leşen rekabetçi birikim modelidir. İkincisi ise 
İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lere kadar 
süren tekelci birikim modelidir. İçinde bulun-
duğumuz ve ilk örneklerini 1970’lerde göster-
meye başlayan, pek çok özgün unsurla beraber, 
tekelci birikim modelinin rekabetçi birikim 
modeline göre yeniden düzenlenmesini içeren 
güncel birikim rejimi veya neo liberal birikim 
rejimi olarak da ifade edilen yeni bir tür biri-
kim modelinin varlığı da kuvvetle belirtilmeli-
dir (Gökalp 1984, Şeni 1981). 

Jessop (2005b: 315-319), “devletin ulusal vas-
fını yitirmesi” başlığı kapsamında, bir önceki 
döneme göre “devletin, mali, eğitsel, teknolojik, 
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çevresel ve sosyal güvenlik sağlayıcı organla-
rının nispi ağırlığında görülen kaymaları” de-
ğerlendirmektedir. Buna göre, sözü edilen 
alanlarda yaşanan politika değişimleri ve uygu-
lamaların niteliğinde görülen farklılıklar çoğu 
kez “devletin içinin boşalması” olarak nitele-
nen eleştiriler kapsamındadır. Ancak Jessop’un 
burada önemle vurguladığı nokta, devletin 
ulusal vasfının ortadan kalkmasının devletin 
“basitçe sönümlenmesi” anlamına gelmediği ve 
“iktidar deposu” olarak ortadan kalkmadığıdır. 
Dolayısıyla devlet mekanizması, bir önceki 
döneme göre önemli değişimler arz etse de 
düzenleyici bir kuruluş ya da iktidar olarak 
konumunda bir değişiklik gözlemlenmemekte-
dir. Devletin ulusal vasfının yitirilmesi süreci, 
“ulus-üstü rejimlerin küresel çapta büyüme-
si”ni ve ulus devletlerin bu yeni sürece eklem-
lenmesini içermektedir (2005b: 317). 

1.1. Yeni Birikim Alanları ve Coğrafyaları 

Jessop’a göre (2005c: 276), kapitalizmin işleyi-
şinde görülen ve yukarda ifade edilen dönü-
şümler, kaotik bir kavram olan küreselleşme 
süreciyle doğrudan ilişkilidir. Jessop (2005c: 
276-280), küreselleşmenin sözü edilen bu yapı-
sını, kapitalist faaliyetlerde ölçek anlayışının 
farklılaşmasıyla ilişkilendirmektedir. İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından hâkim olan ulusal 
örgütlenme ölçeği, yerini uluslararası, yerel ve 
bölgesel örgütlenme ölçeklerine bırakmıştır. 
Jessop (2005c: 277) sözü edilen gelişmeyi 
ölçeğin görelileşmesi olarak adlandırmaktadır.  

Castells (2008: 128), Jessop’un ekonomide 
ölçeğin görelileşmesine dayandırdığı ve enfor-
masyon teknolojileri merkezli küreselleşme 
olgusunun, tarihsel süreçte formülize edilmiş 
diğer küreselleşme teorilerinden ve “dünya 
ekonomisi” gibi yaklaşımlardan farklı olduğu-
nu belirtmiştir. Bu farklılık, “enformasyon ve 
iletişim teknolojilerinin sağladığı yeni altyapı-
ya bağlı olarak, hükümetlerin ve uluslararası 
kurumların oynadığı yasal düzenlemelerden, 
muaf tutma ve liberalleştirme politikaları saye-
sinde gerçekten küresel hale gelmiştir”. 

Kapitalist faaliyetlerde ölçeğin görelileşmesi-
nin ortaya çıkardığı yeni düzenlemeler ise neo 
liberalizmin hegemonik stratejisi olarak tanım-
lanmaktadır (Jessop 2005c: 283). Bu 
hegemonik strateji, küresel örgütler tarafından 

“genel çıkarı temsil etme” iddiasıyla çeşitli 
uygulamaları meşrulaştırarak gerçekleşmekte-
dir. Özelikle 1980’li yıllardan itibaren, çoku-
luslu şirketlerde gözlemlenen büyük faaliyet 
artışları, doğal olarak küresel piyasaların çeşitli 
biçimlerde düzenlemesi ve Cohn’un ifadesiyle 
doğrudan yabancı yatırım için yeni bir rejimi-
nin inşa edilmesinin ürünleridir (2005: 342). 
Sözü edilen yeni düzenlemeler ve rejimin esas-
ları, Jessop’un da belirttiği gibi ikili yatırım 
anlaşmaları, BM, GATT/GATS/DTÖ, TRIPS, 
AB, NAFTA ve OECD gibi küresel ve bölgesel 
kuruluşlar tarafından belirlenmiştir (Castells 
2008: 139-155, 172, 177, Cohn 2005: 342-351). 

Geray (2005b: 40), bu yeni birikim rejimiyle 
beraber, 1970’lere kadar uluslararası ticaret 
alanına dahil edilmeyen bazı sektörlerin bu 
alana dahil edildiğini ve uluslararası ticaretin 
kapsamlı biçimde yeniden düzenlendiğini be-
lirtmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
1970’lerin başına kadar geçen süre içinde, 
“firmaların büyük çoğunluğunun bakış açısı 
küresel değildir” ve de uluslararası ticaret “ulu-
sal pazarlarda ölçek ekonomilerini sağlayan 
malların dünya çapında ticarete konu olmasın-
dan söz edilmektedir” (Geray 2005b: 38).  

İlk olarak GATT çerçevesinde, 1973 ve 1979 
tarihleri arasında yapılan Tokyo yuvarlak masa 
toplantılarında, gümrük duvarlarının küresel 
çapta düşürülmesi kararı alınmıştır. Yeni biri-
kim rejiminin oluşturulmasında belirginleşen 
en önemli süreç ise Uruguay Yuvarlak Masa 
Toplantıları’nda alınan kararlarla başlamıştır. 
1986 yılından 1993 yılına kadar süren bir dizi 
toplantı ile GATT aracılığıyla yapılan düzen-
lemelerin hizmetler sektörünü de içereceği 
açıklanmış ve pek çok gelişmekte olan ülkenin 
direnişi kırılarak bu karar uygulamaya konul-
muştur. Böylece, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında uluslararası ticaret kapsamında değerlen-
dirilmeyen hizmetler sektörü bu kapsamda 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Yeni birikim 
rejimiyle beraber “uluslararası kapitalizm, artık, 
mallar ve hizmetler arasında bir ayrıma gitmek 
istememektedir” (Geray 2005c: 40-41). 

Hizmetler sektörü, tarım ve sanayi sektörü 
yanında ekonominin diğer ana bir ayağı olarak 
tanımlanmaktadır. “Somut bir mal üretimi 
olmaksızın, bir ihtiyacın karşılanmasına yöne-
lik üretimi ifade etmektedir”. Bu kapsamda, 
“toptan ve perakende ticaret, otel lokanta hiz-
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metleri, ulaştırma ve haberleşme, mali kuruluş-
lar, konut, serbest meslek ve hizmetleri, kamu 
hizmetleri gibi alt sektörleri içermektedir” 
(Emiroğlu ve ark. 2006: 350-351). (1) 

Geray (2005b: 45), hizmetler sektörünü temel 
alan dış ticaret rejiminin, sermayenin 
uluslararasılaşma sürecinin en önemli dinamik-
lerinden birini oluşturduğunu ifade etmektedir: 

“Dünya çapında hizmetler sektörünün dış 
satımı 1980 yılında 370 milyar doları 
bulmuştur. 1990’lara gelindiğinde bu ra-
kamın 900 milyar dolara yükseldiği gö-
rülmektedir. Ayrıca, dünyadaki toplam 
doğrudan yabancı sermaye yatırım 
stoğunun yarısından fazlası, hizmetler 
sektöründeki yatırımlardan oluşmaktadır. 
Toplam stoğun yaklaşık 1000 milyar dolar 
(1 trilyon dolar) olduğu düşünülürse, hiz-
metler sektörü yatırımlarının yaklaşık 600 
milyar dolay olduğu tahmin edilebilir 
(UNCTC: 2). Yıllık yabancı sermaye yatı-
rımlarında da, aynı eğilim gözlenmektedir. 
1980-85 yılları arasında, dünyada her yıl 
ortalama olarak 25 milyar dolarlık yabancı 
sermaye yatırımının yarısı hizmetler sek-
törüne yapılmıştır” (Geray, 2005b: 45). 

Cohn (2005: 313) ise, küreselleşme sürecinin 
esas unsurunun, çok açık biçimde, çokuluslu 
şirketlerin faaliyetlerinde ve niceliğinde görü-
len artış olduğunu belirtmektedir. Çokuluslu 
şirketlerin dünya ekonomisindeki artan ağırlık-
larının bunu kanıtladığı belirtilmiştir. Cohn, 
aynı yerde, 2002 yılında, çokuluslu şirketlerin 
yatırımlarının dünya ekonomisindeki payının 
1980 yılına göre 10 kat arttığını, yine 1982 
yılından 2002 yılına kadar çokuluslu şirketler-
de çalışanların sayısının 2,5 kat arttığını vurgu-
lamıştır. 

Yeni neo liberal birikim rejimiyle beraber, 
ekonomi içinde çokuluslu şirketlerin ağırlığı 
hızla artarken, faaliyet alanlarında hizmetler 
sektörünün payında da hızlı bir artış gözlem-
lenmiştir. Sözü edilen bu gelişmeler, güncel 
birikim rejiminin en önemli niteliğini de özet-
lemektedir: Ulusal ekonomik ölçeğin, yerel, 
bölgesel ve küresel ölçeklere eklemlenmesi ve 
hizmetler sektörünün uluslararası nitelikteki 
birikim rejimi kapsamında değerlendirilmesidir. 

Uluslararasılaşmaya eşlik eden bir diğer süreç 
ise yoğunlaşma pratikleridir. Şirketlerin çoku-
luslu şirketlere dönüşmesi yoğunlaşma eğilim-
leriyle yakından ilişkilidir. Cohn (2005: 316-
317), iletişim ve taşımacılık teknolojilerinde 
yaşanan gelişmelerin, şirketlerin uluslararasına 
yönelik davranışlarını kolaylaştırdığını ifade 
etmektedir. Şirketlerin artık, “küresel düşün, 
yerel davran” ilkesiyle faaliyet göstererek, 
güçlü birikimler elde ettiğini vurgulamaktadır. 
Ona göre, mevcut pazar içindeki paylarını 
korumak ya da arttırmak isteyen şirketler, ken-
di ülkelerinde faaliyette oldukları aynı üretim 
düzeyini dış pazarlarda sürdürmek ve/veya 
aynı ürünü dış pazarlarda da üretmek duru-
munda kalmaktadır. Sözü edilen durum yatay 
yoğunlaşma olarak açıklanmaktadır. Bunun 
yanında ikinci yoğunlaşma pratiği, şirketlerin 
faaliyette oldukları üretim sürecinin farklı 
aşamalarındaki servis ve malların üretimine 
yönelmesini içeren dikey yoğunlaşmadır. 
Cohn’a göre dikey yoğunlaşma sürecine giren 
şirketler, pazardaki belirsizliği ve işlem mali-
yetlerini düşürmek istemektedirler. Ayrıca, her 
iki yoğunlaşma pratiğinin bir amacı da rekabeti 
sınırlamaktır (2005: 316-317). Ayrıca, bu iki 
yoğunlaşma türü dışında, her iki alanı da kap-
sayan çapraz yoğunlaşma örneklerinin de gö-
rüldüğü de bilinmektedir. Bu yoğunlaşma türü-
nün amacı ise, pazardaki belirsizliği ve işlem 
masraflarını azaltarak, servis ve malların kali-
tesini arttırarak müşterilere daha kolay ulaş-
maktır (Cohn 2005: 317).  

1.2. Çokuluslaşmanın Tanımı 

Cohn (2005: 315) bir şirketin çokuluslu şirket 
kategorisinde değerlendirilebilmesi için en az 
iki ülkede faaliyet göstermesinin yeterli olma-
yacağını belirtir. Bir şirketin çokuluslu olarak 
nitelenmesi için, yatırım yaptığı ülkede “geliş-
memiş, bakir sektörler ve alanlara yönelmesi” 
ve “şirket evliliği” ya da doğrudan satın alma-
lara yönelerek başka şirketlere ortak olma ya 
da sahip olma stratejisiyle hareket etmesi ge-
rekmektedir. Cohn (2005: 315), istatistiklere 
göre şirket evliliği ve doğrudan satın almanın 
çok daha yaygın bir strateji olduğunu söyle-
mektedir. Castells’e göre ise (2008: 150-153) 
çokuluslu şirketleri tanımlamak daha zordur. 
Çokuluslu şirketlerin merkezlerinin (her ne 
kadar çokuluslu şirketler gelişmekte olan ülke-
lerde de yükselen bir eğilim gösterseler de) 
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ezici çoğunlukla OECD ülkelerinde bulunma-
sından hareketle onların gerçekten çokuluslu 
oldukları noktasında şüpheler bulunmaktadır. 
Ayrıca Castells, aynı yerde, çokuluslu şirketle-
rin “üst düzey personeline, şirket kültürüne, 
doğduğu ülkenin hükümetiyle ilişkilerine ulu-
sal niteliklerin damga vurduğunu” belirtmekte-
dir. Bu nedenle söz konusu şirketler, “ulusüstü” 
değil, çokuluslu şirketlerdir. Yani, “ulusal 
tabiiyete ve ulusal bağlama kayıtsız olmaktan 
çok, ulusal düzeyde birçok bağlantıları vardır” 
(Castells 2008: 153). 

Mevcut durum, küreselleşen dünyada, tüm 
uluslardan bağımsız ve ulusüstü şirket ve faali-
yet yapısına işaret etmemektedir. Aksine birçok 
ulusla girilen eşit olmayan bir takım ilişkiler 
zincirinin varlığına vurgu yapmaktadır. Bu eşit 
olmayan ilişkiler, kendiliğinden değil fakat son 
derece organize bir çabayla neo-liberal piyasa 
koşullarında ortaya çıkmıştır.  

1.3. Yeni Medya, Neo Liberal Düzenlemeler 
ve Çokuluslaşma 

1970’li yıllardan itibaren medyanın geçirdiği 
değişimin sadece teknolojik olmadığını, tekno-
lojik gelişimin ekonomik ve siyasal dönüşümle 
iç içe bir görünüm sergilediğini Ozanich ve 
Wirth (2004) gibi pek çok bilim insanı (Başa-
ran 2005, Castells 2008, Geray 2002, 2005a, 
2005b, Low 2002, Törenli 2003, 2005, Taş 
2006) belirtmiştir. Öncelikle, sayısal teknoloji-
de ortaya çıkan büyük ilerlemeler sayesinde, 
geleneksel iletişim araçlarının birbirinden farklı 
iletişim ortam ve araçlarına bağlı yapısı sarsıl-
mış, farklı iletişim araç ve ortamlarını aynı 
iletişim aracı ve ortamına taşımak olanaklı hale 
gelmiştir. Bu şekilde kısaca ifade ettiğimiz 
gelişimin yöndeşme kavramının teknoloji aya-
ğını oluşturduğu bilinmektedir. (2) 

Teknolojik yöndeşmeyle beraber gelişen eko-
nomik yöndeşme olgusu ve neo liberal düzen-
lemeler, telekomünikasyon alanının serbest-
leşme (deregülasyon) politikalarıyla yeniden 
düzenlenmesi, sözü edilen dönüşümde kilit bir 
rol oynamıştır (Geray 2005c: 80). Bunun nede-
ni, teknolojik alanda gerçekleşen yöndeşmenin, 
daha çok ülkelerin telekomünikasyon alt yapı-
larında gerçekleşmesidir. Uydu ve kablo şebe-
keleri üzerinden gönderilmeye başlanan sayısal 
sinyaller, telekomünikasyon şebekeleri aracılı-

ğıyla yayıncılık, alışveriş ve bankacılık gibi 
ticari faaliyetlerin yapılmasını hem mümkün 
hale getirmiştir hem de telekomünikasyona 
özgü olan daha önce belirttiğimiz karşılıklı 
iletişim olanağının sözünü ettiğimiz alanlarda 
kullanılmasına olanak tanımıştır. Bu nedenle 
telekomünikasyon alt yapısını, yeni birikim 
rejimine göre, ticari bir biçimde düzenlemek 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Törenli 2003: 211-
214). 

Bu çerçevede, telekomünikasyon sektörünün 
geçirdiği dönüşüm kapitalizmin dönemsel 
birikim stratejileriyle yakından ilişkilidir. 
Geray’a göre (2005c: 75-80) 1970’lere kadar, 
ülkelerin sahip olduğu telekomünikasyon hiz-
metlerinin mülkiyeti % 100 devlete ya da özel 
bir kuruluşa ait olmuştur. Çünkü telekomüni-
kasyon hizmetlerinin faaliyeti ölçek ekonomisi 
içinde anlamlı olmaktadır. Bir başka ifadeyle, 
bir telekomünikasyon hizmetinin birim maliye-
ti, pazarı % 100 kontrol eden bir kuruluş tara-
fından en ucuz biçimde sağlanabilmektedir. 
Hizmet ne kadar çok kişiye ulaşırsa o oranda 
bir ucuzlama görülmektedir. Bu durum, tele-
komünikasyon sektörünün rekabete uygun 
olmayan yapısıyla da desteklenmiştir. Aksi 
takdirde, rekabet koşullarında, her şirket kendi 
şebeke alt yapısını kurmak yükümlülüğünde 
olacaktır veya pazar küçük, yerel şirketlerin 
standartlaşmamış ve pahalı hizmetlerine tabi 
olacaktır. Bu nedenle telekomünikasyon hiz-
metleri 1970’lere kadar doğal tekel olarak 
görülmüştür. Sözü edilen durum, kamusal 
telekomünikasyon sektörünün kendine özgü 
durumuyla bağlantılandırılmıştır (Low 2002: 
55, 74-75).  

Low (2002: 74-78) ve Geray (2005: 80-81), 
telekomünikasyon sektörünün neo liberal biri-
kim rejimi ekseninde yeniden düzenlenmesinde 
kırılma noktasının, 1982 yılında AT&T’nin 
(American Telegraph and Telephone Company) 
yediye ayrılarak özelleştirilmesi ve pazardaki 
tekel konumuna son verilmesi olduğunu be-
lirtmiştir. İlerleyen dönem, dünyanın diğer 
bölgelerinde çoğunlukla PTT adıyla örgütlen-
miş telekomünikasyon hizmetlerinin rekabete 
açılmasına ve özelleştirilmesine sahne olmuştur. 
Bu çerçevede Geray, aynı yerde, GATT anlaş-
malarının karara bağlandığı Uruguay Yuvarlak 
Masa Toplantıları neticesinde GATS (Hizmet-
ler Ticareti Genel Anlaşması) kapsamında 
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“iletişim ağlarının işletilmesi, veri akışı ve 
diğer telekomünikasyon hizmetlerinin düzen-
lenmesi” kararının alındığını vurgulamıştır. 
Ancak telekomünikasyon hizmetlerinin serma-
ye girişine açılması yönündeki düzenlemeler, 
DTÖ’nün kurulmasından sonra Şubat 1997’de 
yapılan Telekomünikasyon Anlaşması’yla 
belirlenmiştir. Bu anlaşmayla beraber oluşturu-
lan Düzenleyici Referans Belgesi (3) ile içinde 
Türkiye’nin de bulunduğu üye ülkelerin aşağı-
daki kararları uygulaması kabul edilmiştir: 

“(1) Telekomünikasyon sektöründe yerle-
şik işleticilerin anti-rekabetçi tutumlarının 
engellenmesi, (2) piyasaya girecek firma-
ların yeni ağlar kurmasına gerek kalma-
ması için mevcut ağlardan yararlanabil-
mesinin sağlanması, (3) sektöre yeni giren 
şirketlerin telekomünikasyon hizmetlerini 
‘evrensel hizmet’ anlayışıyla vermesi, (4) 
telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi 
kriterlerinin kamuoyuna açık bir lisansa 
bağlanması, (5) telekomünikasyon sektö-
rünün düzenleyecek ‘bağımsız ve tarafsız 
düzenleyici kuruluşlar’ın kurulması” 
(Geray 2005: 81-83). (4) 

Görüldüğü gibi telekomünikasyon sektörüne 
yönelik düzenlemeler, devletin elini bu alanda 
faaliyet gösteren ticari bir aktör olarak çekmesi, 
yeni aktörlerin sektöre girişinin kolaylaştırıl-
ması ve bu entegrasyon kurallarının belirlen-
mesi yönünde gelişmiştir. Kısaca söz konusu 
olan durum, dünyada, daha önce çoğunlukla 
devlet tekelinde olan telekomünikasyon sektö-
rünün rekabete açılmasıdır.  

Sözü edilen çerçevede, Türkiye’de de teleko-
münikasyon alanını düzenleyen özerk bir kuru-
luşun da kurulması öngörülmüştür. 2001 yılın-
da IMF’nin baskısıyla telekomünikasyon sektö-
rüne özel ve yabancı yatırımların girişini kolay-
laştırılması/düzenlenmesi yetkisi Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan alınarak “özerk” bir kurum 
olan Telekomünikasyon Kurumu’na (kurumun 
adı 2008 Kasım’ında çıkan Elektronik Haber-
leşme Kanunu ile Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir) 
devredilmiştir (Geray 2005: 160). BTK ise, 
“özerk” bir kuruluş olarak, kendi amacını “pi-
yasanın rekabete açılması (serbestleşme) ve 
özelleştirme nedeniyle ortaya çıkabilecek prob-
lemlerin veya oyun kurallarındaki belirsizlikle-
rin, tarafsız ve konusunda uzman olan bir kuru-

luşça giderilmesi” olarak açıklamaktadır (Yu-
nus Kibar’la Yapılan Görüşme 2011). 

20. yy.’ın sonlarında telekomünikasyon sektö-
rünün altyapısına ve aktörlerine yönelik düzen-
lemeler devam ederken, bir bütün olarak med-
ya faaliyetlerinin dönüşümü, ekonomik 
yöndeşmenin getirdiği sonuçlar üzerine temel-
lenmiştir. (Törenli 2005: 124). Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, farklı iletişim türlerinin aynı 
iletişim ortamına taşınabilmesiyle, bir başka 
ifadeyle, geleneksel medyanın içerik/araç ikili-
ğinin kırılmasıyla, daha önceleri iletişim sektö-
rünün farklı mecraları olarak belirginleşen 
faaliyet alanları arasındaki makas kapanmaya 
başlamıştır. Ozanich ve Wirth (2004: 76-77), 
sözünü ettiğimiz bu durumu güncel medya 
endüstrisinin oluşumdaki birinci etken olarak 
görmektedirler. Böylelikle, daha önceleri farklı 
ticari alanlarda faaliyet gösteren şirketler çeşitli 
kaygılardan dolayı diğer faaliyet alanlarına 
yatırım yaparak ekonomik yöndeşme ve yo-
ğunlaşma pratiklerine dahil olmuşlardır. 

Bu noktada van Dijk (1999: 61-62), medya 
kuruluşlarının yapısında ve faaliyet alanlarında 
belirginleşen yöndeşmenin üç ayrı alanda ya-
şandığını belirtmektedir. Bunlar, yeni medya 
sektörünün bileşenleri olarak ifade edilen tele-
fon (telefon ve bilgisayar gereçleri, telefon 
şirketleri, telefon ve internet servis sağlayıcıları 
gibi), bilgisayar (kablo, decoder ve 
switchboxes üreticileri, kablo şirketleri, prog-
ram yapımcıları gibi) ve yayıncılık (yayın şir-
ketleri, yayın kanalları, yayın operatörleri gibi) 
kategorileridir.  

Ekonomik yöndeşme sektörel yöndeşme olarak 
da anılmaktadır. Aydoğan’a göre (2005: 264) 
sektörel yöndeşmenin ana gövdesi donanım 
(enformasyon teknolojisi veren firmaların tele-
komünikasyon araçları da üretmesi), hizmet 
(telekomünikasyon operatörlerinin internet 
hizmeti vermesi, yayın kuruluşlarının internet 
üzerinden yayın yapması ve kablolu TV opera-
törlerinin telekomünikasyon hizmeti vermesi) 
ve içerik (geleneksel medya için içerik üreten-
lerin yeni medya için de içerik üretmesi, ileti-
şim sektöründe olan ancak içerik üretmeyen 
firmaların içerik yatırımı yapması ve iletişim 
sektöründe olmayanların içerik yatırımı yap-
ması) alanları arasındaki yakınlaşmaya dayan-
maktadır. 
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Van Dijk (1999: 62-63) sözü edilen aşamada, 
Cohn’un (2005: 316-317) ileri sürdüğü çoku-
luslu şirketlerin yöneldiği yoğunlaşma biçimle-
rine benzer olarak, iki tür yoğunlaşma örneğin-
den bahsetmektedir. Buna göre, 1970’li ve 
daha güçlü bir ivmeyle 1980’li yıllardan itiba-
ren yeni medya sektöründe, üretim zincirinin 
aynı düzeyini (örneğin yayın, kablo ve telefon 
şirketleri) kapsayacak biçimde gerçekleşen 
yatay yoğunlaşma ve üretim zincirinin farklı 
düzeylerini (örneğin internet ve telefon servis 
sağlayıcıları, telefon operatörlüğü ve şirketi) 
kapsayacak biçimde gerçekleşen dikey yoğun-
laşma olgularıyla karşılaşılmıştır. Ozanich ve 
Wirth (2004: 71) ise, sıralanan yoğunlaşma 
biçimlerine ek olarak, sektör dışı kuruluşların 
medya alanına dahil olmasıyla ortaya çıkan 
“holdingleşme” (conglomerate) tipinde üçüncü 
bir yoğunlaşma biçiminden önemle bahsetmek-
tedir. Sektör dışı büyük ticari aktörlerin yeni 
medya alanına el atmasını vurgulayan sözü 
edilen yoğunlaşma biçimi de en az öteki yo-
ğunlaşma biçimleri kadar yaygın ve etkili bir 
görünüm çizmektedir. 

Aydoğan (2005), kitle iletişiminde yaşanan 
yöndeşme süreciyle beraber yukarda sıralanan 
gelişmeler ortaya çıkarken, geleneksel medya 
kuruluşları açısından da yeni kullanım olanak-
larının ortaya çıktığını belirtmektedir. Bunlar, 
geleneksel medya kuruluşlarının internet üze-
rindeki yatırımlarını kapsamaktadır. Aydoğan 
(2005: 269), hem van Dijk (1999) hem de 
Ozanich ve Wirth’in (2004) söylediklerine 
benzer olarak, geleneksel medya kuruluşlarının 
“kendi pozisyonlarını güçlendirme ve yeni 
aktörlerin alana girme çabaları” etkisiyle inter-
net alanına etkili biçimde yatırım yaptıklarını 
belirtmektedir. Geleneksel medya kuruluşları-
nın internet alanındaki faaliyetlerinin itici gü-
cünün ise telekomünikasyon ve bilgisayar 
şirketlerinin içerik odaklı (5) internet yatırımla-
rına karşı, geleneksel medya kuruluşlarının 
kendilerini içerik açısından güçlü hissetmeleri 
ve bu pazarda etkili birer oyuncu olmak iste-
melerinden kaynaklandığı ifade edilmektedir 
(Aydoğan 2005: 268-269). 

Bu anlamda, teknolojik yöndeşmenin hayat 
verdiği sektörel yöndeşme, yeni medya sektö-
rünün şekillenmesindeki en kritik aşamayı 
oluşturmuştur. Telefon, bilgisayar ve yayıncılık 
sektörleri arasındaki sınırların belirsizleşmesi, 

tüm bu alanlar arasında görülen ve hatta yeni 
medya dışı sektörleri de içine katarak gelişen 
büyük bir dönüşümün kapılarını aralamıştır. Bu 
dönüşüm, ulusal çapta olduğu kadar, uluslara-
rası düzenleyici kuruluşların etkisiyle küresel 
çapta da gelişmiştir. Hizmetler sektörü ulusla-
rarası ticarete konu edilmiş ve ülkelerin, daha 
önceleri % 100 devlete ya da özel kuruluşlara 
ait olan telekomünikasyon altyapıları özelleşti-
rilmiş ya da parçalanmıştır. Tüm bu gelişmeler 
çerçevesinde, yeni medya sektörünün en temel 
özelliği, farklı alanları kesen yoğunlaşma pra-
tikleri ve çokuluslu faaliyetler çerçevesinde 
gelişmiştir. Medya kuruluşları, içinde bulun-
dukları sektörün yapısına uygun olarak, kendi-
lerini en güçlü hissettikleri alanlarda ticari 
hayatlarına devam etmeye çalışmışlardır. 

2. AİLE ŞİRKETİNDEN ÇOKULUSLU 
“MARKA”YA: HÜRRİYET A.Ş. 

Hürriyet gazetesi, 1948 yılında ortaya çıktığın-
dan beridir, Türkiye’de medya sektörünün 
yaşadığı dönüşümü kesintisiz bir biçimde 
deneyimleyen ender medya kuruluşlarından 
biri olmuştur. Gülseren Adaklı, Türkiye’de 
Medya Endüstrisi (2006) isimli çalışmasında 
Türk basınının 20. yy.’daki dönüşümünü eko-
nominin genel dönüşümüyle paralel olarak, 
sırasıyla zanaat benzeri ve fabrika benzeri 
pratikler, basının medya oluşu ve endüstrileşme 
süreçleri olarak okumuş ve hatta bunların de-
vamında yeni bir güncel eğilim olarak 
çokuluslaşma pratiklerinin düşünülmesi gerek-
tiğini not etmiştir. Tüm bu dönüşüm, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında kapitalist üretim 
ilişkilerinin yaygınlaşmasının ve bu ilişkilerin 
1980 sonrası güncel birikim rejiminin temel 
eğilimleriyle yeniden düzenlenmesinin doğru-
dan bir sonucudur. Bu anlamda 1960’lara kadar 
“zanaat benzeri” pratikler düşük tirajlı gazete-
lerin meslekten gazeteci aile sahipliğine vurgu 
yapar. “Fabrika benzeri” pratikler ise iş bölümü 
ve profesyonelleşmenin yaygınlaştığı, tirajların 
ve ticarileşmenin gittikçe arttığı kabaca 1960-
1980 yılları arasını kapsar. “Basının medya 
oluşu” ve endüstrileşme ise yoğunlaşma pratik-
leriyle beraber faaliyet çeşitliliğinin arttığı, 
holdingleşmenin temel eğilim haline geldiği 
1980’li yıllardan günümüze kadar olan dönemi 
kapsar. 

Bu bağlamda, meslekten gazeteci sahiplik 
yapısıyla, İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde 
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yayın hayatına başlayan gazete, dönemin biri-
kim rejimiyle uyumlu olarak, Türkiye’de bası-
nın penny pressleşme ya da yığın gazeteciliği 
döneminin öncüsü konumunda olmuştur. Bir 
başka ifadeyle, söz konusu değişimle beraber 
Hürriyet gazetesi, medyada “zanaat benzeri” 
pratiklerden “fabrika benzeri” pratiklere geçi-
şin simgesel kurumlarından biri olagelmiştir 
(Adaklı 2006: 119-122). 

2.1. İlk Yatay Bütünleşme ve Ticarileşmede 
Öncü Kuruluş 

Hürriyet gazetesi, kapitalist üretimin ve dolayı-
sıyla tüketimin boyutlanarak arttığı 1960 son-
rası dönemin yükselen gazete tirajlarında öncü 
konumda olmuş, kendi bağımsız dağıtım şirke-
tini kurarak ilk yatay bütünleşme pratiğini 
gösteren basın kuruluşu olmuştur (Koloğlu 
2006: 133). Yine 1960 yılında Hürriyet Gaze-
tecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye dönüşmüştür. 
Ayrıca, Hürriyet’in yönetimini kardeşi Erol 
Simavi’ye bırakan Haldun Simavi de 1968 
yılında Veb Ofset AŞ’yi (Günaydın, Tan, 
Fotospor vb.) kurarak basındaki bir diğer ano-
nim ortaklığın kurucusu olmuştur (Bulut 2009: 
71). Gazetenin bu anlamda, medyadaki anonim 
ortaklıkların yaygınlaşmasında önemli bir yeri 
vardır. Bununla beraber gazete, basın alanında 
yenilikçiliğin de önde gelen temsilcilerinden 
biri olmuştur. Hürriyet gazetesi, haber alma 
sisteminde ilk defa fax makinası kullanarak en 
güncel haberleri hızla basım olanağına erişmiş 
ve Günaydın gazetesiyle beraber basım tekni-
ğinde yaptığı yenilikçi atılımlarla baskı kalite-
sini arttırarak yığın gazeteciliği sürecindeki 
belirleyici katkısını sürdürmüştür (Koloğlu 
2006: 134). 

Basında gözlemlenen “fabrika benzeri” pratik-
ler ve giderek gelişen baskı kalitesi tirajın art-
masını sağlarken beraberinde ekonomik sorun-
ların çözümünü getirmemiş ve basının ticari-
leşmesi sürecini arttıran bir etken olarak gö-
rülmüştür. Başta Hürriyet, Milliyet ve Cumhu-
riyet gibi dönemin büyük basın kuruluşları, 
karşılaştıkları ekonomik sıkıntıların üstesinden 
gelmek için resmi ilan, seri ilan ve reklamlara 
daha çok ihtiyaç duymuş, bunun yanında basın 
dışı sermayenin yakından ilgilendiği kuruluşlar 
olarak belirginleşmeye başlamıştır (Koloğlu 
2006: 134-135). Kısacası, sözü edilen “fabrika-
laşma” süreci, Hürriyet’in daha çok ticarileş-
mesinin, reklam ve ilan bağımlılığının artması-

nın ve gelecekte yaşanacak endüstrileşme süre-
cinde üstlendiği belirgin rollerin nesnel zemi-
nini hazırlamıştır. 

“Hürriyet gazetesi, kurulduğu günden itibaren 
basın sektörünün bir endüstriyel yapı olarak 
yükselmesinde etkili olmuştur” (Adaklı 2006: 
124). Bu bağlamda, sadece bir basın kuruluşu 
olarak değil fakat aynı zamanda 1960 yılından 
itibaren bir anonim şirket olarak Hürriyet, 
Milliyet gazetesiyle beraber Türk medya sektö-
ründe, kapitalist bir şirketin gelişme stratejile-
rini takip eden yegâne kuruluşlarından biridir. 
Her iki gazete de ilerleyen yıllarda farklı za-
manlarda da olsa, medya sektörünün en büyük 
gruplarından biri olan DYH’nin iştirakleri 
arasına katılmıştır (Adaklı 2006: 124). 

Bu anlamda Hürriyet, yayın hayatına başladı-
ğından beridir, gerek yatırımlarıyla gerek yayın 
politikasıyla olsun, birikim rejimlerinin getir-
diği ekonomik dönüşümlerin önemli bir eyle-
yeni konumunda olmuştur. Bugün dahi Hürri-
yet’in önde gelen yöneticileri, gelecekteki 
yatırımları açısından küresel medya şirketleri-
nin davranışlarını dikkatlice incelediklerini, 
onların ticari deneyimlerinin kendilerinin yatı-
rım stratejilerini oluştururken iyi bir örnek 
oluşturduğunu belirtmektedirler (Suzi Apalaçi 
Dayan ile Yapılan Görüşme 2011).  

2.2. Promosyon Savaşlarından Medya Dışı 
Sahipliğe 

Hürriyet gazetesinin kapitalist ekonomik koşul-
lar içinde sözü edilen bu konumu, Türk bası-
nında 1980’li yıllardan sonra görülen “promos-
yon savaşları” dönemine, gazetenin 1994 yılına 
kadarki sahibi, meslekten gazeteci Erol 
Simavi’nin iş adamı Aydın Doğan’a satışına 
dek sürmüştür. Tirajı ve dolayısıyla gazetenin 
gelirini arttırmaya dönük bir pazarlama strateji-
si olarak yaygınlaşan promosyon kampanyaları, 
gün geçtikçe daha da çok boyutlanarak basın 
kuruluşlarını derin bir bunalıma sokmuştur. 
Sonuç olarak, gazetenin sahibi Erol Simavi, 
sonu gelmez promosyon kampanyaları nede-
niyle ekonomik bunalıma sürüklenen Hürriyet’i 
Aydın Doğan’a satmak zorunda kalmıştır 
(Dağtaş ve Yıldızgörür 2008: 236).  

Geleneksel medyanın ve bu medya ortamıyla 
mümkün olan ticari pratiklerin içine düştüğü 
kriz, medya dışı sermayenin medya alanına el 
atmasının nesnel zeminini oluşturmuştur. Bu 
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zemin, ilerleyen yıllarda, geleneksel medya 
kuruluşlarının faaliyet alanlarında görülen 
çeşitlenmenin bir parçası olarak, yeni medya 
alanına el atmasındaki büyük sermaye ihtiyacı-
nı da karşılayan esas dönüşüm olarak okunma-
lıdır.  

Hürriyet’in, Doğan grubunun bir parçası olma-
sından sonra, geleneksel gazeteciliğin bilinen 
mekânı olan Babıali’den, holding medyasının 
simgeleşmiş semti İkitelli-Güneşli’de bir pla-
zaya taşınması da bu dönüşümün sembolik 
göstergelerinden biri olmuştur (Dağtaş ve 
Yıldızgörür 2008: 226). Dönemin medya yöne-
ticiliğiyle özdeşleşmiş, gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul Özkök, söz konusu deği-
şimi gazetenin çalışanları açısından şu şekilde 
değerlendirmiştir: “…ve bu teknolojiyi kulla-
nan genç insanlar. Genç, hırslı, değiştirmek 
tutkusuyla ateşlenmiş, kafaları dijital mantığa 
ayarlanmış yeni insanlar. Hiçbir şeyin aynı 
kalmayacağına inanmış, kalmaması için nere-
deyse ant içmiş yeni bir kuşak” (Özkök “Artık 
Babıali’den Taşınıyoruz”…aktaran Dağtaş ve 
Yıldızgörür 2008: 227). 

Özkök’ün bu sözleri, her ne kadar bir basın 
kuruluşu olarak Hürriyet çalışanlarını kapsıyor 
olsa da, dönemin ruhunu ve Hürriyet’in yöne-
limini anlamak açısından önemlidir. Yukarıda 
alıntılanan bu sözler, “değişim”, “genç” ve 
“dijital mantık” gibi 1980 sonrasının neo-
liberal “özgürlükçü” söylemini, bir başka ifa-
deyle güncel birikim rejiminin kültürel alanda-
ki yansımalarını güçlü bir biçimde hatırlatmak-
tadır. İfade edilen değişim söyleminin, iç paza-
ra dönük ve ulusal kalkınmayı hedefleyen biri-
kim rejiminden sıyrılan Türkiye’nin, küresel 
dönüşümlerle uyumlu olarak esnek birikim 
rejimine geçişini içsel olarak kutsadığını söyle-
yebiliriz. Ayrıca, kuramsal çerçevede vurgula-
nan, 1980’li yıllarla beraber hâkim olan neo-
liberal söylemin “alternatifsizliğini” de taşıdığı 
belirtilmelidir.  

Nitekim Hürriyet gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök’ün, 1980’li 
yıllarla beraber yeniden düzenlenen piyasaların 
tutkulu bir savunucusu olarak ünlendiği aşikâr-
dır: Ona göre medya yöneticiliği bir gazetecilik 
faaliyetinden çok “businnes” faaliyetidir 
(Dağtaş ve Yıldızgörür 2008: 238). “…Özkök, 
1980’li yıllarla beraber gelişen teknoloji, ticari-

leşme, tekelleşme ve holdingleşme süreçleri 
sonucu, zamanla dönüşen medyanın yeni yapı-
lanmasının başarılı bir sembolik seçkinidir” 
(Dağtaş ve Yıldızgörür 2008: 264).  

Yaşanan ticarileşme, yoğunlaşma ve holding-
leşme süreçlerinin sonucunda Hürriyet gazete-
sinin bir anonim şirket olarak DYH içinde 
geçirdiği evrim de sözü edilen “bussiness” 
kavrayışına ışık tutmaktadır. Örneğin, Hürriyet 
gazetesinin Yatırımcı İlişkileri Koordinatö-
rü’yle yapılan görüşme esnasında, neden Hür-
riyet’ten bir basın/medya kuruluşu olarak değil 
de bir şirket olarak bahsettiği yönündeki soruya 
şu şekilde cevap verilmiştir: 

“Şirket tanımlamasını bilinçli bir şekilde, 
özellikle vurgulamak için kullanmadım. 
Kusura bakmayın, sık sık yabancı yatı-
rımcılarla konuştuğum için, İngilizce söy-
lemeye çok alışık olduğum için, çok bi-
linçli bir tercih değildi. Hürriyet’i çok 
farklı şekillerde tanımlayabiliriz, en 
önemlisi Hürriyet bir markadır.…Mesela 
Hürriyet markasını bir emlak sitesine ve-
riyorsunuz, en büyük en güvenilir emlak 
sitesi oluyor. Burada güvenilir olmak çok 
önemli” (Suzi Apalaçi Dayan ile Yapılan 
Görüşme 2011). 

Hürriyet’in bir diğer önde gelen yöneticisi olan 
Özer ise mevcut durumu şu şekilde özetlemek-
tedir: 

“Gazete çıkarmak başlı başına ticari bir 
iştir. Kârlılık, yönetim, strateji çok önemli 
şeylerdir. Yani bugün Hürriyet’te çalışan-
lar açısından size birkaç rakam söyleye-
yim. Hürriyet’te 800 personel editoryal 
aşamada, 1200 personel kadarı da diğer 
yönetim aşamalarında çalışıyor” (Ahmet 
Özer’le Yapılan Görüşme 2009). 

Görüldüğü gibi, Hürriyet’in neden bir ba-
sın/medya kuruluşu değil de bir şirket olarak 
anıldığı şeklindeki soruya verilen cevap, Hürri-
yet’in pek çok alandaki faaliyetleri, yurt dışı 
bağlantıları ve pazardaki daimi konumundan 
kaynaklı kesin bir ön kabule işaret ederek, 
onun aslında bir şirketten de öte bir marka 
olarak tanımlanması gerektiğine varmaktadır. 
Hürriyet’in DYH’nin iştiraklerinden biri olarak, 
çokuluslu ilişkilerinin olması ve pek çok farklı 
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alanda faaliyet gösteriyor oluşu, haklı olarak, 
öncelikle bir basın/medya kuruluşu olarak değil 
de çokuluslu bir “marka” olarak tanımlanması-
na neden olmaktadır.  

Hürriyet’in aile sahipliğinden çokuluslu bir 
“marka” olmasına varan süreçte DYH’nin 
iştirakleri arasına girmesinin önemi büyüktür. 
1970’li yıllarda holdingleşen Hürriyet, 1994’ün 
Temmuz ayında Aydın Doğan tarafından satın 
alınırken, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
AŞ., Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik 
A.Ş. (Gösteri, Tempo, Detaline Turkey); 
Hergün Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
(Haftasonu, TV’de 7 Gün, Elele, Çarşaf); İdeal 
Yayıncılık A.Ş. (Playmen, Blue Jeans); Hürri-
yet Haber Ajansı, Hürgüç Gazetecilik ve Mat-
baacılık A.Ş., Süper Kanal TV, Video, Radyo 
ve Haber Hizmetleri A.Ş., Hür-Yay A.Ş gibi 
kuruluşlarla medya alanında, Hür Sigorta, Tam 
Sigorta, Hür-Pa gibi kuruluşlar aracılığıyla da 
medya dışı alanlarda faaliyet yürütmektedir 
(Topuz 2003: 335-336). 

Ancak Hürriyet, tüm bu yayılma pratiklerine 
rağmen, daha önce de belirttiğimiz gibi, pro-
mosyon rekabetinden dolayı zarar etmesi nede-
niyle Doğan grubuna satılmıştır. Diğer örnek-
lerde de görüldüğü gibi, geleneksel ticari faali-
yetlerin, tüm yayılma pratiklerine rağmen kârlı-
lık noktasında önemli sorunlar yaşadığı ve bu 
sorunları ortadan kaldırmanın bir yolu olarak 
büyük sermayenin organik bir bileşeni olma 
yolunun seçilmesi 1990’lı yılların başında 
hâkim bir eğilim haline gelmiştir.  

Aydın Doğan ise, 2002 yılında yaptığı bir açık-
lamada, pek çok medya grubunun ellerindeki 
medya kuruluşlarını zarar etmesine rağmen 
“bir gün lazım olur” düşüncesiyle mevcut gidi-
şata müdahale etmeden ellerinde tutmaya de-
vam ettiklerinden bahsetmektedir. Doğan, 
kendisinin bu yolu izlemediğini, siyasal güçlere 
karşı medyayı bir “silah olarak kullanmadığını” 
belirtmiştir (Topuz 2003: 338-339). Topuz, 
aynı yerde, Doğan grubunun bu stratejiyle 
“bütün bu dallardaki ciroları ve kazançlarıyla 
son yıllarda Türkiye’nin en çok vergi ödeyen 
holdingi durumuna gelmiştir” yorumunu yap-
maktadır. 

Aydın Doğan’ın, Hürriyet’in de içinde bulun-
duğu DYH’yi, “siyasi bir silah” olarak kullan-

madığını söylemesi, DYH’nin iştiraklerinin 
ticari kaygılarına birinci derecede önem verdi-
ğine işaret etmektedir. Böylelikle Hürriyet’in 
ticari anlamının politik anlamının gerisinde 
kalmadığını ve yoğunlaşma pratiklerini yaygın-
laştırma noktasında ihtiyaç duyulan “şirket 
duyarlılığının” gösterildiğini söyleyebiliriz.  

2.3. Oligopol Üstünlüğün Aktarılması 

Bu bağlamda DYH’nin bir parçası olarak faali-
yetlerini sürdüren Hürriyet’te, özellikle 2000’li 
yıllardan sonra önemli dönüşümler göze çarp-
maktadır.  Hürriyet’in yatırım stratejilerini 
online alanlara doğru genişletmesi, geçmişten 
gelen seri ilan ve reklam deneyimini yeni med-
ya alanına da taşımasıyla çokuluslu bir “mar-
ka” olma yönündeki sürecin kapılarını arala-
mıştır. 

Hürriyet yöneticilerine göre, kuruluşlarının 
Türkiye’de özellikle seri ilan ve reklam paza-
rında oldukça güçlü ve deneyimli olması, sek-
tördeki güçlü pozisyonlarını yeni bir mecra 
olan internette de devam ettirmelerinde istekli 
olmalarına neden olmuştur. Dahası Hürriyet 
yöneticileri, seri ilan ve reklam sektörünün 
geleceğinin internette olduğunu pek çok kere 
belirtmişlerdir (Suzi Apalaçi Dayan’la Yapılan 
Görüşme 2009 ve 2011, Ahmet Özer’le Yapı-
lan Görüşme 2009). 

Nitekim daha önce de vurguladığımız gibi, 
geleneksel medya kuruluşlarının internet yatı-
rımlarını inceleyen Aydoğan (2005: 264), 
sektörel yöndeşmenin donanım ve hizmet alan-
larıyla beraber ana gövdesini oluşturan içerik 
alanında, içerik üreten geleneksel medya kuru-
luşlarının yeni medya için de içerik üretmeye 
devam etmesinin yaygın bir yönelim olduğunu 
belirtmiştir. Hem küresel hem de Türkiye ölçe-
ğinde gözlemlenen bu eğilim, Hürriyet’in seri 
ilan ve reklam pazarında yığın gazeteciliği 
döneminde elde ettiği önemli payın yeni medya 
alanında da devam ettirmesiyle doğrulanmak-
tadır. Online hizmetler alanında iddialı olan 
Hürriyet’in Mayıs 2011 itibariyle, Hürriyet 
İnternet Grubu bünyesinde çoğunluğu seri ilan 
ve reklam alanında 8 internet sitesi (hurri-
yet.com.tr, hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, 
yenibiris.com, hurriyetaile.com, hurriyetkiyasla. 
com, tipeez.com, yakala.com) bulunmaktadır. 
Bunlardan hürriyet.com.tr günlük 2 milyonu 



Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 

 
184 

aşkın tekil ziyaretçisiyle alanında lider konum-
dadır. Ayrıca yine Hürriyet İnternet Grubu 
bünyesinde faaliyete sunulan WEB TV aracılı-
ğıyla görüntülü yayıncılık hizmeti verilmekte-
dir ve Hürriyet İnternet Grubu’nun aylık 23 
milyon kullanıcısı bulunmaktadır. (6) Bunların 
yanında Hürriyet Seri İlanlar hem basılı hem de 
online alanda faaliyetini alanında lider olarak 
sürdürmektedir. 

Kuruluşlarının yatırım ve büyüme stratejilerini 
açıklayan Hürriyet yöneticilerinin, yukarda 
sözünü ettiğimiz, yeni medyada geleneksel 
olarak güçlü oldukları alanlarda yatırım yapma 
eğilimini özellikle vurguladıkları görülmekte-
dir. Hatta Hürriyet’in, geçmişten gelen dene-
yimleri nedeniyle, DYH içinde özellikle bu 
misyonu üstlendiği de belirtilmiştir: 

“Hürriyet’in izlediği yatırım stratejileri ve 
politikalarına baktığımız zaman, Türki-
ye’de Hürriyet’in yazılı basında en güçlü 
şirket olduğunu söyleyebiliriz ve reklam 
pazarında oldukça büyük pazar payına sa-
hiptir. Dolayısıyla Hürriyet’in Türki-
ye’deki yatırımları ancak internet, yeni 
medya, daha genel olarak da dijital medya 
alanında olduğu söylenebilir” (Suzi 
Apalaçi Dayan’la Yapılan Görüşme 2011). 

Bu aşamada belirginleşen bir diğer önemli 
nokta da, Hürriyet yöneticilerinin, seri ilan ve 
reklam sektöründeki geleneksel pazarda doğal 
sınırlarına ulaştıklarını düşünüp, bunun üzerine 
online alana el atmayı düşünmeleridir. Böylece, 
geleneksel medyada içerik üretenlerin yeni 
medyada da içerik üretme eğilimlerinde önce-
likle geleneksel mecralarda yeterince büyük bir 
oyuncu olmanın gerektiğini düşündürtmektedir. 

Hürriyet, 2007 Nisan ayında, bu tarih itibariyle 
4 bin 900 civarında çalışanı olan ve Rusya, 
Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Ukrayna, 
Kazakistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Sır-
bistan, Slovenya ve Litvanya’da başta emlak, 
otomotiv, insan kaynakları alanlarında seri ilan 
ve reklamcılık faaliyeti gösteren Trader Media 
East’in (TME) % 67,3 hissesi için 336,5 mil-
yon dolar ödeyerek tarihindeki en büyük yatı-
rımı gerçekleştirmiştir. (7) Şirket Mayıs 2011 
itibariyle, haftalık 3,2 milyon okuyucuya sahip 
181 basılı yayını ve 28 web sitesini bünyesinde 
bulundurmaktadır. Hürriyet bu ortaklıkla bera-

ber, bölgesel bir medya gücü haline gelerek 
deneyim sahibi olduğu seri ilan ve reklam 
sektöründe çokuluslu bir aktör konumuna gel-
miştir. (8) 

Kuramsal çerçevede, bir şirketin çokuluslu 
şirket kategorisinde değerlendirilebilmesi için 
en az iki ülkede faaliyet göstermesinin yeterli 
olmayacağını belirtmiştik. Bir şirketin çokulus-
lu olarak nitelenmesi için, yatırım yaptığı ülke-
de “gelişmemiş, bakir sektörler ve alanlara 
yönelmesi” ve “şirket evliliği” ya da doğrudan 
satın almalara yönelerek başka şirketlere ortak 
olma ya da sahip olma stratejisiyle hareket 
etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, istatistik-
lere göre şirket evliliği ve doğrudan satın al-
manın çok daha yaygın bir strateji olduğu bi-
linmektedir. Ayrıca çokuluslu şirketlerin mer-
kezlerinin (her ne kadar çokuluslu şirketler 
gelişmekte olan ülkelerde de yükselen bir eği-
lim gösterseler de) ezici çoğunlukla OECD 
ülkelerinde bulunmasından hareketle onların 
gerçekten “çokuluslu” oldukları noktasında 
şüpheler bulunduğu ve “üst düzey personeline, 
şirket kültürüne, doğduğu ülkenin hükümetiyle 
ilişkilerine ulusal niteliklerin damga vurduğu” 
belirtilmiştir. Bu nedenle söz konusu çokuluslu 
şirketler, “ulusüstü” değillerdir. 

Hürriyet de buna benzer olarak TME’nin % 
67,3 hissesini satın alarak, faaliyet gösterdiği 
coğrafyada seri ilan ve reklam sektörünün yeni 
yeni gelişmeye başladığı düşünülür ve üst dü-
zey personelinin konumu ile şirket kültürünün 
ulusal nitelikleri göz önünde bulundurulursa, 
ulusüstü değil ama çokuluslu bir şirket olarak 
nitelenebilir. 1980’li yıllarla beraber yaygınla-
şan (eski Doğu Bloku ülkelerinde 1990’larla 
beraber) serbestleşme politikalarının yarattığı 
olanaklar aracılığyle görece bakir bir coğrafya-
ya giren Hürriyet, kontrol ve stratejik karar 
alma mekanizmasıyla ulusüstü değil ama faali-
yet gösterdiği alan açısından çokuluslu bir 
şirket olarak rahatlıkla görülebilir. 

Özer, Hürriyet’in yatırım stratejisiyle ilişkili 
olarak, Doğu Avrupa ve Rusya pazarının, dün-
yanın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında 
kapitalizmin yeni geliştiği coğrafyalar olarak 
görülmesi gerektiğini belirtmiş ve bu nedenle 
Türkiye’dekinden daha büyük bir reklam ve 
seri ilan sektörünün gelişmekte olduğunu vur-
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gulamıştır. Bu bağlamda Hürriyet’in bu büyük 
yatırımı gerçekleştirmesinin arka planında, 
TME’nin hem Türkiye’den daha büyük ve 
gittikçe gelişen hem de yeni yeni oluşmaya 
başlayan bir reklam pazarında güçlü bir aktör 
olması yatmaktadır (Ahmet Özer’le Yapılan 
Görüşme 2009). 

Hürriyet’in neden böylesine büyük bir yatırıma 
gittiğini açıklayan Özer, daha önce de değindi-
ğimiz gibi, hâlihazırda Türkiye’de seri ilan ve 
reklam sektöründe yeterince deneyimli olan 
kuruluşlarını daha fazla büyütmenin yolunun 
yurtdışı yatırımlarından geçtiğini vurgulamıştır. 
Buna ek olarak da, bir hedef olarak toplam 
cirolarının % 50’sinden fazlasının yurtdışından 
gelmesini istediklerini belirtmektedir. Bu yolla 
Hürriyet, seri ilan ve reklam sektöründeki güç-
lü konumlarını daha da boyutlandırmak iste-
mektedir  (Ahmet Özer’le Yapılan Görüşme 
2009). Özer’in burada vurgulamak istediği 
durum, Hürriyet’in Türkiye pazarında hâliha-
zırda lider olduğu ve doğal sınırlarına ulaştığı-
dır. Bu nedenle, daha çok büyümenin yegâne 
yolunun, yurtdışındaki pazarlara açılmaktan ve 
buralarda büyümekten geçtiğini vurgulamakta-
dır.  

Bu noktada, medya alanında çokuluslu yatırım-
lar yapmanın önemli bir koşulunun, iç pazarda 
yeterli büyüme oranına ulaşmaktan geçtiğini 
söyleyebiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi, 
Hürriyet, TME’nin faaliyet alanı olan seri ilan 
ve reklam sektöründe Türkiye pazarını, hem 
yeni hem geleneksel mecrada, büyük ölçüde 
elinde tutmaktadır. Ulusal ölçekte sınırlarına 
ulaşan Hürriyet, ancak bu güveni ve deneyimi 
kazandıktan sonra çokuluslu bir yatırım yap-
maya niyetlenmiştir.  

Dayan’a göre, Türkiye ise seri ilan ve reklam 
sektöründe geleneksel pazar koşulları itibariyle 
Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinin gerisinde 
bir görünüm sergilemektedir, çünkü Türkiye’de 
seri ilan sayfalarının gazetenin bir eki olarak 
ortaya çıktığını ve ulusal ölçekte tüketicilerin 
bir seri ilan gazetesine para verip satın almak 
istemesi alışılagelmiş bir tüketici davranışı 
değildir. Dayan, Türkiye’de seri ilan ve rek-
lamların ulusal gazeteler aracılığıyla tüketildi-
ğini, bu alanda da zaten lider olduklarını ifade 
etmiş, Rusya ve Doğu Avrupa’da ise tam tersi-
ne bir görünüm olduğunu, seri ilan ve reklam-

ların, yerel yayınlar ve internet siteleri aracılı-
ğıyla tüketilmesinin yaygın olduğunu belirtmiş-
tir (Suzi Apalaçi Dayan’la Yapılan Görüşme 
2009 ve 2011).  

2.4. Yerelde Farklılaşan Küresel Aktör 

TME’nin faaliyet ölçeği, yerel ama bölgesinde 
önde gelen yayınları ve yine yerel kitlelere 
dönük internet sitelerini kapsamaktadır. Sözü 
edilen coğrafya içine serpilmiş yüzlerce yayın 
ve internet sitesi, hedefledikleri müşteriler ve 
almak istedikleri hizmet veya ürün açısından 
farklılaşmış, homojen olmayan bir kitleye yö-
nelik seri ilan ve reklam hizmeti sunmaktadır. 
Özer, Hürriyet açısından sözü edilen bu duru-
mu, toplumun “farklı segmentleri arasındaki 
çok geniş ekonomik alana odaklanmak” olarak 
tanımlamaktadır. Yani Hürriyet, toplumun 
hemen her kesiminin ihtiyacına dönük seri ilan 
ve reklam hizmeti sunarken, sektörün ekono-
minin genel gidişatına ya da örneğin petrol 
fiyatlarındaki ani yükselişlere oldukça duyarlı 
olmasından dolayı, makro planda da ekonomi-
nin gidişatını yakından takip etmek ve hızlı, 
merkezi önlemler almak durumundadır (Ahmet 
Özer’le Yapılan Görüşme 2009).  

Hürriyet yöneticilerinin seri ilan ve reklam 
sektörünün geleceğinin internette olduğunu 
belirtmesiyle TME’nin “farklı segmentleri 
arasındaki çok geniş ekonomik alana odaklan-
ması” arasında vurgulanması gereken önemli 
bir bağ vardır. Yeni medya araçlarıyla kıyas-
landığı zaman basılı medyanın ya da bir başka 
ifadeyle geleneksel medyanın, zaman ve mekân 
açısından belirgin bir esneklik problemi yaşa-
dığını belirtilmiştir. Yeni medya araçları, sahip 
olduğu teknik olanaklarla zaman ve mekâna 
dönük sıkıntıları aşma noktasında önemli ola-
naklar sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle, 
TME’nin “farklı segmentler arasındaki çok 
geniş ekonomik alana odaklanması” en etkin 
biçimde yeni medya teknolojilerine daha çok 
adapte edilmesiyle, yani online hizmetler ala-
nını daha çok geliştirmesiyle mümkün olmak-
tadır. Hürriyet yöneticilerinin kendi stratejik 
hedefleri açısından esasında vurguladıkları 
durum, iletişim teknolojilerinin yapısı açısın-
dan düşünüldüğünde, yeni medya araçlarının 
sağladığı yeni olanakların ticari rolüdür. Online 
hizmetlerin gelişmesi, çok geniş bir coğrafyada, 
toplumun çok farklı kesimlerine dönük seri ilan 
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ve reklam olanaklarını daha etkin bir biçimde 
sürdürülmesine olanak verecektir.  

Hürriyet gazetesinin TME aracılığıyla girdiği 
bu durum, güncel birikim rejiminin ulusal 
sınırları sarsan, uluslararası ve bölgesel faaliyet 
pratiklerine dolaysız bir biçimde dahil olması 
anlamına gelmektedir. Böylece Hürriyet, top-
lamda oldukça büyük bir ölçekte, kendi içinde-
ki farklılıkları gözeten çok büyük bir hedef 
kitlesine dönük, tümüyle yerel pazarlar gözeti-
lerek bölünmüş ama kontrol ve karar alma 
mekanizmaları açısından tek bir yerden yöneti-
len bir faaliyeti sürdürmektedir.  

Hürriyet yöneticileri, TME gibi bir seri ilan ve 
reklam şirketinin, bilmedikleri ve siyasi açıdan 
çoğunlukla sorunlu coğrafyalarda politikaya 
bulaşma riski taşımayan ve dolayısıyla bölge-
deki siyasi dengelerden azade bir ticari faaliyet 
olanağı sunmasından dolayı da tercih edildiğini 
belirtmişlerdir (Suzi Apalaçi Dayan’la Yapılan 
Görüşme 2009 ve 2011, Ahmet Özer’le Yapı-
lan Görüşme 2009). Bu aşamada vurgulanması 
gereken nokta, Hürriyet’in TME’yle birlikte, 
petrol ve hammaddeye bağımlı bir pazarda 
faaliyet göstermesidir. En nihayetinde bunun 
bir getirisi olarak, insanların doğrudan alım 
gücünü etkileyen hammaddeye bağımlı bir 
ekonomide, ekonomik ilişkilere odaklanmayı 
tercih etmişlerdir. Bu nedenle, sözü edilen bu 
geniş coğrafyada haberciliğe değil, ekonomik 
ilişkilere odaklanan seri ilan ve reklam pazarı-
na el atmışlardır. 

Hürriyet’in neden gazete ya da televizyon gibi 
geleneksel yatırımlar yapmaktan kaçındığı 
sorusunun bir diğer önemli cevabı da, kurulu-
şun, neredeyse bir ilke olarak, geleneksel ileti-
şim araçlarına yatırım yapmaktan uzak durma-
yı gerekli görmesiyle ortaya çıkmaktadır. Gö-
rüşme yapılan her iki Hürriyet yöneticisinin de 
ısrarla vurguladıkları nokta, Hürriyet’in artık 
geleneksel alanlara yatırım yapmak istemediği 
olmuştur. Bunun en birincil nedeni, bir büyüme 
stratejisi olarak hâlihazırda güçlü olduğu seri 
ilan ve reklam pazarında yeni medya yatırımla-
rıyla devam etmek istemesi gelmektedir. Bu 
noktada hatırlanması gereken bir diğer gelişme 
ise yakın zamanda Hürriyet’in Radikal gazete-
sini kendi bünyesine dahil etmesidir. Daha 
önce Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
bünyesinde çıkan ekonomi gazetesi Referans, 

DYH bünyesinde yer alan sol, liberal ve görece 
genç bir kitleye hitap eden Radikal gazetesiyle 
birleştirilerek Hürriyet’in çatısı altına alınmıştır. 
Dayan ise sözü edilen bu durumu, geleneksel 
mecralara yapılan yeni bir yatırım olarak gör-
mekten çok 2009 krizinin getirdiği olumsuz 
koşullarda, DYH ölçeğinde düşünülürse, bir 
kriz tedbiri olarak görmektedir. Dayan’a göre, 
bir kriz tedbiri olarak Referans ve Radikal’in 
Hürriyet çatısı altında birleştirilmesi geleneksel 
mecralarda daha fazla büyümek istedikleri 
anlamına gelmemektedir. Bu birleşmenin, 
geleneksel alana dönük yeni bir yatırımdan çok 
bir daralmaya işaret ettiği dahi söylenebilir 
(Suzi Apalaçi Dayan’la Yapılan Görüşme 
2011).  

Hürriyet’in yatırım stratejilerinde gözettiği bir 
diğer önemli nokta da özellikle seri ilan ve 
reklam alanında girdikleri pazarda monopol, 
bunun mümkün olmadığı durumlarda ise oli-
gopol bir aktör olmayı hedeflemesidir. Hürriyet 
yöneticilerine göre, seri ilan ve reklam sektö-
ründe kârlılığı sağlayabilmenin en birinci şartı 
pazarın büyük çoğunluğunu elinde bulundur-
maktır. Türkiye’de halihazırda bunu başarmış 
olan Hürriyet, TME aracılığıyla bulundukları 
pazar ölçeğinde monopol ya da oligopol bir 
şirket olamadıkları noktada pazarı terk etme 
yolunu izlemektedir. Nitekim bu nedenle TME 
aracılığıyla Hürriyet, 2008 yılında oligopol bir 
üstünlük elde edemediği Polonya pazarından 
çekilmiştir (Suzi Apalaçi Dayan’la Yapılan 
Görüşme 2009 ve 2011, Ahmet Özer’le Yapı-
lan Görüşme 2009). 

Hürriyet’in çokuluslu ve bölgesel bir medya 
aktörü olmasını sağlayan TME ortaklığı, bün-
yesinde sürdürülen seri ilan ve reklam araçları-
na bakıldığında, büyük ölçüde (% 88-89 gele-
neksel % 11-12 yeni medya) geleneksel medya 
araçlarından oluşan bir bileşimi ifade etmekte-
dir. Fakat her fırsatta seri ilan ve reklam işinin 
geleceğinin internette olduğunu vurgulayan 
Hürriyet yöneticileri, 2009 krizinin ülkemize 
nazaran daha güçlü hissedildiği Rusya ve Doğu 
Avrupa ülkelerinde, geleneksel faaliyetlerde 
frene bastıklarını ancak online hizmetlerde 
bunu bilinçli olarak yapmadıklarını vurgula-
mışlardır:  

“…her yerde frene basarken internette ke-
sinlikle frene basmadık çünkü bu işin ge-
leceği internettir. Dolayısıyla hem interne-
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tin 2010 yılında büyümesi hem de bizim 
internet alanını genişletmemiz yüzünden 
internetin payı arttı. Bunun artmasını da 
zaten bekliyoruz önümüzdeki yıllarda. 
Kriz olmasa bile, 3 yıl önce 3 yıl sonra in-
ternetteki pazar payı ne olur diye sorsay-
dınız, biz size zaten bu yıl için yüzde 12-
13 derdik, öyle bir öngörüde bulunabilir-
dik” (Suzi Apalaçi Dayan’la Yapılan Gö-
rüşme 2011). 

Kısacası Hürriyet, büyük çoğunluğu geleneksel 
yayınlardan oluşan TME’i satın alarak seri ilan 
ve reklam sektörünün hızla geliştiği çok büyük 
bir coğrafyada güçlü bir aktör olmayı hedefle-
miştir. İnternetin payının, pazardaki geleneksel 
yayınların payıyla karşılaştırıldığında, gelecek 
yıllarda gittikçe büyüyeceğini öngören Hürriyet, 
internetteki bu hızlı gelişmeye ayak uydurma-
nın bir yolunun da mevcut pazarda güçlü bir 
aktör olmaktan geçtiğini düşünmektedir.  

Burada eklenmesi ve hatırlanması gereken bir 
diğer önemli unsur da, Hürriyet bir yandan 
internet üzerinden sağladığı hizmetleri gelişti-
rirken, interneti geleneksel mecradaki üstünlü-
ğe tercih etmemesidir. Bir başka ifadeyle Hür-
riyet, hem Türkiye hem de TME’nin faaliyet 
gösterdiği pazarlarda, internetteki büyümeyi 
geleneksel mecralardaki büyümeye alternatif 
olarak görmemektedir. Her iki mecrayı da aynı 
derecede önemsemektedir (Suzi Apalaçi Da-
yan’la Yapılan Görüşme 2011). Bir başka ifa-
deyle, yeni medyada büyümenin koşulu gele-
neksel medyadan uzaklaşmak değildir. 

SONUÇ 

Bir aile ortaklığında ve meslekten gazetecilerin 
sahipliğinde yayın hayatına başlayan Hürriyet 
gazetesi, sahiplik yapısı ve sürdürdüğü faaliyet-
ler açısından günümüze dek çok köklü deği-
şimler geçirmiştir. Küresel ölçekteki dönüşüm-
lerle paralel olarak değişen Türkiye’deki biri-
kim rejimi olgusu, Hürriyet gazetesinin öncele-
ri bir aile gazetesi, daha sonra holdingleşen bir 
aile şirketi ve en nihayetinde medya dışı büyük 
sermayenin bünyesine katılmış büyük bir med-
ya kuruluşu olmasında belirleyici etkilere sahip 
olmuştur. Gazetenin pek çok alanda yatay 
yoğunlaşma pratiklerine girmesiyle bir medya 
kompleksine dönüşme eğilimi, 1994 yılında 
Doğan Grubu’nun bünyesine katılmasıyla daha 
da boyutlanmıştır.  

Hürriyet’in DYH’nin bir iştiraki olmasının 
önemi ise yeni mecralarda göstereceği faaliyet-
lerin çeşitlenmesinde ve boyutlanmasında ge-
rek duyduğu sermaye gücü açısından değerlen-
dirilmelidir. Ana faaliyet alanı olarak “yığın 
gazeteciliğinin” artık ekonomik problemlere 
çözüm sağlamadığı, hatta promosyon faaliyet-
lerinin çıkışsızlığı nedeniyle daha büyük sorun-
lara yol açmaya başladığı düşünüldüğünde, 
farklı mecralardaki yatırımların finansmanı 
açısından büyük bir holdingin yarattığı olanak-
lar oldukça önemlidir.  

1990’lı yıllarda telekomünikasyon alanında 
verilen hizmetler açısından devlet tekelinin 
kaldırılması ve telekomünikasyon altyapısı 
üzerinden sağlanan online hizmetlerin başla-
ması, Hürriyet’in yayıncılık faaliyetlerinde 
yeni bir mecraya girmesine vesile olmuştur. 
Online hizmetler kapsamında internet yayıncı-
lığının başlamasıyla beraber, kuruluşun seri 
ilan ve reklam pazarında “yığın gazeteciliği” 
döneminden beri sahip olduğu üstünlüğü inter-
net alanına da sürdürmesi olanaklı hale gelmiş-
tir. Hürriyet, internetin ülkede yaygınlaşmasıy-
la beraber, seri ilan ve reklam sektöründe gele-
neksel mecrada yürüttüğü faaliyeti yeni medya 
alanına da taşıyarak ulusal çaptaki liderliğini 
yeni medya alanında da korumuştur.  

En başından beri kapitalist bir kuruluş olarak 
Hürriyet, yöneticilerinin deyimiyle “işin gere-
ğinden dolayı” hep daha çok büyümeyi ve 
ticari faaliyetlerini daha verimli sürdürmeyi 
hedeflemiştir. Kapitalist pazar koşullarında, 
seri ilan ve reklam sektöründe en büyük olmayı 
hedefleyen kuruluş, hem yeni medya hem de 
geleneksel medya sektöründe Türkiye ölçeğin-
de bunu önemli ölçüde başarmıştır. Şirketin 
hedefleri açısından büyümenin sürdürülmesi 
için, ulusal çapta sürekli hale getirilen oligopol 
rolün yurtdışına da taşınması planlanmıştır. 

Bu koşullar altında uluslararası alana açılmayı 
hedefleyen Hürriyet, yine geleneksel olarak 
deneyimli olduğu seri ilan ve reklam sektörün-
de, kapitalist rekabet koşullarının dünyanın pek 
çok yeriyle karşılaştırıldığında yeni olduğu 
söylenebilecek eski Doğu Bloku ülkelerinde 
faaliyet gösteren TME’yi satın almıştır. Büyük 
çoğunluğu henüz geleneksel yayınlardan olu-
şan ama yeni medya alanında her geçen yıl 
daha da güçlenen TME’yle birlikte Hürriyet, 
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çokuluslu bir şirket olarak bölgesel bir aktör 
konumuna yükselmiştir.  

Hürriyet’in 1948 yılından beri geçirdiği dönü-
şüm, birikim rejimlerinde yaşanan dönüşümle 
paralel olarak ilerlemiş ve meslekten gazeteci-
lerin “zanaat benzeri” pratiklerle çıkardığı 
gazete, medya dışı büyük sermayenin bünye-
sinde, profesyonel yöneticilerinin “marka” 
olarak adlandırdığı, çokuluslu, bölgesel bir 
“medya devine” dönüşmüştür. Esnek birikim 
rejiminin belirlediği çerçeve içinde sözünü 
ettiğimiz bu “medya devi”, geleneksel pratik-
lerden kazandığı deneyimi yeni medya alanına 
da aktararak, güçlü olduğu seri ilan ve reklam 
sektöründe hem ulusal hem de bölgesel ölçekte 
oligopol bir oyuncu olma iddiasını sürdürmek-
tedir. 

Bu açıdan vurgulanması gereken en önemli 
nokta, geleneksel medya ilişkileriyle ilk nüve-
lerini veren ticarileşme, endüstrileşme, piyasa-
larda oligopolleşme, medya dışı sermayenin 
medyaya olan ilgisi ve en nihayetinde 
çokuluslaşma sürecinin, yeni medya araç ve 
ortamlarının yaygınlaşmasıyla önceki dönem-
lerde hiç olmadığı kadar artmış olmasıdır. Söz 
konusu gelişmeler, akçalı ilişkilerin yeni med-
yanın sağladığı yeni olanaklar aracılığıyla 
giderek boyutlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. 
Kapitalist faaliyetlerin dönüşen birikim reji-
miyle beraber yeni birikim alanları ve coğraf-
yalarına kavuşmasının nesnel zeminini yaratan 
en önemli gelişme yeni medya araçları ve or-
tamının yarattığı yeni olanaklardır. Medya 
endüstrilerinin giderek artan yoğunlaşmaları, 
giderek genişleyen çeşitlenmeleri, artan küre-
selleşmeleri ve yayıncılık alanında kuralların 
kaldırılması, birikim rejiminde yaşanan ve 
somut zeminini söz konusu bağlamdan alan 
dönüşümlerin bir sonucudur. 

Yayın hayatına meslekten gazetecilerin aile 
sahipliğiyle başlayan Hürriyet gazetesinin uzun 
yıllar boyunca Türkiye’de medyanın dönüşü-
münde üstlendiği öncü rol, seri ilan ve reklam 
alanında geleneksel faaliyetlerden edindiği 
önemli bir deneyime kaynaklık etmiştir. Hürri-
yet’in bahsi geçen alanda sahip olduğu ticari 
deneyim, ilerleyen yıllarda yeni medya araç ve 
ortamları aracılığıyla ortaya çıkan yeni ticari 
mecralarda da önde gelen bir kuruluş olmasına 

ve dahası bu gücünün pekişmesine neden ol-
muştur.  

Bir başka ifadeyle, yeni medya sektörünün 
geçmişten devralınan kapitalist ilişkilerin sür-
dürülmesine yeni olanaklar sağladığı görülmüş-
tür. Hâlihazırda, geçmişte tekelci birikim reji-
minin yarattığı olanaklarla ticarileşme nokta-
sında önemli bir yol almış olan Hürriyet, esnek 
birikim rejiminin temel parametrelerine yasla-
narak, yeni birikim alanları ve coğrafyalarına 
yönelmiştir. Bu yönelimin en önemli dayanağı 
ise önde gelen bir aktörü olduğu medya alanın-
da geçmişten beri sahip olduğu oligopol haki-
miyettir. Sonuç olarak, yeni medyanın yeni 
olanakları, Hürriyet’in geçmişten gelen oligo-
pol üstünlüğünün daha da artmasına ve ulusal 
sınırları aşarak, çokuluslu bir karakter kazan-
masına neden olmuştur.  

SONNOTLAR 

(1) Son zamanlarda enformasyon ve bilgi tek-
nolojilerine dayalı ve enformasyonun temel bir 
girdi olarak üretim sistemine dahil olmasıyla 
kârlılığın sağlandığı dördüncü bir sektörel 
ayrımdan da bahsedilmiştir. Bu sektörel ayrım 
enformasyon sektörü olarak isimlendirilmiştir. 
Bu sektör, eğitimden eğlenceye kadar çok 
geniş bir alanı kapsar ve temel girdisi enfor-
masyondur (Low 2000: 13-14). Ancak çalış-
manın hem kapsamı gereği hem de kolaylık 
sağlaması açısından enformasyon sektörü ola-
rak yapılan ayrım hizmetler sektörü kapsamın-
da değerlendirilmiştir. 

(2) Taş (2006) bu değişimi, sayısal teknolojile-
rin kullanılmasıyla içerik/araç ikiliğinin kırıl-
ması olarak tanımlamaktadır. İçerik/araç ilişki-
sinden kasıt ise her bir iletişim türü için o alana 
özgü araçların kullanılmasının zorunlu olması-
dır. Örneği radyo için, radyo vericisi aracılığıy-
la yapılan radyo dalgaları yayımı yine bir radyo 
alıcısını gerekli kılmaktadır. Ona göre, “ileti-
şim içeriğinin belirli altyapılar üzerinden ileti-
mi ve belirli araçlar dolayımıyla erişimi zorun-
luluğunun ortadan kalkması, geleneksel medya 
ortamına özgü ‘içerik/araç ikiliği’nin kırılması 
anlamına gelmektedir” (Taş 2006: 39). 

(3) “DTÖ çerçevesindeki Telekomünikasyon 
Anlaşması’na katılan Türkiye, önce 2003 yılın-
da sonra da 2005 yılında temel telekomünikas-
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yon hizmetlerinde dış oyuncuların da pazara 
girmesine izin vermiştir” (Geray 2002: 149). 

(4) Evrensel hizmet kavramı, telekomünikas-
yon hizmetlerinin toplumun her kesimine ve 
ülkenin her bölgesine götürülmesidir. 

(5) İçerik kavramıyla, geleneksel medya kuru-
luşlarının sahip olduğu enformasyonun yeni 
medya ortamında kullanılması ifade edilmiştir. 
OECD’nin 1998 tarihli “Büyüyen Yeni Bir 
Endüstri Olarak İçerik” raporuyla yeni medya 
içeriğinin istihdam ve ekonomik büyüme üze-
rindeki olumlu etkisi belirtilmiştir (Aydoğan 
2005:  267). 

(6) “Hürriyet İnternet Grubu Hakkında” http:// 
www.hurriyetinternetgrubu.com/hakkinda, eri 
şim tarihi: 10.05.2011. 

(7) “Hürriyet Seri İlanda Bölgesel Dev Oluyor” 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=  
209148 ve “Hürriyet Trader Media East’in 
%67.3’ünü Satın Aldı”  http://hurarsiv. hurriyet. 
com.tr/goster/haber.aspx?id=6252783&tarih=2
007-04-02, erişim tarihi: 10.05.2011. 

(8)http://www.tmeast.com/index.php?option=c
om_content&view=article&id=2:about-us&ca 
tid=1:company-profile&Itemid=14, erişim tari 
hi: 10.05.2011. 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA İLİŞKİN TARTIŞMALARIN TÜRK 
BASININDA ÇERÇEVELENMESİ 

Seyhan Aksoy 

 

ÖZET 
Son yıllarda genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) Türkiye’de önemli bir tartışma konusu 
haline gelmiştir. Bu tartışmalarda hükümet, muhalefet, sivil toplum örgütleri ve tarım sektörü 
arasında fikir çatışmaları yaşanmış ve ilgili tarafların bakış açılarındaki farklılıklar doğrultusun-
da GDO, medyada çeşitli şekillerde çerçevelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı ge-
netiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin tartışmanın basında hangi çerçevelerle sunulduğunu 
ortaya koymaktır. Çalışmada, farklı bakış açılarına sahip Sabah, Hürriyet, Zaman ve Cumhuriyet 
gazetelerinin internet sitelerindeki arşivlerinde yapılan tarama sonucunda doğrudan konu ile ilgili 
toplam 368 habere ulaşılmış ve 368 haber ilk olarak çerçeve analizine temel oluşturması bakımın-
dan niceliksel olarak çözümlenmiştir. Ardından da çalışmanın amaçları doğrultusunda, mevcut 
çalışmalardan da hareketle oluşturulan haber çerçeveleri derinlemesine analiz edilmiştir. Sonuçta 
GDO’ya ilişkin haberlerde çoğunlukla denetim, risk ve politika çatışması çerçevelerinin kullanıl-
dığı ortaya konulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Çerçeveleme, basın, GDO. 

FRAMING THE DEBATES REGARDING TO GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS IN THE TURKISH PRESS  

ABSTRACT 
In recent years, genetically modified organisms (GMO) have become an important discussion 
subject in Turkey. A clashing of ideas were seen between the government, the opposition, civil 
society organizations and the agricultural sector in these discussions, and GMO has been framed 
in different ways in the media according to the differences between the perspectives of the related 
parties. Accordingly, the basic purpose of the study is to reveal in which frames the discussions 
regarding genetically modified organisms were represented in the printed press. As a result of the 
survey of the archives in the internet sites of the newspapers Sabah, Hürriyet, Zaman and 
Cumhuriyet, who have different perspectives, a total of 368 news items directly related to the issue 
were found and these 368 items were first analyzed in terms of quantity in order to construct the 
base for the framing analysis. And later, pursuant to the purposes of the study, the news frames, 
established by setting off from existing studies, were analyzed in more depth. As a result, it is 
revealed that control, risk and policy conflict frames were used in the majority of the news items in 
regards to GMOs.  

Keywords: Framing, press, GMO. 

                                                
 Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi  

GİRİŞ 

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir 
tartışma konusu haline gelmiştir. Her ne kadar 
genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin Türki-
ye’ye girişi 1996 yılı olsa da konuyu gündeme 
taşıyan esas gelişme, 26 Ekim 2009 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
ve kamuoyunda tartışmalara neden olan ''Gıda 

ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş 
Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenme-
si, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yö-
netmelik” olmuştur.   

Yönetmelikle birlikte GDO’lu tarım ürünleri-
nin Türkiye’ye girişinin önündeki engellerin 
kaldırıldığı, GDO’lu ürünlerin girişine yasal 
olarak izin verildiği yönünde tartışmalar baş-
lamıştır. Ancak konu yalnızca yasal düzlemde 
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tartışılmamıştır. Konuyla ilgili olarak hükümet, 
muhalefet, tarım sektörü, sivil toplum örgütleri, 
tıp çevresi ve konuyla ilgili uzmanlar arasında 
fikir çatışmaları yaşanmıştır. Böylelikle söz 
konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte yasal boyutta başlayan tartışmaya para-
lel olarak GDO’nun ekonomik, dini/ahlaki, 
bilimsel boyutu ve faydaları/ zararları da tartı-
şılmaya başlanmıştır.  

GDO üzerine yapılan tartışmalarda medya, 
farklı ve/veya benzer fikirlerin buluştuğu 
ve/veya çatıştığı bir alan haline gelmiştir. Bu 
doğrultuda GDO, konuyla ilgili tarafların bakış 
açılarındaki farklılıklar doğrultusunda haber 
metinlerinde çeşitli şekillerde çerçevelenmiştir. 
Bu çalışmanın temel amacı ilgili taraflar ara-
sında, genetiği değiştirilmiş organizmalara 
ilişkin süren tartışmanın, basında hangi çerçe-
velerle sunulduğunu ortaya koymaktır. Yabancı 
literatürde bu ve benzer konularla ilgili olarak 
yapılmış benzer çalışmalar bulunmakla birlikte, 
bu çalışma, konunun Türk basınında hangi 
çerçevelerle ve nasıl sunulduğunu ortaya koy-
maya çalışması bakımından önemlidir.  

Bu çalışma kapsamında ilk olarak medya araş-
tırmalarında çerçevenin ve çerçevelemenin ne 
olduğu tanımlanacak ardından GDO’ların ya da 
biyoteknoloji ile ilgili haberlerin çerçevelen-
mesine yönelik yapılmış mevcut çalışmalara 
değinilecektir.  Bu bilgiler ışığında, çalışmanın 
diğer bölümlerinde, genetiği değiştirilmiş or-
ganizmalara ilişkin tartışmaların Türk basının-
da hangi çerçevelerle ve nasıl sunulduğu ortaya 
konulacaktır.  

1. ÇERÇEVELEME TEORİSİ 

Medya çıktılarından biri olarak haberlerde 
okuyucu anlatılanların gerçek olduğu yönünde 
ikna edilmeye çalışılır ve bu doğrultuda anlam 
yeniden üretilir, inşa edilir. Haber metinlerinde 
anlam, çeşitli şekillerde inşa edilir. Anlamın 
inşası sürecinde kullanılan yollardan biri de 
habere konu olan olay ya da olgunun belirli 
şekillerde çerçevelenmesidir. 

Çerçeveleme teorisi başta sosyoloji, psikoloji 
ve iletişim olmak üzere çeşitli disiplinlerde 
yoğunlaşan bilgi birikiminden beslenmektedir 
ve bu nedenle disiplinler arası bir niteliğe sa-
hiptir. İletişim alanında çerçeveleme analizini 

medya araştırmalarına ilk uyarlayan araştırmacı 
Iyengar (1989) olmakla birlikte bu alanda çalı-
şan pek çok araştırmacı için referans noktası 
olan isim Entman’dır. Entman’a (1993: 52) 
göre çerçeveleme ‘seçme’ ve ‘öne çıkarma’ 
işidir. Nitekim bir haber metninde seçilen ve 
öne çıkarılan bir çerçeve ile gerçekliğin belirli 
yönlerine dikkat çekilmekte, buna paralel ola-
rak dikkat ya da ilgi gerçekliğin diğer yönle-
rinden uzaklaştırılmakta yani önemsizleştiril-
mektedir. Bu durum yalnızca haber metinleri 
için değil, tüm iletişim süreçleri için geçerlidir. 
Çünkü iletişim durağan bir süreç değil, çerçeve 
kurma ve çerçeve belirleme süreçlerini de kap-
sayan dinamik bir süreçtir (de Vreese 2005: 
51).  

Medya içeriğinde bulunan çerçeve/çerçeveler 
birtakım işlevleri yerine getirir. Çerçeveler: 
Problem tanımlar (bir nedensel kaynağın neyi, 
hangi maliyet ve yararlarla yaptığını, genellikle 
ortak kültürel değerler bağlamında ölçerek 
tanımlar), nedenleri tanımlar (problemi yaratan 
güçleri tespit eder), ahlaki yargılarda bulunur 
(nedensel kaynakları ve bunların etkilerini 
değerlendirir), tedavi önerir (problemlere teda-
viler önerir, bunları haklı gösterir ve olası etki-
leri hakkında tahminde bulunur). Buradan 
hareketle çerçeveleme: “algılanan bir gerçekli-
ğin bazı yönlerini seçip onları bir iletişim met-
ninde daha önemli hale getirerek belli bir prob-
lem tanımını, neden sonuç yorumunu, ahlâki 
değerlendirmeyi ve/veya çözüm önerisini des-
tekleyecek biçimde kullanmak” şeklinde tanım-
lanabilir (Entman 1993: 52).  

Çerçeveleme sürecinin, iletici, metin, alıcı ve 
kültür olmak üzere dört bileşeni bulunmaktadır. 
İletici, ne söyleyeceğine karar verir ve bu doğ-
rultuda bilinçli veya bilinçsiz çerçeveleme 
yargılarında bulunur. Metin; anahtar kelimeler-
le, basmakalıp imajlarla konuyu destekleyen 
veri veya yargı kümeleri sunan çerçeveler içe-
rir. Alıcının düşünmesini ve kararını yönlendi-
ren çerçeveler, metindeki çerçeveleri ve iletici-
nin çerçevelemedeki niyetini yansıtabilir de 
yansıtmayabilir de. Kültür ise, yaygın olarak 
kullanılan çerçeveler stoğu olarak tanımlanabi-
lir (Entman 1993: 52-53). Bu bileşenler, farklı 
aşamalardan oluşan (çerçeve kurma, çerçeve 
belirleme, çerçevelemenin bireysel ve toplum-
sal düzeydeki sonuçları) çerçeveleme sürecinin 
ayrılmaz parçalarıdır (de Vreese 2005: 51). 
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Çerçeveler, iletişime konu olan bir şey hakkın-
da bazı bilgi parçalarının altını çizerek bu par-
çaların belirginleşmesini sağlamaktadır. Böyle-
likle belirgin hale gelen bilgi parçası, okuyucu-
lar için daha dikkat çekici, anlamlı veya hatır-
lanabilir olmaktadır. Belirginlikteki bir artış, 
alıcıların bilgiyi anlama ve hafızaya alma olası-
lıklarını doğru orantılı olarak artıracaktır 
(Entman 1993: 53). Ancak metinde bir bilgi 
parçasının belirgin hale getirilmesi, okuyucu-
nun o bilgi parçasını algıladığı ve/veya anladığı 
anlamına gelmez. Çünkü bir bilgi parçasının 
anlaşılabilir olması için grubun ya da toplumun 
ortak hafızasına gönderme yapması gerekmek-
tedir. Nitekim “çerçeveler, kültürün merkezi 
bir parçasıdır” (Goffman 1981: 63’ten aktaran 
Van Gorp 2007: 62). Bu bağlamda çerçeveler, 
okuyucunun mevcut bireysel şemalarına hitap 
etmeli ve bunlarla ilişkili kategoriler, klişeler, 
basmakalıp imajlarla çağrışımlar uyandırmalı-
dır. Bu nedenle, araştırmacıların metinde gör-
dükleri çerçeveler, okuyucunun düşüncesinde 
bir etki oluşturacağının garantisini vermez 
(Entman 1993: 54). Ancak yine de olayların ya 
da olguların belirli şekillerde çerçevelenmesi, 
medyanın kamuoyunu şekillendirdiği etkili 
yollardan biridir (de Vreese 2005: 51). Nitekim 
iletişim alanında çerçeve analizinin, çerçeve-
lemenin konu edildiği çok sayıda çalışma bu-
lunmaktadır.  

Bu çalışmaların bir kısmında çerçevelerin oku-
yucu üzerindeki etkisine odaklanılmakta (Zhou 
ve Moy 2007; Scheufele 1999) ve bu doğrultu-
da bazı çalışmalarda da medya içeriklerinin 
bireyler üzerindeki etkisi konusunda çerçeve-
leme (framing), gündem kurma (agenda 
setting), önceleme (priming) arasındaki benzer-
liklere/farklılıklara değinilmektedir (Scheufele 
ve Tewksbury 2007; Weaver 2007). Çalışmala-
rın bir kısmı ise içeriğe (haberdeki çerçevelere) 
odaklanmaktadır. GDO’ların basında ne tür 
çerçevelerle sunulduğunu ortaya koymayı 
amaçlayan bu çalışma da içeriğe yani haber 
çerçevelerine yöneliktir.  

Literatürde GDO’ların veya biyoteknolojinin 
medyada hangi çerçevelerle sunulduğuna iliş-
kin olarak yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 
Bu çalışmalardan biri Marks vd. (2007) tara-
fından yapılan “Mass media framing of 
biotechnology news”  isimli çalışmadır. Araş-
tırmacılar London Times, the Sunday Times ve 

Washington Post gazetelerinin veritabanlarında 
köşe yazılarını taramışlardır. Çalışmanın ör-
neklemini oluşturan köşe yazılarını, risk çerçe-
vesi ve fayda çerçevesi doğrultusunda analiz 
etmişlerdir. Sonuçta biyoteknolojinin tarımda 
kullanılmasının, tıpta kullanılmasına oranla 
daha sık risk çerçevesinde sunulduğunu ortaya 
koymuşlardır. Buradan hareketle 
biyoteknolojinin tıpta kullanılmasının daha 
ılımlı karşılandığını söylemek mümkündür. 
Nitekim Conrad (2001), tıp alanındaki uzman-
ların bu tarz araştırmaların tehlikelerine işaret 
etmelerine rağmen 1980’lerde Amerikan gaze-
telerinde hakim olan “genetik iyimserlik” çer-
çevesinin, devam ettiğini bulgulamıştır.  

Konuyla ilgili olarak yapılmış bir başka çalış-
ma Listerman’ın (2010) “Framing of science 
issues in opinion-leading news: international 
comparison of biotechnology issue coverage” 
başlıklı çalışmasıdır. Çalışmada 2000 ile 2002 
yılları arasında, Almanya, İngiltere ve ABD’de 
yayımlanan toplam 6 gazetedeki biyoteknoloji 
ile ilgili haberler taranmış ve bu haberlerin 
nasıl çerçevelendiği tespit edilmeye çalışılmış-
tır. Yazar, biyoteknoloji ile ilgili haberlerdeki 
çerçeveleri çatışma çerçevesi ve ‘yapısal’ çer-
çeveler olarak gruplandırmıştır. Çatışma çerçe-
vesi; konuyla ilgili bilimsel, politik ve ekono-
mik tartışmaları içermektedir. Yapısal çerçeve 
ise; fayda, risk, denetim, başa çıkma ve ahlak 
çerçevelerinden oluşmaktadır. Çalışma sonu-
cunda, biyoteknoloji ile ilgili haberlerde örnek-
leme dahil edilen üç ülkede de fayda ve dene-
tim çerçevesinin en sık kullanılan çerçeve ol-
duğu ortaya konulmuştur. Ancak bununla bir-
likte, ülkeler arasında farklılıklar olduğuna da 
dikkat çekilmiştir. Ayrıca çalışmada haberlerde 
kullanılan kaynağa ilişkin olarak da analiz 
yapılmış ve üç ülkede de sıklıkla politikacıların 
kaynak olarak gösterildiği tespit edilmiştir.  

Genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin 
olarak yapılmış olan bir başka çalışma ise, 
2003 senesinin ilk yarısı boyunca süren geneti-
ği değiştirilmiş gıda tartışmalarıyla ilgili İngiliz 
basın içeriği, uzman ve uzman olmayanların bu 
içeriğe olan tepkilerini inceleyen bir yıllık bir 
projenin bulgularının raporlandığı bir makale-
dir. Analiz için iki GDO yanlısı, iki de GDO 
karşıtı gazete seçilmiş ve söz konusu süre bo-
yunca GDO ile ilgili tüm yazılar, bir veri taba-
nına kaydedilmiş. Daha sonra dilbilimsel analiz 
ve söylem analizi yapılmıştır. Ardından konuy-
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la ilgili uzmanlarla yapılan röportaj, seçilen 
gazete metni ve diğer GDO materyallerine 
tepki veren kamu üyelerinin oluşturduğu 12 
odak grup görüşmesi yapılmıştır. Hem basın 
hem de kamu tepkilerinde, GDO konusu dö-
nemin politik olaylarıyla, yani Irak’ın işgaliyle 
bağdaştırılmıştır. Uzmanlar dışında, ulusal 
tartışmalarla ilgili farkındalığın az olduğu tes-
pit edilmiştir. GDO yanlısı medya içeriklerinin 
hem gazeteler hem de uzmanlar tarafından 
öncelikle bilimsel olarak nitelendirilmesi, GDO 
karşıtı basın ve kampanyacılar ile odak grubu-
nun katılımcıları tarafından reddedilmiş ve söz 
konusu şirketlerin güvenilirliğini kabul etme-
mişlerdir. Ayrıca, hem Amerikan hem de İngi-
liz GDO politikasını doğrudan Irak’ın işgaline 
bağlamış ve GDO yanlısı argümanların güveni-
lirliğini reddetmişlerdir (Cook ve ark. 2006). 

Yukarıda değinilen çalışmada da görüldüğü 
gibi GDO, konuya ilişkin farklı bakış açılarına 
sahip taraflar arasında mücadele yaşanmasına 
neden olmuştur. Konuyla ilgili olarak İngilte-
re’de yapılmış bir başka çalışmada genetiği 
değiştirilmiş ürünlere yönelik olarak; 
bilimadamları, hükümet, toplum, biyoteknoloji 
firmaları arasında ideolojik farklılıklar olduğu-
nu ortaya koyabilmek için 6 gazetede yer alan 
haberler taranmış ve konuyla ilgili haberler, 
söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. So-
nuçta, GDO’lu ürün üretiminin tartışmaya açık 
bir alan olduğu ve bu doğrultuda medyanın 
tarafların karşılaştığı, adeta bir savaş alanı 
haline geldiği vurgulanmıştır (Augoustinos ve 
ark. 2010).  

Yukarıda değinilen mevcut çalışmalar ışığında 
bu çalışmada, GDO’lara ilişkin haberlerin Türk 
basınında ne tür çerçevelerle sunulduğu ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda çalış-
mada çerçeve analizi yöntemi kullanılacaktır. 

2. YÖNTEM 

Literatürde haber metinlerinin çerçevelenmesi-
ne yönelik olarak yapılmış pek çok çalışma 
bulunmaktadır (Edy ve Meirick 2007; Simon 
ve Xenos 2000; Entman ve Rojecki 1993, 
Entman 1991). Haberlerdeki çerçeveler üzerine 
yapılan daha önceki araştırmalarda, haber me-
tinlerinde çerçevelerin nasıl tanımlanacağı, 
nasıl belirleneceği konusunda tam anlamıyla 
bir görüş birliği bulunmamakla birlikte, temel 

olarak çerçevelerin konuya özgü/tematik çer-
çeveler ve genel çerçeveler olmak üzere iki 
şekilde oluşturulduğu söylenebilir (de Vreese 
2005: 54). 

Tematik çerçeveler kadın hareketleri, işgücü 
tartışmaları vb. gibi konuya özgü çerçevelerdir.  
Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar çerçe-
velerin spesifik dilsel ve görsel unsurlar ya da 
‘çerçeveleme araçları’ olduğu konusunda hem-
fikirdirler. Tematik çerçevelerin spesifikliği 
veya konuya özgü oluşuna karşılık, genel çer-
çeveler daha kapsayıcıdır. Genel çerçeveler 
üzerine yapılan bir grup çalışma siyasetin, 
seçim kampanyalarının içeriği üzerine odak-
lanmıştır. Diğer bir grup ise, gazeteciliğin ge-
lenekleri içinde yapılanan genel haber çerçeve-
lerine yöneliktir. Bu gruptaki çalışmalar, haber 
çerçevelerini, gazetecilik değerleri, normları 
gibi daha genel haber içeriği özellikleri ile 
ilişkilendirmektedir (de Vreese 2005: 55). Bu 
doğrultuda Neuman vd. (1992’den aktaran de 
Vreese 2005: 55) tarafından yapılan çalışma 
önemlidir. Çalışmada araştırmacılar, haber 
medyasındaki çerçeveler ile katılımcılarla yapı-
lan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan çerçe-
veleri karşılaştırmışlardır. Sonuçta medya ve 
katılımcılar tarafından en yaygın olarak kulla-
nılan çerçevelerin; insani etki, güçsüzlük, eko-
nomi, ahlaki değerler ve çatışma olduğunu 
tespit etmişlerdir.  

Genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin 
tartışmaların basında nasıl ve hangi çerçeveler-
le sunulduğunu ortaya koymayı amaçlayan bu 
çalışmada, literatürde varolan çerçevelerden 
hareketle çerçeveler oluşturulmuştur. Bu doğ-
rultuda bu  çalışmada, Neuman vd. (1992) 
tarafından yapılan çalışmadan hareketle di-
ni/ahlaki çerçeve, ekonomik sonuçlar çerçevesi 
ve politika çatışması çerçevesi olmak üzere üç 
genel çerçeve kullanılmıştır. Bunun dışında 
literatürde konuyla doğrudan ilgili ya da benzer 
konularla ilgili çalışmalardan hareketle spesifik 
çerçeveler oluşturulmuştur. Listerman (2010), 
Schütz ve Wiedamann (2008), Bickerstaff vd. 
(2008) ve Marks vd’’nin (2007) çalışmaların-
dan hareketle fayda çerçevesi ve risk çerçevesi; 
Listerman’ın (2010) çalışmasından hareketle 
denetim çerçevesi; Monica’nın (2005) çalışma-
sından hareketle protesto çerçevesi oluşturul-
muştur. Ayrıca bu çerçevelere bilimsel gelişme 
çerçevesi eklenmiştir. Çalışma doğrultusunda 
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oluşturulan çerçevelerin kapsamına ilişkin 
tanımlama şu şekildedir: 

1. Fayda çerçevesi: GDO’ların ekonomik 
ve/veya toplumsal faydasını ön plana çıkaran 
çerçeve. 

2. Risk çerçevesi: GDO’ların gıda güvenliğini 
tehdit ettiği, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz 
etkilediği vb. yönündeki konuları ön plana 
çıkaran çerçeve. 

3. Denetim çerçevesi: Genetiği değiştirilmiş 
organizmalara ilişkin olarak yapılmış yasal 
düzenlemeleri ve bu ürünlerin kontrolüne iliş-
kin düzenlemeleri içeren çerçevedir. 

4. Bilimsel gelişme: GDO ile ilgili bilimsel 
buluşların ve gelişmelerin aktarıldığı çerçeve-
dir . 

5. Protesto çerçevesi: GDO’ların olumsuz 
etkilerini ve risklerini önplana çıkararak bu 
süreci protesto eden gösterileri, eylemleri ve 
toplantıları kapsayan çerçevedir. 

6. Dini / Ahlaki çerçeve: GDO’nun islama 
aykırı olduğunu öne süren veya insanların 
kandırıldığını savunan çerçevedir. 

7. Ekonomik sonuçlar çerçevesi: GDO’lu 
ürün üretiminin başta tarım sektörü olmak 
üzere diğer sektörler üzerindeki mali açıdan 
olumsuz etkilerini, ekonomik sonuçlarını orta-
ya çıkaran çerçevedir.  

8. Politika çatışması çerçevesi: GDO’lar ko-
nusunda ilgili tarafların (hükümet, muhalefet, 
uzmanlar, sivil toplum örgütleri) görüş ayrılık-
larını içeren çerçevedir. 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda, farklı 
ideolojileri temsilen anaakım medyadan Sabah 
ve Hürriyet gazeteleri, muhafazakar kanadı 
temsilen Zaman gazetesi ve merkez solu 
temsilen Cumhuriyet gazetesinin internet site-
lerindeki arşivleri taranmıştır. Tarama, ‘geneti-
ği değiştirilmiş’ ve ‘GDO’ anahtar kelimeleri 
ile yapılmıştır. Tarama sonucunda çıkan haber-
lerin tarih aralığı 15.05.2004-18.03.2010’dur. 
Başlangıç tarihi tüm gazetelere göre farklılık 
göstermekle birlikte bitiş tarihi tüm gazeteler 
için ortaktır. 18.03.2010 GDO yasasının mec-
listen geçtiğine dair haberlerin yayımlandığı 
tarihtir. Nitekim GDO ile ilgili tartışmalar, 
Ekim ayı sonunda yürürlüğe giren, GDO’lu 
ürünlerin kontrolü ve denetimine dair yönetme-

lik ile birlikte güncellik kazanmıştır. Bir kitle 
iletişim aracı olarak medya da buna aracılık 
etmiştir. Bu nedenle, GDO yasasının meclisten 
geçtiği tarih, çalışmanın örneklemi için bitiş 
tarihi olarak alınmıştır.  

Bu çalışmada, genetiği değiştirilmiş organiz-
malara ilişkin haberlerin hangi çerçevelerle 
sunulduğunu ortaya koymak amacıyla, çerçeve 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
yöntemi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama-
da çerçevelerin derinlemesine çözümlenmesine 
temel oluşturması için çalışmanın örneklemini 
oluşturan 368 haber; gazete, haberde kullanılan 
kaynak ve haberde kullanılan çerçeve bazında 
niceliksel olarak çözümlenmiştir. Niceliksel 
analiz için SPSS 15 paket programı kullanıl-
mıştır. İkinci aşamada ise GDO’larla ilgili 
haberlerde kullanılan çerçeveler derinlemesine 
çözümlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Bu çalışmanın evrenini oluşturan farklı bakış 
açılarına sahip Sabah, Hürriyet, Zaman ve 
Cumhuriyet gazetelerinin internet sitelerindeki 
arşivlerinde ‘genetiği değiştirilmiş’ anahtar 
kelimesi ile yapılan tarama sonucunda doğru-
dan konu ile ilgili toplam 368 habere ulaşılmış-
tır. Aşağıdaki tabloda çalışmanın örneklemini 
oluşturan genetiği değiştirilmiş organizmalarla 
ilgili 368 haberin gazetelere göre sayı olarak 
dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara 
İlişkin Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı  

Yapılan tarama sonucunda, içinde ‘genetiği 
değiştirilmiş’ sözcüğü ve GDO kısaltması 
geçen, konuyla doğrudan ilgili toplam 368 
habere ulaşılmıştır. Bu haberlerin 58’i Sabah 
gazetesinde, 125’i Hürriyet gazetesinde, 73’ü 

GAZETE SIKLIK YÜZDE 

Hürriyet 125 34,0 

Sabah 58 15,8 

Cumhuriyet 73 19,8 

Zaman 112 30,4 

Toplam 368 100,0 
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Cumhuriyet gazetesinde ve 112’si Zaman gaze-
tesinde yer almaktadır.  

Tablo 2. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara 
İlişkin Haberlerde Kaynak Kullanımı 

KAYNAK SIKLIK YÜZDE 

Uzmanlar 148 40,2 

Politik çevre 98 26,6 

Kaynak Kullanılmamış 84 22,8 

Sivil Toplum Örgütü 38 10,3 

Toplam 368 100,0 

Haberlerde inandırıcılığı sağlamak ve haberde 
aktarılan görüşü desteklemek amacıyla çeşitli 
haber kaynaklarına başvurulur ve bu kaynaklar 
referans olarak gösterilir (Dağtaş 2006: 155). 
Yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi 
GDO’larla ilgili haberler aktarılırken sıkılıkla 
uzmanlar kaynak gösterilmiştir. Kuşkusuz 
bunun nedeni, GDO’nun bilimsel bir konu 
olmasıdır. GDO’lara ilişin haberlerde en sık 
kullanılan ikinci kaynak politik çevredir. Bi-
limsel bir konuda politik çevrenin bu sıklıkta 
kaynak olarak gösterilmesinin nedeni, 26 Ekim 

2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve kamuoyunda tartışmalara 
neden olan GDO’lu ürünlerin kontrolüne ve 
denetimine dair yönetmeliktir. Aslında ülke-
mizde de yıllardır piyasada bulunan GDO’lu  
ürünler (ilk genetiği değiştirilmiş ürün olan, 
uzun raf ömrüne sahip Flavr Savr domatesi 
1996 yılında raflarda yerini almıştır) bu yönet-
meliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışıl-
maya başlanmıştır. Bu bağlamda medya; hü-
kümet, muhalefet, sivil toplum örgütleri ve 
tarım sektörü arasında yaşanan mücadelenin 
alanı haline gelmiştir.  

Yukarıda da değinildiği gibi GDO’lara ilişkin 
haberlerde uzmanların, başta Tarım Bakanı 
olmak üzere politik çevreden kişilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin açıklamalarına, görüşlerine 
yer verilmekte ve haberde referans olarak gös-
terilmektedir. Çalışmanın amaçları doğrultu-
sunda örnekleme dahil edilen ve farklı bakış 
açılarına sahip dört gazetede kaynak kullanımı 
açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. 
GDO’lara ilişkin haberlerde kullanılan kaynak-
ların gazetelere göre dağlımı sayı olarak aşağı-
daki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Haberlerde Kullanılan Kaynakların Gazete-
lere Göre Dağılımı 

 KAYNAK Toplam 

    GAZETE Uzmanlar Politik Çevre Kaynak          
Kullanılmamış 

Sivil Toplum      
Örgütleri  

 

Hürriyet 61 25 30 9 125 

Sabah 13 17 21 7 58 

Cumhuriyet 19 29 13 12 73 

Zaman 55 27 20 10 112 

Toplam 148 98 84 38 368 
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi muhafazakar kanadı 
temsilen seçilen Zaman gazetesi (55 haberde) 
ile anaakım medyayı temsilen seçilen Hürriyet 
gazetesinde sıklıkla (61 haberde) uzmanların 
görüşlerine yer verilmiştir. Merkez solu 
temsilen seçilen Cumhuriyet gazetesinde ise 
sıklıkla (29 haberde) politik çevre referans 
olarak gösterilmiştir. Cumhuriyet gazetesinde  

 

yer alan haberlerde gazetenin bakış açısıyla 
örtüşecek şekilde CHP’li milletvekillerinin 
açıklamalarına, eleştirilerine yer verilmiştir. 
Zaman gazetesinde ise politik çevrenin referans 
olarak gösterildiği haberlerde çoğunlukla hü-
kümetin söylemlerine yer verildiği görülmüş-
tür. Bu doğrultuda, gazetelerin habere konu 
olan olay ya da olguları aktarırken kullandıkları 
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kaynakların, tıpkı kullanılan dil ve seçilen 
kelimelerde de olduğu gibi, gazetenin bakış 
açısına paralel olarak değişiklik gösterdiğini 
söylemek mümkündür.  

GDO’lara ilişkin haberlerin gazetelerde nasıl 
çerçevelendiğini ortaya koymayı amaçlayan bu 
çalışma kapsamında,  çalışmanın örneklemini 
oluşturan GDO’larla ilgili toplam 368 haber, 
haberin başlığı ve spotu temel alınarak haber-
deki başat çerçeveye göre kodlanmıştır. Haber-
lerdeki çerçevelere ilişkin bulgular Tablo 4’te 
yer almaktadır. 

Tablo 4. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara 
İlişkin Haberlerde Kullanılan Çerçeveler  

ÇERÇEVELER SIKLIK YÜZDE 

Risk 72 19,6 

Fayda 14 3,8 

Protesto 36 9,8 

Ekonomik Sonuç 45 12,2 

Etik Ahlak 6 1,6 

Bilimsel Gelişme 16 4,3 

Politika Çatışması 45 12,2 

Denetim 134 36,4 

Toplam 368 100,0 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 368 
haberin 134’ünde denetim çerçevesi kullanıl-
mıştır. En sık kullanılan çerçevenin denetim 
çerçevesi olması, Listerman’ın (2010) çalışma-
sının bulgularıyla örtüşmektedir. Nitekim yazar 
çalışmasında biyoteknoloji ile ilgili haberlerde 
en sık kullanılan çerçevelerin denetim ve fayda 
olduğunu bulgulamıştır.  

Denetim çerçevesinin en sık kullanılan çerçeve 
olmasının nedeni, GDO’ların denetim ve kont-
rolüne dair yönetmeliğin Resmi Gazetede yer 
alması ve GDO yasasının mecliste görüşülmesi 
süreci ile birlikte GDO gibi sağlık, ekoloji, 
tarım, ekonomi üzerinde önemli sonuçları ve 
etkileri bulunan bilimsel bir konunun, yasal 
düzlemde tartışılmaya başlanmasıdır. Bu bağ-

lamda medyada GDO’larla ilgili haberlerde 
çoğunlukla yasal düzenlemeler, GDO’lu ürün-
lerin ülkeye girişinin denetlenmesi, ürünlerin 
laboratuarda incelenmesi vb. gibi içeriklerle, 
denetim ve düzenlemeye yönelik çerçeve oluş-
turulmuştur. Listerman’ın (2010) çalışmasın-
dan farklı olarak haberlerde sıklıkla kullanılan 
ikinci çerçevenin risk çerçevesi olduğu bulgu-
lanmıştır. Oysa Listerman’ın (2010) çalışma-
sında denetim ile birlikte fayda çerçevesi en sık 
kullanılan çerçeve olarak tespit edilmiştir. Bu 
farklılığın temel nedeni, Türkiye’nin üretici 
konumda değil, GDO’lu ürünleri ithal eden bir 
ülke olması ile açıklanabilir. Kuşkusuz üretici 
konumda olsaydı, üretici firmalar tarafından 
yürütülecek faaliyetler ve baskılar nedeniyle 
risk çerçevesi değil, fayda çerçevesi önplana 
çıkarılacaktı.  

GDO’lu tarım ürünlerinin dünya ticaretine 
girmesiyle birlikte GDO’lu ürünlerin insan 
sağlığını olumsuz yönde etkilediği, tarımsal 
verimi düşürdüğü, çevreyi olumsuz yönde 
etkilediği vb. gibi riskleri artan biçimde tartı-
şılmaya başlanmıştır. Buna karşılık, genetik 
transferin tarım dışındaki alanlarda ve özellikle 
de tıp alanında uygulanması olumlanmaktadır. 
Nitekim bu çalışma kapsamında GDO’lu ürün 
üretimi ile ilgili haberlerde risk çerçevesi sık-
lıkla kullanılırken, çoğunlukla tarım dışı alan-
larla ilgili genetik transferi haberleri bilimsel 
gelişme çerçevesinde verilmektedir. Bu bulgu, 
biyoteknolojinin tarımda kullanılmasının, tıpta 
kullanılmasına oranla daha sık risk çerçevesin-
de sunulduğunu ortaya koyan ve Marks vd. 
(2007) tarafından yapılan çalışmanın bulgula-
rıyla örtüşmektedir. 

Sıklıkla kullanılan diğer çerçeveler ise 
GDO’ların ekonomik anlamdaki olumlu ve 
olumsuz sonuçlarının yer aldığı ekonomik 
sonuçlar çerçevesi, GDO’lara ilişkin farklı 
bakış açılarına yer verilen politika çatışması 
çerçevesi ve GDO’lu ürünlerin olumsuz etkile-
rini ortaya koyan, GDO’lara yönelik eylemlerin 
sunulduğu protesto çerçevesidir. Çerçevelerin 
örnekleme dahil edilen ve farklı bakış açılarını 
temsilen seçilen gazetelere göre dağılımı farklı-
lık göstermektedir. Çerçevelerin gazetelere 
göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 5. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Haberlerde Kullanılan Çerçevelerin Gazete-
lere Göre Dağılımı 

 ÇERÇEVELER Toplam 

GAZETE R
is

k 
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yd
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D
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Hürriyet 32 6 17 16 4 7 11 32 125 

 Sabah 6 2 3 2 1 0 10 34 58 

Cumhuriyet 18 1 7 2 1 2 20 22 73 

 Zaman 16 5 9 25 0 7 4 46 112 

Toplam 72 14 36 45 6 16 45 134 368 

Tablo 5’te de gösterildiği gibi, tüm gazetelerde 
en sık kullanılan çerçeve denetim çerçevesidir. 
Hürriyet gazetesinde denetim çerçevesi dışın-
da, en sık kullanılan ikinci çerçeve risk çerçe-
vesidir. Zaman gazetesinde ise denetim çerçe-
vesinden sonra en sık kullanılan çerçeve eko-
nomik sonuçlar çerçevesi iken Cumhuriyet ve 
Sabah gazetelerinde en sık kullanılan ikinci 
çerçeve politika çatışması çerçevesidir. 

Haber Çerçevelerinin Çözümlenmesine 
İlişkin Bulgular 

1. Fayda Çerçevesi 

GDO’ların ekonomik ve/veya toplumsal fayda-
sını ön plana çıkaran, GDO’yu olumlayan 
çerçevedir. Niceliksel analizle de ortaya konul-
duğu gibi fayda çerçevesi dini/ahlaki çerçeve-
den sonra GDO’lara ilişkin haberlerde en az 
kullanılan çerçevedir. Örnekleme dahil edilen 
368 haberin yalnızca 14’ünde fayda çerçevesi 
başat konumdadır. Fayda çerçevesinin kulla-
nıldığı haberlerde, sıklıkla GDO’ların tarımsal 
verimliliği artırdığı ve bu nedenle ilerleyen 
zamanlarda ortaya çıkacağı öngörülen küresel 
açlığa çare olacağı vurgulanmaktadır.  

 “Genetiğiyle oynanmış gıdalar zararlı de-
ğil”  

“Illinois Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bruce Chassy, düşünülenin aksine genetiğiyle 
oynanmış gıdaların insan sağlığına zararlı ol-
madığını söyledi. …Chassy, özellikle gıdalarda  

 

gerçekleştirilen genetik değişikliğin insanların 
yararına yapıldığını ve giderek kalabalıklaşan 
dünyanın gıda ihtiyacının karşılanması için şart 
olduğunu kaydetti” (Hürriyet 12.09.2005).  

GDO’ların artan nüfusun ihtiyacını karşılaya-
bilmek için çare olduğu Hürriyet gazetesinde 
yayımlanan “Nüfus hızlı artıyor GDO'lar kaçı-
nılmaz” başlıklı haberde de şu şekilde aktarıl-
maktadır: “TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, 
biyoteknolojiyle üretilen genetiği değiştirilmiş 
organizmaların (GDO) zararlı olduğu konusun-
da bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyleyerek, 
"Var olan tarım alanları artan nüfusun ihtiyaç-
larını karşılamaya yetmeyecek, üretim artışının 
yolu teknolojiden geçiyor" diye konuştu” (Hür-
riyet 06.12.2004). 

GDO’nun tarımsal verimlilik üzerindeki etkisi-
nin aktarıldığı haberlerde fayda çerçevesi kul-
lanılmaktadır. Hürriyet gazetesinin 
(23.09.2005) "Transgenik tarım ürünleri dün-
yada rekabet şansımızı artırabilir" başlıklı ha-
berinde de uzman görüşlerine yer verilerek 
GDO’lar olumlanmakta ve GDO’lu ürün üre-
timi, artan nüfusun açlık sorunu için çözüm 
olarak sunulmakta ve çevre üzerinde olumsuz 
etkisinin saptanmadığı belirtilmektedir. 

2. Risk Çerçevesi 

GDO’lu ürünlerin uzun vadede çeşitli açılardan 
zararları olacağı yönünde oldukça yaygın bir 
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eğilim bulunmaktadır. GDO’lu ürünlerin taşı-
dığı riskleri şu şekilde sıralamak mümkündür:  

a. İnsan sağlığı için henüz bilinmeyen ve ileri 
bir zaman diliminde ortaya çıkabilecek çok 
önemli sağlık sorunlarına neden olabilme olası-
lığı  

b. Besinlere karşı alerjisi olan insanlarda farklı 
fakat saptanamayan, alerjisi olmayan insanlar-
da ise yeni alerjik sorunların çıkabilme riski  

c. Ekolojik dengeleri bozabilme olasılığı 

d. Transgenik tohumu ekmek istemeyen ya da 
bunu ekonomik nedenler ile sağlayamayan 
küçük tarım işletmelerinin bu durumdan zarar 
görebilme olasılığı (Tiryaki ve Acar 2005: 
125). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında risk çerçevesi; 
GDO’ların gıda güvenliğini tehdit ettiği, çevre-
yi ve insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi 
konuların başat olduğu çerçevedir. GDO’lu 
ürünler, özellikle insan sağlığı üzerindeki olası 
olumsuz etkileri nedeniyle tüm kamuoyunu 
ilgilendirmektedir. Bu nedenle GDO yasasının 
gündeme gelmesi ile birlikte, medyada sıklıkla 
GDO’lu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri haber yapılmıştır. Nitekim 
çalışmanın örneklemini oluşturan 368 haberin 
72’sinde risk çerçevesi kullanılmıştır. Risk 
çerçevesi örnekleme dahil edilen 4 gazetede de 
benzer şekilde kullanılmıştır. Risk çerçevesinin 
kullanıldığı haberlerden bazıları şunlardır:   

“Erkekler GDO tehlikesi altında”  

“GDO'lu gıdaların spermlere zarar vererek 
üreme fonksiyonlarını yavaşlattığı ortaya çıktı. 
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Özdemir, “GDO'lu 
gıdalar spermlere zarar vererek üreme fonksi-
yonlarını yavaşlatıyor. GDO'lu gıdaların, az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nüfusla-
rını kontrol altına almak amacıyla geliştirildi-
ğini düşünüyorum” dedi” (Hürriyet-
19.11.2009). Benzer bir haber yine Hürriyet 
gazetesinin 23 Ekim 2009 tarihli haberinde bir 
başka uzmanın (İstanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Kenan 
Demirkol) görüşleri referans gösterilerek “İşte 
kısırlığın nedeni” başlığıyla verilmiştir. Hürri-
yet gazetesinin bir başka haberinde ise 

GDO’nun kansere neden olduğu bilgisi uzman 
görüşüne başvurularak verilmektedir: 

“Beyin kanseri vakaları artıyor”  

Günümüzde toplumda beyin kanseri görülme 
oranlarının her yıl giderek arttığını söyleyen 
Prof. Dr. Haluk Deda, "American Cancer 
Society’nin istatistiklerine göre her yıl ABD’de 
20 bin beyin kanseri vakası bildirilmekte, Bunu 
Türkiye’ye uyarlarsak yılda yaklaşık 7 bin vaka 
demektir" dedi. Prof. Dr. Haluk Deda, "Gerek 
genetik yapısı değiştirilmiş gıdalar ve gerekse 
çeşitli kimyasal maddelerle büyümeleri kontrol 
edilen gıdalar aynı şekilde beyin tümörü geliş-
tirme riski taşımakta… diye konuştu” (Hürri-
yet-01.04.2008). GDO’lara ilişkin haberlerin 
bir kısmı da bebek mamalarının genetiğinin 
değiştirilmiş olduğu ve bunun çocukların sağlı-
ğını tehdit ettiği yönündedir. 

“Bebeklerinizi GDO'lu mamalarla zehirle-
meyin" 

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başka-
nı Nurten Saydan, 1 Mart'a kadar yapılacak 
ithalatta GDO'lu bebek mamaları, devam ma-
maları, bebek ve küçük çocuk ek besinleriyle 
ilgili herhangi bir yasaklama uygulanmamasıy-
la ilgili olarak uyarılarda bulundu. …Eczacılar 
olarak, … mamaların GDO'lu olarak satılması-
nın derhal engellenmesini, üretim izninin Sağ-
lık Bakanlığı'na devredilmesini … istiyoruz" 
diye konuştu (Cumhuriyet-23.01.2010). Cum-
huriyet gazetesinin dikkat çekici bir başka 
haberinde ise GDO’nun atom bombası gibi 
tehlikeli olduğu şöyle aktarılmaktadır: 

“GDO atom bombası kadar tehlikeli" 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Genetiği De-
ğiştirilmiş Organizmalı ürünleri (GDO) ''bilim'' 
diye kutsamaya çalışmanın, atom bombasını 
üretip kullanılmasını savunmaktan farklı olma-
dığını söyledi (Cumhuriyet- 05.11.2009).  

Yukarıda risk çerçevesine örnek olarak seçilen 
haberlerde de görüldüğü gibi, GDO’lu ürünle-
rin zararlarına yönelik haberlerde sıklıkla 
GDO’nun insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkileri vurgulanmaktadır. Daha önce de deği-
nildiği gibi GDO’lu ürünler yalnızca insan 
sağlığını değil, tarım sektörünü ve çevreyi de 
tehdit etmektedir. GDO’ların çevreye ve tarım 
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sektörüne yönelik etkilerinin önplana çıkarıldı-
ğı haberler de bulunmaktadır. Ancak bu haber-
lerdeki başat çerçeve risk değildir, çoğunlukla 
çevreye yönelik etkilerine protesto çerçevesi 
içinde değinilirken, tarım sektörü üzerindeki 
etkilerine ekonomik sonuçlar çerçevesi içinde 
değinilmektedir.   Yalnızca Zaman gazetesinin 
“Yerli meyve sebze tohumları tehlike altında” 
başlıklı haberinde tarım sektörü üzerindeki 
olumsuz etkisi başat olarak risk çerçevesi ile 
sunulmaktadır.  

3. Denetim Çerçevesi 

Denetim çerçevesi, GDO’lu ürünlerin üretimi-
ne ilişkin olarak yapılmış yasal düzenlemeleri 
ve bu ürünlerin kontrolünü içeren çerçevedir. 
Çalışmanın örneklemini oluşturan 368 haberin 
134’ünde denetim çerçevesi kullanılmıştır. 
Denetim çerçevesi örnekleme dahil edilen dört 
gazetede de en sık kullanılan çerçevedir. Bu-
nun nedeni, GDO’lu ürünlerin denetimi ve 
kontrolüne dair yönetmeliğin yürürlüğe girmesi 
ve buna paralel olarak GDO’lu ürünlerin dene-
tim sorununun güncel hale gelmesidir. Nitekim 
bu yönetmelikle birlikte GDO’lu ürünlerin 
denetimine ve kontrolüne ilişkin haberler med-
yada sıklıkla yer almaya başlamıştır.  

“GDO'ya hapis geliyor”  

GDO ve ürünlerini, ithal izninde belirlenen 
amaç ve alan dışında kullanan, satan, bu özelli-
ğini bilerek satın alan kişiler de 4 yıldan 9 yıla 
kadar hapis cezasına çarptırılacak. TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Gene-
tiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve 
ürünlerine ilişkin düzenlemeleri içeren 
Biyogüvenlik Kanunu Tasarısını kabul etti 
(Sabah- 12.02.2010). 

“Yönetmelik değişti 'GDO içermez' etiketine 
izin çıktı”  

Tarım Bakanlığı, GDO yönetmeliğini 25 gün 
aradan sonra yeniden değiştirdi. Yeni yönetme-
likle içeriğinde GDO bulunmayan ürünlerin 
etiketine, ürünün GDO'suz olduğunun yazılma-
sı hükmü serbest bırakıldı. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın dün Resmi Gazete'de yayımlanan 
yeni yönetmeliğinde, bir önceki düzenlemede 
var olan "GDO'suz ürünlerin etiketinde ürünün 
GDO'suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz." 
ifadesi çıkarıldı (Zaman- 21.11.2009) 

“Taslak Başbakanlık'ta, genetiği değiştiril-
miş ürüne denetim geliyor” 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tepki çeken 
genetiği değiştirilmiş ürünlerle (GDO) ilgili 
yasal boşluğu ortadan kaldırmak için harekete 
geçti. Bu konuda hazırlanan yasa taslağı 
Başbakanlık'a sunuldu (Zaman- 13.06.2009). 

4. Bilimsel Gelişme 

Canlıların, organizmaların ya da ürünlerin 
genetiği değiştirilerek dönüştürülmektedir. 
Transgenik değişim, tıpta ve tarımda kullanıl-
maktadır. Ancak tarım sektöründe daha büyük 
kazanç sağladığı için bu alanda daha yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Tıpta yüzde 63 yatı-
rımla yüzde 35 kazanç sağlanırken, tarımda 
yüzde 31 yatırıma yüzde 71 kazanç elde edil-
mektedir (Zaman gazetesi- 24.01.2009). Bu 
alandaki rantın büyüklüğü, tarımsal ürünlerin 
genetiğinin değiştirilmesine sebep olmaktadır. 
Bu yaygın kullanıma paralel olarak risk çerçe-
vesinde de açıklandığı gibi olumsuz etkileri,  
zararları sıklıkla medyada yer bulmaktadır.  

GDO’lu tarım ürünlerine yönelik haberlerdeki 
olumsuz çerçeveye rağmen bir canlının geneti-
ğinin modifiye edilmesine yönelik bilimsel 
içerikli haberler ve genetik değişiminin tıpta 
uygulanmasına yönelik haberler bilimsel buluş/ 
gelişme olarak sunulmaktadır. Çalışmanın 
örneklemini oluşturan 368 haberin 16’sında 
GDO’lardan bilimsel gelişme ya da buluş ola-
rak söz edilmiştir.  

“Bilim adamları süper havuç üretti”  

“Amerikalı uzmanlar, ekstra kalsiyum sağlayan 
genetiği değiştirilmiş havuç ürettiler. ABD'nin 
Texas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi'nden 
bir ekibin araştırmasında geliştirilen süper 
havuç, yiyenlere normalinden yüzde 41 fazla 
kalsiyum sağlıyor” (Hürriyet- 16.01.2008). 
Hürriyet gazetesinin bir başka haberinde de bir 
farenin genetiği ile oynanması sonucu ortaya 
çıkan fareler ‘süper fareler’ olarak nitelendiril-
miştir: “Hiç durmadan 6 saat koşan fare yarattı-
lar. Amerikalı araştırmacılar, hiç durmadan 6 
saat boyunca saatte 1.2 kilometre hızla koşabi-
len genetiği değiştirilmiş süper fareler yarattı” 
(Hürriyet- 01.11.2007).  
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Bilimsel gelişme çerçevesi içinde genetik deği-
şimi aracılığıyla bazı hastalıkların üstesinden 
gelinebileceği bilgisi verilmektedir. Örneğin 
Zaman gazetesinin “Nezle olabilen fare geliş-
tirildi” başlıklı haberinde: “İngiliz bilim insan-
ları, soğuk algınlığına yakalanabilen bir fare 
geliştirerek, solunum yolları hastalıkları ve 
astım tedavisinde yeni yöntemler geliştirilmesi 
konusunda umutları arttırdılar” (Zaman-
04.02.2008). Hürriyet gazetesinin 18.09.2003 
tarihli “Rahim kanserine karşı patates” habe-
ri ile Alman bilim adamlarının rahim boynu 
kanserine karşı aşı içeren genetik yapısı değiş-
tirilmiş patates geliştirdikleri bilgisi aktarıl-
maktadır. 

5. Protesto Çerçevesi 

GDO’ların insan sağlığını, gıda güvenliğini 
tehdit etmesi, çevreye zarar vermesi gibi olum-
suz etkilerini ve risklerini önplana çıkararak bu 
süreci protesto eden gösterileri, eylemleri ve 
toplantıları kapsayan çerçevedir. GDO’lara 
ilişkin 368 haberin 36’sında protesto çerçevesi 
kullanılmıştır. Bu haberlerin 17’si Hürriyet, 9’u 
Zaman, 7’si Cumhuriyet ve 3’ü Sabah gazete-
sinde yer almaktadır. Protesto çerçevesine 
ilişkin haber örneklerinden bazıları şunlardır: 

“Frankenstein gıdalara hayır” 

“Genetiği ile oynanan gıda ürünlerinin üretimi 
ve ithalatını serbest bırakan Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'na duyulan tepki sürüyor. GDO'ya 
Hayır Platformu İzmir Üyeleri de GDO'ların 
sakıncalarını anlatan bir toplantı düzenledi” 
(Hürriyet- 03.11.2009). 

“Genetiği değiştirilmiş ürünlere boykot oru-
cu”  

“Fikir Sahibi Damaklar adlı genetiği değişti-
rilmiş organizmalar (GDO) karşıtı bir grup, 30 
gün boyunca genetiğiyle oynanmış ürün tüket-
meyerek farklı bir tür oruç başlattı. İkinci haf-
tasını dolduran oruç boyunca, genetiğiyle oy-
nanmış mısır ve soya, mısır nişastasından üre-
tilmiş şeker ile yapılmış hiçbir ürün tüketilmi-
yor" (Sabah- 01.09.2009).  

 “GDO karşıtları 100 bine ulaştı” 

Başta ABD olmak üzere tüm dünyada en bü-
yük sosyal iletişim ve arkadaşlık sitesi olan 

Facebook, GDO karşıtlarının da buluşma yeri 
oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca çıkarı-
lan Genetiği Değiştirilmiş ürünlerin üretim ve 
tüketimini meşrulaştıran yönetmeliğe karşı 
büyüyen tepkiler Facebook'a da yansıdı. GDO 
karşıtları, facebook'ta "Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar'a (GDO) HAYIR Diyenler" 
başlıklı bir grup kurdu. Grubun üye sayısı ise 
birkaç günde 100 bine yaklaştı” (Cumhuriyet- 
05.11.2009).  

“'Mısır Balonu' Türkiye turuna çıkıyor” 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Başkanı Gökhan Günaydın, GDO konusuna 
dikkat çekmek ve Biyogüvenlik Yasası'nın 
çıkarılması konusunda kamuoyu baskısı oluş-
turmak için genetiği değiştirilmiş mısır tohu-
munu simgeleyen ''mısır balonu''nu Türkiye 
Turuna çıkaracaklarını bildirdi. Günaydın, 
ZMO'da düzenlediği basın toplantısında, her-
kesi, ''Biyogüvenlik Hemen Şimdi, Gıda To-
hum Haktır Kampanyası''na davet etti” (Za-
man, 30.03.2008). Zaman gazetesinde yayım-
lanan “TÜKODER, genetiği değiştirilmiş 
gıdalara karşı imza kampanyası başlattı” 
başlıklı haberde de protesto çerçevesi kullanıl-
mıştır (Zaman- 26.10.2004).  

6. Dini/Ahlaki Çerçeve 

GDO, bilimsel bir konu olmakla birlikte, dini 
ve ahlaki boyutta da tartışılmaktadır. GDO’lara 
ilişkin dini tartışmalar, GDO’lu ürünlerin helal 
mi yoksa haram mı olduğu konusuna odaklan-
makta ya da fetva alınıp alınmadığı tartışılmak-
tadır.  

“Etikette ‘genetik’ bilgisi olan ürüne helal 
vizesi çıktı”  

“İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkele-
rin helal gıdada standartları belirlemek için 
oluşturduğu kurul, genetiği değiştirilmiş orga-
nizmaların (GDO) da helal olabileceğine karar 
verdi. Buradaki iki şart, değişiklikte kullanılan 
organizmanın da helal olması ve ürünlerin 
üzerinde ‘Genetiği değiştirilmiştir’ yazılma-
sı”(Hürriyet- 07.11.2009).  

Bir başka haberde ise helal gıda standardı ve 
buna paralel olarak GDO’lu ürünler eleştiril-
mektedir:  



Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 

 202

“THD'den 'helal gıda' eleştirisi” 

“Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Tur-
han Çakar, TSE'nin hazırladığı “Helal Gıda” 
standardını eleştirerek, "Haram gıda tartışmala-
rı tüketici haklarına aykırı Olup, gıda sektörünü 
kaosa sürükleyecektir." dedi. Tüketicinin zaten 
şu anda ne yediğini bilmediğini iddia eden 
Çakar, şunları kaydetti: “Bu sıkıntının üzerine 
bir sıkıntı daha eklensin istemiyoruz. Genetiği 
değiştirilmiş ürünler sorunu var. Biz bu ürünle-
ri 10 yıldır yiyoruz. Şimdi helal gıdanın liderli-
ğini yapanlar bunların ithalatını yapıyor. Bu 
gıdaları ne kadar helal sayacağız. O zaman 
Türk halkının yediği gıdaların yüzde 99'u ha-
ram” (Hürriyet- 15.11.2005). 

“Genetik’te şimdi de fetva tartışması çıktı”  

“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO’lu) 
ürün tartışması iyice alevlendi. CHP’li Muğla 
Milletvekili Gürol Ergin, … Devlet Bakanı 
Faruk Çelik’e ilginç bir soru sordu… “Türban 
konusunda AHİM’ye gidildiğinde ve dava 
kaybedildiğinde sizin arkadaşlarınız çıkıp, 
‘hakimin değil, ulemanın görüşü önemli’ dedi. 
Birçok ülke din açısından buna (GDO’lu ürü-
ne) karşı çıkıyor. Siz alelacele GDO’lu ürünler-
le ilgili yönetmelik çıkarırken, Diyanet’ten 
veya sizin tabirinizle ulemadan fetva aldınız 
mı” sorusunu yöneltti. Bu soruya karşılık, Ba-
kan Çelik ise GDO konusunda Din İşleri Yük-
sek Kurulu’na soru sorulabileceğini, gerekli 
fetvanın alınabileceğini kaydetti” (Hürriyet- 
04.11.2009). 

7. Ekonomik Sonuçlar Çerçevesi 

Ekonomik sonuçlar çerçevesi, GDO’lu ürün 
üretiminin başta tarım sektörü olmak üzere 
diğer sektörler üzerinde mali açıdan yarattığı 
olumsuz etkileri ortaya çıkaran çerçevedir. 
Çalışmanın örneklemini oluşturan 368 haberin 
45’inde ekonomik sonuçlar çerçevesi kullanıl-
mıştır. Ekonomik sonuçlar çerçevesine giren 
haberler iki grupta değerlendirilebilir. İlki, 
tarım ürünlerinde GDO olduğu yönündeki 
söylemlerin üreticileri, ihracatçıları zor durum-
da bıraktığı/bırakacağı ve satışları düşürdüğü 
yönündeki bilgilerin yer aldığı haberlerdir. Bu 
haberlerden bazıları şunlardır: 

 “GDO tartışması domatese yaramadı” 

“Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları 
Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel 
Tavşan, GDO konusundaki bilgi kirliliğinin 
domates satışlarını düşürdüğünü ve fiyatların 
gerilediğini söyledi” (Hürriyet- 11.11.2009). 

“GDO tartışmaları ihracatçıyı korkutuyor” 

“İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanı 
Zekeriya Mete, … "Şu anda ihracatını iptal 
eden ülke yok ama korkumuz, endişemiz, böyle 
bir şey de olabilir. Bu ürünleri bütün Avrupa 
kullanıyor. Korkuyorum sektöre, ihracata zarar 
verecek" diye konuştu. Mete, GDO yönetmeli-
ğinin ardından test için bekleyen sadece buğ-
day yüklü 20-25 gemi bulunduğunu tahmin 
ettiklerini bildirdi” (Sabah-14.11.2009). 

“GDO tartışmaları esnafı böyle vurdu”  

“Tarım Bakanlığı'nın yönetmelik çalışmasıyla 
gündemin ilk sıralarına oturan GDO esnafı 
vurdu. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı 
Mahmut Çelikuş, "Birbiri ardına yapılan farklı 
açıklamalar tüketicinin kafasını karıştırırken, 
üreticimizin ve esnafımızın bir anda satışlarının 
yüzde 40 gerilemesine neden oldu" dedi” (Za-
man- 09.11.2009). 

Ekonomik sonuçlar çerçevesine giren ikinci 
gruptaki haberlerde ise GDO’lu ürün üretimi-
nin tarım sektörünü dışa bağımlı hale getireceği 
bilgisi verilmektedir. Hürriyet gazetesinde 
yayımlanan “Tohumculukta dışa bağımlılık 
uyarısı” (Hürriyet-18.09.2006) başlıklı haber 
bu çerçeveye örnek verilebilir. Benzer bir haber 
Zaman gazetesinde (29.11.2009) 'GDO'lu 
ürünler, Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirir' 
başlığı altında verilmektedir. 

8. Politika Çatışması Çerçevesi 

Politika çatışması çerçevesi, GDO’lar konu-
sunda ilgili tarafların (hükümet, muhalefet, 
uzmanlar, sivil toplum örgütleri) görüş ayrılık-
larını ve tartışmaları içeren çerçevedir. Bu 
tartışmalar çoğunlukla GDO’lu ürünler üzerin-
den yapılmaktadır. Bunun nedeni ise yapısı 
değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin kont-
rol ve denetimine dair yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesidir. Yönetmelikle birlikte, ülkeye 
GDO’lu ürünlerin ithal edileceği ve bunun 
çeşitli açılardan olumsuz etkileri olacağı yö-
nünde taraflar arasında politika çatışması ya-
şanmaya başlamıştır. Bu çerçeve sıklıkla Cum-
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huriyet gazetesinde (20 haber) kullanılmıştır ve 
bu haberlerde hükümetin çıkaracağı GDO 
yasasına, başta CHP’li milletvekillerinin olmak 
üzere diğer partilerin eleştirileri yer almaktadır.  

“GDO yönetmeliği neden aceleye geldi?”  

“CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, 
GDO'lu ürünler için bir kanun düzenlemesi 
yapılmadan yönetmelik çıkarılmasını TBMM 
gündemine taşıdı. CHP Balıkesir Milletvekili 
Ergün Aydoğan, Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker'in yazılı olarak yanıtlaması iste-
miyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi 
verdi” (Cumhuriyet- 29.11.2009).  

“Baykal'dan hükümete eleştiri” 

“CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hüküme-
tin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 
ile ilgili yönetmeliği mutlaka yürürlükten kal-
dırması gerektiğini belirterek, ''Milletin sağlı-
ğına yönelik bir tuzaktır. Eğer onlar yürürlük-
ten kaldırmazsa biz CHP olarak, tüketici ola-
rak, haklarımız kullanacağız ve bu yönetmeli-
ğin iptali için gereken girişimleri mutlaka 
gerçekleştireceğiz'' dedi” (Sabah-  03.11.2009). 

“Hükümet sağlığımızla oynuyor” 

“MHP Grup Başkanvekili, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca 26 Ekim'de yayımlanan Genetiği 
Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile ilgili 
yönetmelikle, Türkiye'de GDO'nun üretimi ve 
tüketiminin serbest bırakıldığını bildirdi. Vural, 
bu konuyu TBMM gündemine getireceklerini 
de söyledi” (Cumhuriyet- 02.11.2009). 

“GDO'lar, PKK kadar tehlikeli” 

“DP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 
GDO'lara izin veren yönetmeliğin uygulama-
dan kaldırılması gerektiğini savunarak, "De-
mokrat Parti, Genetiği değiştirilmiş organizma-
larla ilgili yönetmeliği, PKK açılımı kadar 
tehlikeli görmektedir" dedi” (Cumhuriyet- 
02.11.2009). 

 “Danıştay'ın ideolojik kararlarına alıştık”  

“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Bedrettin Yıldırım, … hiçbir mevzuat 
yokken, vatandaşların GDO'lu ürün tüketme-
meleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu 

ürünleri yönetmelikle kontrol altına aldı, "Da-
nıştay nereden icap ettiyse, vatandaşların sağlı-
ğı düşünülerek ortaya çıkan bu yönetmeliği 
kaldırdı. Zaten Danıştay'ın son günlerde ideolo-
jik kararlarına alıştık. Ne yazık ki meslek lise-
leri ile ilgili alınan karar ideolojikti, umuyorum 
bu karar da ideolojik karardan kaynaklanan bir 
sonuç değildir” (Zaman- 04.12.2009). 

Politika çatışması çerçevesi yalnızca hükümet 
ile diğer partiler arasında yaşanan ‘politik’ 
tartışmaları içeren bir çerçeve değildir. Nitekim 
çerçevenin ismi ‘politik çatışma’ çerçevesi 
değil, ‘politika çatışması’ çerçevesidir. Yani 
GDO ile ilgili farklı bakış açılarının karşı kar-
şıya geldiği çerçevedir. Bu nedenle sivil top-
lum örgütlerinin ve ilgili meslek odalarının 
vb.’nin GDO yönetmeliğine ilişkin görüşlerinin 
yer aldığı haberler de bu çerçeve dahilinde 
değerlendirilmiştir.  

Örneğin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, 
'Hükümet tasarıyı geri çeksin' başlıklı haber-
de: “TEMA'dan yapılan açıklamada, "Ulusal 
Biyogüvenlik Yasa Tasarısı çıkarılmadan, 
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile 
ilgili Yönetmeliğin çıkarılmak istenmesi ve 
tasarının içeriğinin kamuoyu ile paylaşılmama-
sı toplumda güvensizlik ve endişe ortamı yarat-
tı" denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan 
TEMA Vakfı; Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasa-
rısı'nın, sessiz sedasız Meclis Komisyonların-
dan geçirilerek yasalaştırılmaya çalışıldığını 
duyurdu” (Cumhuriyet- 20.01.2010) bilgisi 
verilerek TEMA Vakfı’nın konuya ilişkin yak-
laşımı yansıtılmaktadır. Bir başka haberde ise 
Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 
ve hükümetin halkın sağlığını korumak için 
hazırlandığı söylenen GDO yasasının başka 
amaçlara hizmet ettiğine yer verilmektedir. 

'Ulusal biyogüvenlik yasa tasarısı şirketlerin 
çıkarını koruyor' 

“Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Baş-
kanı Ayhan Barut Hükümetin yasa taslağı ha-
zırlığını yaparken, görünüşte tarım ürünlerinin 
ülkeye giriş ve çıkışını kontrol altında tutmayı 
amaç gösterdiğini oysa bunun hiçbir fayda 
getirmeyeceği gibi sağlığa aykırı GDO'lu ürün 
girişini artıracağını savundu. Barut, çokuluslu 
tarım tekellerinin dayatması olan GDO'ların bu 
şirketlerden başka kimsenin bir işine yarama-
yacağını” (Zaman- 22.02.2005). 
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Politika çatışmasına örnek gösterilen haberler-
de de görüldüğü gibi, GDO konusunu ve ilgili 
yönetmeliği hükümet, muhalefet, sivil toplum 
örgütleri farklı açılardan değerlendirmektedir. 
Kuşkusuz gazetelerde yer alan haberlerde de, 
olay ya da olgular gazetenin bakış açısıyla 
aktarılmaktadır. Merkez solu temsil eden Cum-
huriyet gazetesi çoğunlukla muhalif söylemlere 
yer vermektedir. Buna karşılık muhafazakar 
kanadı temsil eden Zaman gazetesinde hükü-
met yanlısı bir tutum olduğu ve muhalif söy-
lemlere yer vermediği görülmüştür. 

SONUÇ 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de GDO önemli bir konu haline gelmiş ve 
GDO’ya yönelik haberler medyada sıklıkla yer 
bulmaya başlamıştır. GDO’ya ilişkin tartışma-
lar, konuyla ilgili tarafların ve haberin yer 
aldığı gazetenin bakış açılarındaki farklılıklar 
doğrultusunda haber metinlerinde çeşitli şekil-
lerde sunulmaktadır. Nitekim medya çıktıların-
dan biri olarak haberlerde anlam yeniden üreti-
lir, inşa edilir. Anlamın inşası sürecinde kulla-
nılan yollardan biri, habere konu olan olay ya 
da olgunun belirli şekillerde çerçevelenmesidir.  

Bu çalışmada, GDO’nun Türk basınında ne tür 
çerçevelerle ve nasıl sunulduğu ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Çalışmada çerçeve analizi 
yöntemi uygulanarak örnekleme dahil edilen 
368 haber, ilk olarak niceliksel olarak çözüm-
lenmiştir. Ardından da çalışmanın amaçları 
doğrultusunda, mevcut çalışmalardan da hare-
ketle oluşturulan haber çerçeveleri derinleme-
sine analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda GDO’larla ilgili olarak en 
sık kullanılan çerçevenin denetim çerçevesi 
olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise ya-
kın bir geçmişte GDO’lu ürünlere yönelik 
olarak çıkarılan yönetmelikle birlikte GDO’lu 
ürün ithalatının esnekleştirildiği, serbest hale 
geldiği yönünde taraflar arasında tartışmaların 
yaşanması ve medyanın, görüşlerin çatıştı-
ğı/buluştuğu bir alan haline gelmesidir. Çalış-
mada, en sık kullanılan ikinci çerçevenin ise 
risk çerçevesi olduğu bulgulanmıştır. Nitekim 
başta konu ile ilgili uzmanlar olmak üzere 
GDO’lu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri sıklıkla vurgulanmıştır. Buna 
karşın söz konusu gen aktarımı ya da değişimi 

tarım dışında başka bir alanda yapılıyorsa bu 
tarz haberlerde bilimsel gelişme çerçevesinin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. En sık kullanılan 
bir diğer çerçeve de politika çatışması çerçeve-
sidir. Kuşkusuz bunun nedeni GDO’lara ilişkin 
olarak hükümetin, sivil toplum örgütlerinin, 
tarım sektörünün, konuyla ilgili uzmanların 
farklı bakış açılarına, politikalara sahip olmala-
rıdır. Ayrıca konuyla ilgili haberlerin içerikleri 
de haberin yer aldığı gazetenin bakış açısından 
bağımsız değerlendirilemez. Örneklemde yer 
alan Zaman gazetesi GDO’ya ilişkin haberle-
rinde çoğunlukla hükümetin söylemlerine yer 
verirken, Cumhuriyet gazetesi çoğunlukla 
muhalif söylemlere yer vermektedir. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİNEMAYA YANSIMASI: YENİDEN ÇEKİMLER 
ARACILIĞIYLA JAPON VE AMERİKAN SİNEMALARINDA KADININ TEMSİLİNE       
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ÖZET 
Bu araştırmada son dönemde çekilen Japon korku filmleri ile bunların Hollywood tarafından 
gerçekleştirilen yeniden çekimleri karşılaştırılarak, Doğu ve Batı kültürlerinde toplumsal cinsiyet 
kavramı çerçevesinde kadına yaklaşımdaki benzerlikler ve farklılıklar incelenmektedir. Ele alınan 
filmler 1998’de Hideo Nakata tarafından çekilen Halka (Ringu) ve 2003’te yine aynı yönetmenin 
çektiği Karanlık Sular (Honogurai mizu no soko kara) filmleri ile söz konusu filmlerin sırasıyla 
2001 ve 2005 yıllarında Gore Verbinsky ve Walter Salles tarafından yönetilmiş olan Hollywood 
sinemasındaki yeniden çekimleridir (Ring ve Dark Water). Çalışmada korku filmleri üzerinden  
kadının toplumsal hayatta değişen rolü ile ilgili muhafazakar çekincelerin ve küreselleşmenin ve 
modernleşmenin yaklaştırdığı değişik kültürlerde kadının özgürleşme sürecine farklı bakışların 
tartışılması amaçlanmıştır. Bunun için konu toplumsal cinsiyet bağlamında incelenerek filmlerdeki 
ana kadın karakterlerin temsil edilme biçimleri feminist bakış açısıyla karşılaştırılmıştır. Çalışma-
da incelenen filmler özel güçlere sahip kadının canavara dönüşmesi ve yalnız kadının çocuk yetiş-
tirmekteki yetersizliği gibi muhafazakâr temaları işlemektedir. Her iki filmde de, korku filmlerinde 
sıklıkla gözlemlendiği üzere, güçlü ve geleneksel rol ve konumundan uzaklaşan kadınların olumsuz 
olaylarla özdeşleştirilmesi sözkonusudur. Bununla birlikte özellikle de kadının özgürleşmesi ve 
bunun sonucunda erkeğin oynadığı rol açısından iki film farklılaşır ve Japon çevrimi değişimde 
sorumluluğun bir kısmını erkeklerin kadınları geleneksel rollerde tutmaktaki yetersizliğine bağlar.  

Anahtar sözcükler: Toplumsal cinsiyet, muhafazakârlık, kadının sunumu, Japon ve Hollywood korku 
fimleri  

GENDER AND ITS REFLECTION IN CINEMA: A LOOK AT THE WOMEN 
REPRESENTATION IN JAPANESE AND AMERICAN CINEMA’S THROUGH 

REMAKES 

ABSTRACT 
This article aims to analyze similarities and differences in perception of women from the 
perspective of social gender in Eastern and Western cultures through a comparison of recent 
Japanese horror films and their remake by Hollywood. Films considered in this study are Ringu 
(Ring, 1998) and Honogurai mizu no soko kara (Dark Waters), both directed by Hideo Nakata, 
and their Hollywood remakes directed by Gore Verbinsky in 2001 and by Walter Salles in 2005 
respectively. This is expected to provide a discussion on changing gender roles in society and 
conservative concerns about it through horror films. It would also provide a look at how these 
perceptions differ or are similar in different cultures in the modern world where cultures gets 
closer through globalization. For that aim films are analyzed from the perspective of social gender 
and main characters in film are compared with a feminist approach. Analyzed films are based on 
themes of a strong women becoming a monster and inability of single mother raising a kid. Both 
the American and the Japanese versions relate women’s liberation in modern world and her 
separation from traditional roles to negative developments. Films do differ, in turn, in how they 
perceive the role of men in this transformation, with Japanese version putting part of the blame on 
men who failed to keep women in their traditional roles. 

Keywords: Social gender, conservatism, representation of women, Japanese and Hollywood horror 
films 
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GİRİŞ 

1990’lı yılların ikinci yarısında Japon korku 
filmleri önce Japonya’da ardından da uluslara-
rası ölçekte önemli sayıda seyirciye ulaşmayı 
başarmıştır. 1998 yılında Halka ile başlayarak 
bu filmlerin Hollywood çevrimleri yapılmış ve 
bunlar da yüksek gişe gelirleri getirmiştir. Bu 
makalede söz konusu filmlerden iki tanesi, 
Halka (Ringu) ve Karanlık Sular  (Honogurai 
mizu no soko kara) incelenerek Japonya ve 
ABD çevrimlerinde kadının temsili karşılaştır-
malı olarak ele alınacaktır. 

Çalışmada filmlere, erkek ya da kadın olmaya 
toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve 
beklentileri ifade eden toplumsal cinsiyet kav-
ramı çerçevesinde yaklaşılacaktır. Toplumsal 
cinsiyet olgusu, gündelik yaşamı düzenleyen 
aile, ekonomi, hukuk, politika gibi toplumsal 
örgütlenmelerde yapılanır, kadın ve erkeğe 
atfedilen rolleri toplumun görmek istediği 
şekilde ve var olan ideoloji doğrultusunda 
tanımlar. Söz konusu roller durağan olmayıp 
zaman içinde sürekli olarak değişime uğramak-
tadır. Filmlerin incelenmesinde yoğunlaşılacak 
öğe ise geçtiğimiz yüzyıl içinde radikal bir 
şekilde değişen kadının ailedeki ve toplumsal 
hayattaki yeri algısının muhafazakâr olmakla 
bilinen korku filmlerine yansıması olacaktır. 

Korku filmleri genelde takındıkları muhafaza-
kâr tutum açısından kadının konumu ile ilgili 
algıyı ele almakta önemli bir kaynak olmakta-
dır. Kadının özgürleşmesi açısından korku 
filmlerinin toplumun gerisinden geldiğini söy-
lemek yanlış olmaz. Bu anlamda korku filmle-
rini ele almak kadının toplumsal hayatta deği-
şen rolü ile ilgili muhafazakâr çekincelerin 
neler olduğu konusunda önemli ipuçları verebi-
lir. Bu yaklaşımı, biri ABD diğeri Japonya’da 
çekilmiş iki film çerçevesinde ele almak ise 
küreselleşmenin ve modernleşmenin yaklaştır-
dığı değişik kültürlerde kadının özgürleşme 
sürecine bakışın farklarını tartışma olanağı 
vermektedir. 

Çalışmada ele alınan filmler kadının konumu 
ile ilgili iki konuyu incelemeye olanak vermek-
tedir. Halka (Ringu/The Ring) (1) korku film-
lerinde sıkça görülen ‘canavar kadın’ teması 
çerçevesinde gelişir. Kadınlar korku filmlerin-
de toplumsal sınırların dışına çıktıklarında 
sıklıkla canavar imgesi ile özdeşleştirilirler. 

Her iki çevrimde de yaşları değişmekle birlikte 
kadınlar kötülüğün kaynağıdır. Karanlık Sular 
(Honogurai mizu no soko kara/Dark Water) 
filmi ise yalnız başına çocuk yetiştirmeye çalı-
şan ve bu konuda yetersiz kalan kadın/anne 
teması üzerine inşa edilmiştir.  

İki filmin ABD ve Japon çevrimlerinde ortak 
olarak gözlemlenen öğelerin yanı sıra önemli 
farklar da bulunmaktadır. Bunlar içinde belki 
de en önemlisi erkeklerin yeridir. Japon çevri-
mini erkeklerin toplumsal cinsiyet bağlamında-
ki rollerini yerine getirmediğini, kadınlar üze-
rinde yeterli kontrol sahibi olamadıklarını ve 
bunun da kadınların canavarlaşmasına veya 
yetersiz anneler haline gelmelerine yol açtığı 
şeklinde yorumlamak mümkündür. ABD çev-
rimlerinde ise kötülüklerin belli bir sebebi 
yoktur, erkekler geri plandadır, kadınların 
toplumsal rolleri olumsuz şekilde değişmiştir. 

Takip eden bölümlerde önce toplumsal cinsiyet 
kavramı, bunun ABD ve Japonya’da kadına 
yüklediği anlam ve korku filmlerinde muhafa-
zakârlık temaları ele alınacak, ardından filmle-
rin karşılaştırmalı bir incelemesi yapılacaktır. 

1. TOPLUMSAL CİNSİYET 

Toplumsal cinsiyet, kadın ya da erkek olmanın 
biyolojik yönünü ifade eden cinsiyet terimin-
den farklıdır. Cinsiyet fizyolojik, biyolojik bir 
farklılık iken, toplumsal cinsiyet erkek ya da 
kadın olmaya toplumun ve kültürün yüklediği 
anlamları ve beklentileri ifade eden kültürel bir 
yapı olup genellikle bireyin biyolojik yapısı ile 
ilişkili bulunan psikolojik özelliklerini de içer-
mektedir. Literatürde toplumsal cinsiyet, kısaca 
bireyi kadınsı (feminen) ya da erkeksi 
(maskülen) olarak kategorize eden psiko-sosyal 
özellikler şeklinde tanımlanmıştır (Rice 1996: 
5).  

‘Toplumsal Cinsiyet’ ve ‘cinsiyet’ konularını 
sosyolojiye kazandıran Ann Oakley’e göre, 
toplumsal cinsiyet erkeklik ile kadınlık arasın-
daki biyolojik farklılığa paralel olarak toplum-
sal hayattaki eşitsiz bölünmeye gönderme 
yapmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, 
kadınlar ile erkekler arasındaki farklılıkların 
toplumsal düzlemde kurulmuş yönlerine dikkat 
çekmektedir (Marshall 1999: 98). İçinde yaşa-
nılan toplum, kadına ve erkeğe hem farklı dav-
ranmakta hem farklı anlamlar yüklemektedir. 
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Örneğin, kadının aile için yetiştirilmesi ve ev 
işlerini yürütmesi ve bundan sorumlu tutulması 
ile erkeğin çalışma dünyası için yetiştirilmesi 
ve evin geçimini sağlaması beklentisi toplumun 
kadın ve erkeği işgücü içinde farklı konumla-
ması ve onlara farklı görevler atfetmesi ile 
ilgilidir (Rowbotham 1987: 105, Powell ve 
Greenhouse 2010:1012, Moya ve ark. 2000: 
825). 

Toplumsal cinsiyet olgusu, aile, ekonomi, hu-
kuk, politika ve kitle iletişim araçları gibi gün-
lük yaşamı düzenleyen toplumsal örgütlenme-
lerde yapılanır, kadın ve erkeğe atfedilen rolleri 
toplumun görmek istediği şekilde ve var olan 
ideoloji doğrultusunda tanımlar. Doğu ve Batı 
kültürlerinde kadına bakışta benzerlikler kadar 
farklılıkların da olması bunun bir sonucudur. 
Kadın ve erkeklere ilişkin oluşturulan toplum-
sal beklentilerin toplumdan topluma değişiklik 
göstermesinin yanı sıra özünde aynı kalması, 
toplumsal cinsiyet olgusunun, aynı zamanda 
ideolojik bir yapı olduğunun altını çizer. Her 
iki cinse atfedilen rollerin aile, okul, medya 
gibi sistemin temel kurumları aracılığıyla içsel-
leştirilip yerleştirilmesi, belli kalıpları tekrar-
laması ve hegemonyaya dayanması gibi özel-
likler bunun bir göstergesidir. 

Toplumsal cinsiyet kavramı ‘erkek(si)lik’, 
‘kadın(sı)lık’ ve ‘cinsel işbölümü’ gibi kavram-
ları da içermektedir. Erkek(si)liği, erkek cinsi-
ne ait olan ve ona atfedilen özellikler olarak 
tanımlamak mümkündür. Parsons ve arkadaşla-
rı, bu tür rollerin küçük çocuklar tarafından 
içselleştirildiğini ve yetişkin hayatında arzu 
edilen işbölümüne yol açtığını, bu işbölümü ile 
erkeklerin ve kadınların toplumsal sisteme 
daha iyi entegre olduklarını, dolayısıyla siste-
min sorunsuz bir şekilde işlemeye başladığını 
iddia ederler (Marshall 1999: 206-207). Top-
lumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde ‘erkek’ 
olmanın gereklilikleri ailenin geçimini sağla-
ma, baba, eş olma, aktif, saldırgan, kavgacı 
olma gibi davranışlar ve roller ile karşılığını 
bulur (Segal 1990: 25). Kadın(sı)lık ise kadın-
lara özgü hareket ve duygu biçimlerini karşıla-
yan ve erkek(si)likle karşıt olarak kullanılan bir 
terimdir. Hangi özelliklerin kesin olarak kadın-
sı diye görülebileceği duruma göre değişmekle 
birlikte; pasiflik, bağımlılık ve zayıflığın ge-
nelde kadınlara özgü olduğu düşünülmektedir 
(Segal 1990: 374). Kadınlar güçsüzlük ve öfke, 

hayal kırıklığı ve azgelişmişlik, kendilerini 
aşağı görme gibi hisleri paylaşmaktadırlar. 
Erkeğin temel rolü ailenin ekmeğini kazanmak 
iken, kadınlar öncelikli olarak eş ve anne ola-
rak dünyaya gelirler (Eichanbaum ve Orbach 
1997: 12-13).  

Erkek ve kadın rolleri kendi içlerinde tanım-
lanmalarının yanı sıra birbiri üzerinde etkileri 
ile de belirlenirler. Erkek aile babası rolünde 
kadını ev mekânı içinde tutmak, ev işlerini, 
çocuk bakımını ve iyi annelik yapmasını ondan 
beklemek, kadının dış dünya ile ilişkisinin 
kendisi aracılığı ile gerçekleşmesini istemek 
eğilimindedir. Kadın ise kocasının çalışıp eve 
para getirmesini, kültürün ‘erkek’ olmaya yük-
lediği güçlü, aktif olma gibi nitelikleri taşıma-
sını ve çocuklarına babalık yapmasını bekler. 
Kendisinden öncelikle iyi bir eş ve anne olması 
beklenen, genelde hareket alanı ev mekânı ile 
sınırlanan kadın, bir süre sonra kendi kimliğini 
kocası dolayımı ile kurmaya başlar. Kimin 
karısı olduğu, kadının da toplum içindeki po-
zisyonunu belirler. Kocasının nüfuzu oranında 
kadın da kendisini ‘etkin’ bir kişi gibi görme 
eğiliminde olur. Bu kalıpların toplumun çeşitli 
kurumları ve kitle iletişim araçları aracılığıyla 
sürekli olarak yeniden üretilip dolaşımda tu-
tulması, her iki cins tarafından bu rollerin içsel-
leştirilmesini ve var olan rollerin devamıyla 
sistemin sürekliliğini sağlar. 

2. AİLE VE KADIN 

Toplumun en küçük birimini oluşturan aile, 
toplumun temel yapıtaşlarından birisi olarak 
toplumsal cinsiyetin üretildiği ortamların ba-
şında gelir. Aile kavramı günümüze kadar pek 
çok değişim geçirmiştir. Modernliğin temel 
parametrelerinden birisi olan endüstri devri-
miyle birlikte toplumsal yapının bütününde 
meydana gelen gelişim ve değişimler kaçınıl-
maz olarak aile kurumunu da etkilemiş ve 
değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. 
Endüstri devrimi ile birlikte ortaya çıkan tekno-
lojik gelişmeler üretim biçimleri üzerinde fark-
lılaşmaya yol açmıştır. ‘Aletten makineye ge-
çiş’ olarak tanımlanan bu devrim sonrasında, 
nüfusun büyük bir çoğunluğu tarımsal üretim-
den ve topraktan koparak kentlere akın etmeye 
başlamış, bunun sonucunda da kentleşme olgu-
su ortaya çıkmıştır. Geleneksel yapıdan modern 
yapıya giden süreç içerisinde yaşanan değişim-
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ler geniş aileyi kırsal, çekirdek aileyi (2) ise 
modern ve kentsel olarak belirlemiştir (Önür 
1998: 18-22). Aile yapısında meydana gelen bu 
değişim süreci, aynı zamanda kadının toplum-
sal alandaki rol ve statülerinin de farklılaşma-
sına yol açmaktadır. 

Günümüzde her toplumda olduğu gibi Japon ve 
Amerikan toplumunda da belirgin olarak görü-
len aile yapısı ‘ataerkilliktir’. Ataerkil sınıflı 
toplum, aile, özel mülkiyet ve devlet temelleri 
üzerine kurulmuştur. Aile ile ondan sonra gelen 
özel mülkiyet arasında kenetlenmiş bir ilişki 
vardır. Özel mülkiyet, eski toplumsal düzenin 
yıkılmasında ve yeni, ataerkil, sınıf temeline 
dayanan toplumun gerçekleştirilmesinde önem-
li bir araç olmuştur. Daha sonra ortaya çıkan 
devlet ise hem özel mülkiyeti hem erkek tara-
fından soy zinciri, miras hakkı, mal ve unvan-
ların babalardan oğullara geçmesi ile baba-
ailesini sağlamlaştırmış ve yasal hale getirmiş-
tir. Ataerkilliğe geçiş ve özel mülkiyet ile bir-
likte kadının erkeğe bağımlı olması kesinlik 
kazanmış ve kadın aşağı bir varlık olarak gö-
rülmüştür (Çetin 1993: 9-10). 

Ancak ataerkil aile yapısı içerisinde erkeğin 
erkek gibi kadının kadın gibi davranması, her 
iki cinsi de tek yönlü, tekdüze standartlara 
mahkûm etmektedir. Bu rollerin, türlerin de-
vamı açısından özel bir biyolojik işlevi olma-
masına karşın, düzenin devamı açısından 
önemli bir işlevi vardır. Cinsel rollerin korun-
ması toplum düzenini sağlamakta, tekdüzelik 
ve standartlaştırma insana bir otoritenin varlı-
ğını hatırlatmaktadır (Vassaf 1992: 98). Diğer 
yandan kadınların, kendilerini, erkeklerin arzu-
larının gözüyle görmeleri, bilinçsiz biçimde 
erkeksi düşüncenin güdülenişine boyun eğme-
leri de, ‘erkek egemen kültür’ ve ‘üstün erkek’ 
imajının kadınlar tarafından içselleştirilmesini 
gündeme getirmektedir. 

Geleneksel veya modern toplumlardaki kadının 
günümüzdeki durumunu etkileyen başlıca olgu, 
en eski geleneklerin inatla yaşamaya devam 
etmesidir. Dolayısıyla geleneksel aile formları-
nın çeşitli şekillerde değiştiği Batılı modern 
toplumlarda dahi kadınlar bir yandan yüksek 
öğrenim görüp iş hayatına atılırken aynı za-
manda evliliğin ve anneliğin onlar için en onur-
lu uğraşlardan biri olduğuna inanmayı sürdür-
mektedir. Bunda basılı ve görsel-işitsel kitle 

iletişim araçlarında sunulan kadın temsillerinin 
önemli bir payı bulunmaktadır (Beauvoir 1986: 
169, Douglas ve Michael 2004).  

Gündelik yaşamdaki ataerkil aile yapısı ve 
yaşam biçimi, elbette sinema filmlerindeki 
kurmaca dünyanın kurulmasında da etkisini 
göstermekte, kadın ve erkek karakterlerin tem-
sil biçimleri izleyicilerin gerçek yaşamdaki 
kadın-erkek ilişkilerini, kadın-erkek dünyasını 
anlamlandırmalarını ve meşrulaştırmalarını 
sağlamaktadır.   

3. ABD’DE VE JAPONYA’DA KADIN 

Amerikan toplumu, kapitalizmin merkezi ol-
ması dolayısıyla sınıfsal açıdan eşitsizliklerin 
de en çok yaşandığı toplumların başında gel-
mektedir. Kozmopolit bir ülke olmasına rağ-
men protestanlık etkisi altındaki Amerikan 
geleneği, çalışmaya olan sıkı bağlılık ve ailesel 
ödevlere saygı ile karakterize edilebilir. Burada 
kadının ödevleri belirlidir ve modern hayatın 
getirdiği zorunluluklara rağmen kadının ödev-
lerini yerine getirmesi beklenir. 

Japon toplumunun ise daha çok bir uyum top-
lumu olduğu söylenebilir. Dinginliğin, huzurun 
esas kabul edilip, sabretmenin tıpkı bonsai 
ağacı yetiştirirken olduğu gibi yüceltildiği bu 
Doğu toplumunda, Japon insanının kişiliği de 
Zen Budizmi, Samuray gelenekleri ve Batı 
değerleri üçgeninde temellenmiştir (Dedousis 
2004: 23-25). Japon kültüründe de diğer top-
lumlarda olduğu gibi erkekler ve kadınlar farklı 
cinsiyet rolleri edinirler ve cinsiyetler arası 
eşitsizlik söz konusudur (3). Japon ailesindeki 
kesin hiyerarşi, Japonlar için en güçlü güvenlik 
kaynağını teşkil ederler. Aynı zamanda Japon 
ailesinde çok kuvvetli bir üyelik, aileye ait 
olma duygusu görülür. Ailenin diğer üyeleri, 
ailenin başı olan babaya saygı ve ona sadakatla 
bağlı olmayı meziyet sayarlar, baba da onları 
bu saygı ve sadakate göre değerlendirir (Oskay 
1992: 296). 

Japon toplumundaki kadının mevcut konumu 
Konfüçyizm ve Feodalizm’den beslenen Samu-
ray felsefelerine dayanmaktadır. Bu baskılar 
hala etkilerini sürdürmektedir. Konfüçyizm, 
erkeklerin kadınlar üzerinde egemenlik kurma-
larına olanak verir. Bu düşünceye göre, bir 
kadın bir kız çocuğu olarak öncelikle babasına 
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itaat eder, daha sonra bir eş olarak kocasına, iyi 
bir anne olarak da oğluna hizmet etmelidir 
(Osaka 1978: 17). Budizm’de kadınlar için 
erkek egemen sistem içerisindeki konumların-
dan kurtulmanın imkânsız olduğu savunulur ve 
aynı görüş Samuray gelenekleri için de geçerli-
dir. Kısaca, kadın ‘iyi bir eş, iyi bir anne’ olma-
lı ve kocasına gözü gibi bakmalıdır (Hane 
1986: 36). Böyle davranmayan bir kadının 
sonu ise yalnızlıktır ve bu yalnızlık kadının 
kendisine ve çevresindeki sevdiklerine yetersiz 
olması anlamına gelir. 

Bununla birlikte Japonya’da modernleşme 
döneminde toplumsal değişimlerin en net göz-
lemlenebileceği temel kurumlardan biri de aile 
olmuştur. Modernleşme ile sosyal konumu 
değişen kadınlar, artık eşlerinin ailesinin hiz-
metçiliğini yapmayarak aktif çalışma hayatına 
katılmayı tercih etmeye başlamışlardır. Erkek-
ler de benzeri bir biçimde kırsalda yaşayan 
ailelerinin yıllardır yaptıkları işleri sürdürmek 
yerine eğitimlerine önem vermiş ya da şehirli iş 
yaşamının birer parçası olmuşlardır. Japon 
toplum örgütlenmesinde önemli bir yere sahip 
olan aile olma anlayışı, yerini giderek bireysel-
liğe bırakmaya başlamıştır. Geleneksel yapının 
kırılması, tek taraflı, anne ve çocuktan oluşan 
ailelerin sayısında bir artışı da ortaya çıkarmış-
tır. 

Filmlerin incelenmesinde de görüleceği üzere 
anneliğe bakış, anneler dâhil pek çok kadının 
işgücüne katılmasını getiren Japon ekonomisi-
nin 1990’lardaki patlamasına, ABD’de ise daha 
öncelere giden değişikliklere rağmen çok de-
ğişmemiştir. ABD ve Japonya’da kadınların 
işgücüne gittikçe artan oranlarda katılmasıyla 
bu yaklaşımlar azalmışsa da söz konusu tavır 
sürmekte ve kitle iletişim araçlarında eski şek-
liyle temsil edilmektedir. Annelik, çok sık bir 
şekilde, dünyada yapılacak en iyi ve en önemli, 
son derece tatmin edici ve ödüllendirici bir şey 
olarak verilmektedir. Douglas ve Michaels’ın 
(2004) çalışmasında da belirtildiği üzere, anne-
liği hakkı ile yerine getirmenin başlıca yolu, 
her bir saniyesini sevmekten geçer ve bu doğal 
bir özelliktir. Modern yaşam koşullarında kadın 
ev işleri yapma görevinden bir ölçüde kurtul-
muşsa da annelik bakidir. Yeni annecilik (new 
momism) diye adlandırılan bu durum kadınlar-
da modern hayatta karşılayamayacakları im-
kânsız istekler ve çelişkiler ortaya çıkarır. Ka-

dınların bir yandan günlük hayata karışması, 
para kazanacağı bir işte çalışması öte yandan 
annelik görevlerini sürdürmesi beklenir. 

4. İDEOLOJİ VE FİLMDE YANSIMASI 

Belli bir yer ve zamanda belli bir sınıf veya 
insan grubuna özgü görece sistematik fikirler, 
tavırlar, değerler, algılar ve düşünceler bütünü 
olarak tanımlanabilen ideoloji, toplumsal ger-
çekliğin tam olmayan çarpık bir anlayışını 
yansıtır. Zira bir sınıfın çıkar ve görüşlerini 
evrensel gerçeklik ve geçerliliğe sahipmişçesi-
ne öne sürer (Erus 2006: 156). Bir başka deyiş-
le,  iktidarda olan sınıfın gerçekliği çarpıtarak 
ve yanlış temsil ederek kendi eylemlerini haklı-
laştırmaya yarar (Croteau ve ark. 2012). 
Raymond Williams (1977: 109) ise ideolojiyi, 
“bir dünya görüşü ya da bir sınıf bakışı olarak 
soyutlanabilecek, göreceli olarak biçimsel ve 
eklemlenmiş anlamlar, değerler ve inançlar 
sistemi” olarak tanımlar. 

İdeoloji (filmler aracılığıyla) dile getirilirken 
kişilerin ve grupların düşünceleri, deneyimleri, 
yaratıcılıkları ve ihtiyaçları süzgecinden geçer. 
Ancak modern toplumlarda ideolojinin işleyişi, 
çelişkin öğelere yer vererek gerçekleşmekte, 
böylece çoğulculuk izlenimi yaratılırken, özel 
mülkiyet ve eşitsizlik gibi kapitalist sistemin 
temel yapı taşlarına dokunulmamaktadır. 
Cormak’a (1994: 11) göre, politik ve toplumsal 
alanlarda belli bir ölçüde anlaşmazlığa ve fark-
lılığa izin vermek, sistemin bir bütün olarak 
kabul ve devamını kolaylaştırır.  

Hollywood bu ideolojik mesajı, seyircileri 
yanıltıcı, aslında çözümü içermeyen, birlik ve 
mutluluk gibi varsayımlarla illüzyon yaratan 
film türleri ile ulaştırır. Bu yolda teknik ve 
biçimsel yolları kullanarak seyredilenin kurma-
ca bir dünya olduğunu hissettirecek tüm öğeleri 
ortadan kaldırır ve dikkatin anlatılana yoğun-
laşmasını sağlar. Özdeşleşme mekanizmasıyla 
bu etkisini arttırarak seyirciye film medyumu-
nun varlığını unutturur. Böylelikle popüler 
film, seyirciye güven aşılar. Bu koşullar altında 
Hollywood filmlerindeki inanç, tavır ve değer-
ler Amerikan toplumunun baskın inanç, tavır 
ve değerleri ile örtüşür, böylece Hollywood bu 
değerleri seyirciye kanıksatır (Erus 2006: 157). 
Hollywood filmlerinin dünyanın değişik ülke-
lerindeki seyirciler tarafından izlendiği ve 
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ulusal sinema endüstrilerindeki üretilen filmle-
rin önemli bir kısmının da benzer türde filmler 
olduğu göz önüne alınırsa, söz konusu filmlerin 
ideolojik açıdan etkinliği ve yaygınlığı daha iyi 
anlaşılacaktır. Kitlelere filmler aracılığıyla 
aktarılan bu düşünceler bütünü egemen güçle-
rin kontrolünde olup onların yararını gözetecek 
şekilde düzenlenir.  

Bu bağlamda filmlerin insanlara hoş vakit 
geçirmelerini sağlayacak bir eğlence olarak 
sunulması da, ideolojik işlevlerini kuvvetlen-
dirmektedir. Çünkü filmin eğlence için yapıldı-
ğı söylemi, seyircinin bir propaganda veya 
belgesel filme göstereceği direnci göstermeme-
sine ve kendini savunmasızca filme bırakması-
na neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum, 
filmlerin içinde saklı olan ideolojinin tartışıl-
masını engellemektedir (Erus 2006: 157-158).  

Korku filmleri çoğu zaman muhafazakâr bakış 
açısını yansıtmakla itham edilmiştir. ‘Muhafa-
zakâr’ sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük 
olmakla birlikte kökü ‘hıfz, hafız ve hafıza’ya 
dayanmakta ve ‘saklanan yer’ anlamına gel-
mektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde 
(2005: 434) “muhafaza: koruma, saklama”, 
“muhafaza altına almak: korumak, saklamak, 
bir yerde tutmak” anlamlarında kullanılmakta-
dır. Muhafazakârlık, toplumların yapılarındaki 
geleneksel değerleri korumaya çalışır. Gelenek, 
bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış 
olmaları dolayısıyla saygın tutulup, kuşaktan 
kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, 
bilgi, töre ve davranışlardır. Gelenekçilik ise, 
toplumsal kurumları ve inançları yalnızca geç-
mişten süregeldikleri için benimseyen, saygın 
olarak değerlendirip destekleyen, yeni kültür 
öğelerini ise değersiz sayan tutumdur. Muhafa-
zakârlık, modern zamanlarda doğan ve ona 
karşı ortaya çıkan bir fikir hareketi olduğu için 
temelde anti-moderndir. Avrupa uluslarının 
geleneksel siyasal ve toplumsal düzenini sa-
vunmak için oluşmuştur. Bu yüzden, saf muha-
fazakârlık, gelenekçiliktir. Muhafazakârların 
tarihi ise, gelenek tarafından yönetilen tarihtir. 
Diğer bir deyişle muhafazakârlık, “bilinçli hale 
gelmiş gelenekçilik”tir (Beneton 1991: 7-8).  

5. FİLMLERİN İNCELENMESİ 

Makalenin inceleme konusunu oluşturan her iki 
film de, Koji Suzuki’nin romanlarına dayan-

maktadır. 1998 yılında Japon korku filmlerine 
olan ilgiyi yeniden canlandıran Halka (Ringu) 
filmi, ardılı olan intikamcı hayalet filmleri için 
bir temel örnek teşkil etmiş ve genel olarak 
Japon korku sinemasının üretimini canlandır-
mıştır. Halka filminden önceki dönemde video 
ve DVD için çekilen filmler ve doğaüstü konu-
lara olan ilginin varlığı, 1990 sonrası değişen 
Japon korku sinemasının zeminini oluşturmuş-
tur. 

Halka filminin Japon ve ABD çevrimleri, la-
netli bir videokasetin etrafında gelişen bir olayı 
anlatır. Videokaseti izleyen kişiler, takip eden 
yedinci günde ölmektedirler. Olay örgüsünü 
yedi gün önce kaseti izlediği söylenen kız ye-
ğeninin ani ölümünün izini süren kadın gazete-
cinin, bu ölümün ardındaki gizemi çözmek için 
yaptığı araştırma süreci oluşturur. Kasetteki 
görüntüleri izleyen gazeteci, kaset hakkındaki 
şehir efsanesinin peşine düşerek kasetin hikâ-
yesini ortaya çıkarmaya ve bir hafta dolmadan 
önce laneti sonlandırmaya çalışır. 

Japon çevriminde kasetin gizeminin arkasında 
doğaüstü güçlere sahip fakat toplumsal açıdan 
uygunsuz olan Sadako’nun öyküsü vardır. 
Sadako, annesinin ve kendisinin başına gelen-
lerin öcünü almak için videokaseti izleyen 
herkesi öldürerek, kasetin dolaşımı aracılığıyla 
yaşayanların dünyasına dönen bir genç kızdır. 
Amerikan çevriminde ise kasetle gelen ölümle-
rin kökeninde gizemli güçlere sahip olan 
Samara vardır. Japon çevriminden farklı olarak 
Samara 5-6 yaşlarında küçük bir kız çocuğudur 
ve geçmişi daha farklıdır. Samara evlatlık ola-
rak alınmıştır. 

Karanlık Sular (Honogurai mizu no soko kara) 
filminin hikâyesi ise, kocasından yeni ayrılan 
Yoshimi ile beş yaşındaki kızı Ikuko’nun yeni 
bir eve taşınmaları etrafında döner. Mali ne-
denlerle Yoshimi, kentin dış mahallesinde 
bakımsız ve ruhsuz görünen kocaman bir bina-
daki bir daireye taşınır. Kızı apartmanın çatı-
sında oynarken, parlak kırmızı renkli bir okul 
çantası bulur ve bu noktada Yoshimi, kendi 
kızıyla aynı yaşlarda olan sarı yağmurluklu bir 
kızın imgesini görür. Yaşadıkları dairenin ta-
vanındaki küçük rutubet lekesinin giderek 
kötüleşmesi ve apartman yönetiminin sorunu 
çözmeye çalışmaması, Yoshimi’nin bir üst kata 
çıkıp suyun nerden geldiğini bakmasına ve 
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önceden bu dairede yaşayan gizemli küçük 
kızın hikâyesini öğrenmesine yol açar. Bundan 
sonra hayatları değişir. 

Filmdeki intikamcı hayalet öğesini, ailesinin 
ihmali sonucu su deposuna düşerek ölen küçük 
kız Mitsuko oluşturur. Yoshimi ile kızı İkuko, 
Mitsuko’nun ölmeden önce ailesi ile yaşadığı 
dairenin alt katına taşınmıştır. Yoshimi ve kızı 
birbirine bağlıdır, iyi bir iletişimleri vardır. 
Onların bu bağlılıkları, annesi tarafından terk 
edilen Mitsuko’nun huzura kavuşamamış ruhu-
nun yalnızlığının altını çizer. Başlangıçta açık-
ça kötü sayılabilecek eylemlerde bulunmaz, 
ancak ‘karanlık/kirli su’ aracılığı ile sürekli bir 
şekilde varlığını hissettirmeye, kanıtlamaya ve 
duyurmaya çalışır. 

Amerikan yapımı Karanlık Sular filminde de 
büyük ölçüde benzer bir hikâye vardır. Koca-
sından yeni ayrılan Dahlia, kızı Cecilia’nın 
velayetini almaya çalışmaktadır. Kızına baka-
bileceğini ispatlamak için bir ev bulması gere-
kir. Mali sebeplerle o da, kentin merkezine 
uzak bir semtte kocaman bakımsız bir binada 
küçük bir daire tutar. Cecilia’nın yatak odası-
nın tavanındaki küçük rutubet lekesi sürekli bir 
şekilde büyür ve su sızmaya başlar. Çaresiz 
biçimde yeni yaşamaya başladıkları bu garip 
binada neler olup bittiğini anlamaya çalışan 
Dahlia, apartman yönetiminin ilgisizliği karşı-
sında, suyun sızdığı üst kattaki daireye çıkar ve 
burada yaşayan ailenin başına neler geldiğini 
araştırır. Gizemin ardında Japon çevriminde 
olduğu gibi ailesinin ihmali sonucu su deposu-
na düşerek ölen küçük bir kızın hayaleti vardır. 

Karanlık Sular ve Halka filmlerinin temaları ve 
kadın karakterleri arasında benzerlikler vardır. 
Her iki filmde de intikam almak isteyen bir 
kadın ruhu, boğulma ile ölüm, çalışan ve koca-
sından ayrı yaşayan/yalnız anne gibi benzerlik-
ler vardır. Ancak Karanlık Sular’da, yalnız 
annelik ve aile ihmalinin yarattığı korku daha 
baskın iken Halka’da kadın canavar imgesi 
ağırlık kazanır. Aşağıda önce filmleri genel 
anlamda kısaca karşılaştırdıktan sonra bu iki 
temayı ilgili filmler aracılığıyla ele alacağız. 

5.1. Genel Karşılaştırma 

Filmleri cinsiyet açısından ele almadan önce 
genel bir karşılaştırma yapmakta fayda bulun-

maktadır. Korku filmleri Batı’da oldukça geniş 
kitlelere ulaşan, her zaman çok iş yapan ve 
izleyici çekebilen filmler olmuşlardır. Batılı 
korku filmleri genellikle mantığa bağlı kalır. 
Fantastik canavar ve hayaletler, ruhun rasyonel 
dünyadaki varlığı açıklanabilir olmalıdır. Ja-
ponya’da kültür ve masallar yoluyla sızmış 
olan hayaletlere bunlar rasyonelleştirilemese 
dahi daha sık rastlanır. Ruh, yaşayan canlılar-
dan cansız objelere kadar her şeyde bulunabilir. 
Buna inanıyor olmak da ölümden sonra yaşam 
olasılığına inanmayı mümkün kılar. Ölüm 
sonrası yaşam öğesine örnek olarak evlerde 
ataların ruhlarının yaşadığına inanılan temsili 
sunakların gösterilebileceğini söyleyen Rucka 
(2005), bunun Doğu/Japon insanı ve Batı/Batılı 
insanın ölüme ve yaşam sonrasına dair farklı 
kavrayışlarını ortaya koyan bir örnek olduğunu 
ve bu temel farkın Japon korku filmlerini Ba-
tı’daki korku filmlerinden ayırdığını dile ge-
tirmektedir.  

Bu bağlamda Japon çevrimi Halka filminin 
dünyası, doğaüstü ve paranormalin/mistiğin 
daha geniş bir gerçekliğin parçası olarak kabul 
edildiği bir dünyadır. Bu temel farklılık nede-
niyle Japon filmleri Batılı filmlerden farklı 
olarak, bilimsel açıklaması yapılamayan psişik 
güç ve ne ölü ne de canlı olan hayaletin varlı-
ğını kendiliğinden kötü olarak görmez.  

Ozawa’ya (2006: 4) göre, Doğu ve Batı pers-
pektifi, en açık biçimde orijinal Japon filmi ile 
Amerikan çevrimindeki ana karakter olan ölü 
kız Sadako’nun/Samara’nın vücudunun farklı 
temsillerinde görülebilir. Her iki kızın da, pek 
çok geleneksel Japon gotik hikâyelerinde görü-
len ‘öç alıcı ruh’un önemli bir özelliğini oluştu-
ran uzun siyah saçları vardır. Sadako’nun yüzü, 
uzun siyah düz saçlar ile saklanıp film boyunca 
hiç görülmezken Amerikan çevrimindeki 
Samara’nın yüzü hep gösterilir. Filmin en kor-
kunç sahnesinde bile, Sadako’nun yüzü yerine 
yalnızca tek gözü gösterilir. Karakterin yüzüne 
karşı bu farklı yaklaşım, özneler ve kimlikler 
konusundaki Batı düşüncesi ile 
bağlantılandırılır. Batı düşüncesine göre, oriji-
nal çevrimdeki, dünyada yaşayanlara saldırmak 
için öteki dünyadan geri dönen yüzü olmayan 
hayalet, insanoğlunun ve temsilin ötesinde 
açıklanamayan varoluş, mantıksız bir şey ola-
rak görülebilir. Bu nedenle Amerikan çevri-
minde hayalet bir yüze kavuşturularak, mantık 
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sınırları ve insan kavrayışı dahilinde kalınma-
sına özen gösterilmiştir.  

Benzer bir şekilde Japon ve Amerikan çevrim-
leri arasında Sadako’nun/Samara’nın TV moni-
töründen çıktığı filmin doruk sekansında da 
önemli bir farklılık bulunmaktadır. Elleri ve 
kolları üzerinde emekleyerek kurbanına doğru 
yaklaşan Sadako/Samara, TV monitörünün 
içinden dışına çıkar. Kurbanının önünde ayağa 
kalkar kalkmaz, kamera yüzüne zoom-in yapar. 
Sadako’nun yüzü saçları arasından görülen tek 
gözü hariç gizlenirken, Samara’nın yüzünün 
birdenbire değiştiği, olgunlaştığı, tipik bir 
Hollywood canavarına dönüştüğü görülür. 
Japon çevrimi ‘insanötesi’ müdahale korkusu-
nu gündeme getirirken, yeniden çekimdeki bu 
sekans Samara’yı, orijinalden çok daha fazla 
bir şekilde sibernetik bir canavar, ‘insanötesi’ 
olarak temsil etmeye çalışmaktadır. 

Bunlara ek olarak teknik farklılıklar da dikkat 
çeker. Japon çevrimi Halka filminin ilk sahne-
sindeki kötü olayların olacağını ima eden ka-
ranlık dalgalı bir deniz görüntüsü ve müzik, 
izleyiciye insanın denetimi dışında kalan doğa-
üstü güçler hakkında gizemli, psikolojik ve 
atmosferik bir korku filminde olduğunu bildi-
rir. Bu, bir anlamda Japon toplumunda tarih 
boyunca denize karşı oluşan bilinçaltı korku-
nun görselleştirilmesidir.  Amerikan çevrimin-
de ise, pek çok popüler Amerikan korku filmle-
ri gibi orijinal filmin incelikli korku, dehşet 
duygusunun yerini görsel efektler alır. Bunun 
açık bir örneği, lanetli videoyu izleyen ve ye-
dinci günde ölen kişilerin yüzlerinde görülür. 
Orijinal filmde kurbanların yüzü büyük bir 
dehşet anında sanki donmuş gibiyken, Ameri-
kan yeniden yapımında ise bu incelikli atmos-
ferik korkunun yerini ucuz şoke edicilik almış 
gibi görünmektedir (O’Gara, 2008). Diğer 
yandan Halka ve Karanlık Sular gibi Japon 
korku filmlerinde, Hollywood korku sinema-
sında yaygın olan kalıplaşmış ses ipuçları yok-
tur. Oysa Amerikan yeniden yapımlarında ses, 
filmlerin korku atmosferinin yaratılmasında 
önemli bir yer kaplamakta, filmin etkisini en 
yüksek dereceye çıkarmak için her türlü ses 
öğesi kullanılmaktadır.  

İncelemenin konusunu oluşturan filmlere ba-
kıldığında, öyküler temel çerçeve olarak benzer 
olmakla birlikte, Amerikan çevriminde öykü-

nün arka planı, seyircinin dikkatini çekecek ve 
merakını canlı tutacak şekilde daha ayrıntılı ve 
daha eylem ağırlıklı olarak verilmiştir. Bunda 
seyircinin sıkılmaması ve olan-bitene rasyonel 
bir açıklama getirilmesi, ana etmendir. Bu 
yukarıda da belirtildiği üzere Doğu ve Batı 
perspektifleri arasındaki farklılığın sonucudur. 

5.2. Canavar Kadın 

Kadın karakterlerin canavarlaşması korku film-
lerinde sık rastlanan bir durumdur. Canavar 
kadın ve korku ilişkisini ele alan feminist yazar 
Barbara Creed (2001: 67), Freud’un 1927 tarih-
li Fetişizm adlı çalışmasından yaptığı alıntıyla, 
tüm toplumlarda canavar kadın kavramı oldu-
ğunu ifade eder. Bu, kadının şok edici, dehşete 
düşürücü, korkutucu ve aşağılık olması ile 
ilişkilendirilir.  

Hem orijinal hem de Amerikan çevrimi Halka 
filminde, canavar kadın karakteri filmin ana 
öğesini oluşturur ve ölümlerin arkasındaki 
gizemin kaynağıdır. Geleneksel Japon tiyatrosu 
ve korku sinemasında ‘canavar kadın’ teması 
açıkça yer almaktadır. Hatta masallarda, oyun-
larda ve filmlerde hemen hemen tüm canavar, 
hayalet ve olumsuz nitelikler yüklenmiş doğa-
üstü karakterlerin kadın olduğu söylenebilir. 
Aynı şekilde Hollywood sinemasında canavar 
kadın teması tekrar tekrar karşımıza çıkar.  

Öte yandan filmlerde canavar kadınlar arasında 
belirgin farklar vardır. Japon çevrimi Halka 
filmindeki Sadako 18 yaşlarında genç bir kız 
iken, Samara küçük bir kızdır. Daha da önemli-
si Sadako gizemli doğaüstü güçlere sahip 
Shizuko’nun çocuğudur ve filmde onu kötülü-
ğe iten talihsiz olaylar açık bir şekilde anlatılır. 
Samara ise orta halli bir Amerikalı aile olan 
Morganların evlat edindiği bir kızdır ve gerçek 
ailesi/kökeni bilinmediği için gizemlidir. 

Bu gizemli kadınların yaşayan insanlara zarar 
verme motivasyonları birbirinden farklıdır. 
Japon çevriminde Sadako’nun annesinden 
devraldığı güçlerini kullanması, insanlara kalp 
krizi geçirterek öldürmesi annesinin başından 
geçen bir olaya bağlanmış, ABD çevriminde 
ise muğlâk bırakılmıştır. İki çevrim arasındaki 
bu farklılık Doğu ve Batı bakışını göstermesi 
açısından önemlidir. Çünkü orijinal çevrimin 
anlatısını oluşturan temel düşünce, düzen ve 
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kaos gibi birbirine zıt kuvvetler arasındaki 
nazik dengeye inanan tipik Japon/Doğu bakışı-
nı göstermektedir. Budizmde, Tanrı ve Şeytan 
gibi kavramlar yoktur. Bunun sonucu olarak 
Budistler ‘iyi’ ya da ‘kötü’ yerine doğru ve 
yanlış üzerine yoğunlaşmakta, doğru seçimler 
ve yanlış eylemler önem kazanmaktadır. ‘Doğ-
ru’ seçimler ve eylemler düzeni ve dengeyi 
sağlayıp uyumu güçlendirirken, ‘yanlış’ eylem-
ler ise dengeyi bozarak kargaşa, başkaldırı ve 
yıkıma yol açmaktadır. Sui-Lin (2007) orijinal 
filmdeki korkutucu ve yıkıcı kadın hayalet 
Sadako’nun ortaya çıkışını, bazı ‘yanlış’ ey-
lemler ile bağlantılandırır. Bir basın toplantı-
sında geleceği görme yeteneğine sahip annesi-
nin bir gazeteci tarafından saldırıya uğrayarak 
alay edilmesi, bir dizi hatanın başlangıcını 
oluşturur. Duruma tanık olan ve kızan Sadako, 
yüzünü örten uzun siyah saçları arasından yal-
nızca bakışıyla/düşüncesiyle annesiyle alay 
eden gazetecinin ölümüne neden olur, daha 
sonra ise babası Dr. Ikuma tarafından kuyuya 
atılarak öldürülür. Bu iki durumda da kargaşa-
nın düzene, korkunun sorumlu/doğru davranışa 
baskın geldiği görülür. Bu andan itibaren fil-
min anlatısı, söz konusu olayların sonuçlarını 
takip eder. Sadako’nun suç işlemesinin nedeni, 
kendisiyle alay edilen, küçük düşürülen anne-
sini basın toplantısındaki gazetecilere karşı 
savunmaktır. Bu Sadako’nun cinayet işlediği 
gerçeğini değiştirmemekle birlikte onu bu 
eyleme/eylemlere iten nedenleri anlamamızı 
sağlayan bir bağlam oluşturur. 

Amerikan çevrimindeki Samara karakteri ise 
yıkıcı, doğaüstü gücün bir örneğini oluşturur. 
Sadako’nun aksine, Şeytan (The Omen) benzeri 
Amerikan doğaüstü korku filmleri geleneğini 
takip eder görünmektedir. Samara’nın Morgan 
ailesi tarafından evlatlık olarak alınmasının 
ardından ailede; atların gizemli bir hastalığa 
yakalandıktan sonra intihar etmeleri, 
Samara’nın üvey annesi Anna’nın gittikçe 
paranoyaklaşarak cinayet ve intihara sürüklen-
mesi gibi bir sürü felaket birbirini izler. 
Sadako’dan farklı olarak Samara’nın kötülük 
ile bağlantısının kaynağı açık değildir, gizemli-
dir. Tedavi amacıyla klinikte kalan Samara, 
annesinin gördüğü görüntülerin kaynağının 
kendisi olduğunu, doğaüstü güçlere sahip oldu-
ğunu kabul eder, ama bunlara engel olamadığı-
nı da ekler. Böylece Samara’nın kötülük yap-
masına neden olan gizemli gücün kaynağı, 

Batı’nın doğaüstü kötü tanımlarına uyar gibi 
görünür. 

Japon çevriminde kötülüklerin ortaya çıkışının 
arkasında erkeğin de bir rolü bulunur. Toplum-
sal işlevi kadınları koruyup göz kulak olması 
gereken erkekler tarafından hunharca öldürüle-
ne kadar, kadınlar Japonların patriyarkal kültü-
ründe beklendiği üzere oldukça sıradan, tama-
mıyla boyun eğen, kurallara saygılı olarak 
gösterilir. Sadece bu ihanetten sonra, söz konu-
su kadınlar güç sahibi ve tam öcünü alma yete-
neğine sahip dehşet verici doğaüstü varlıklara 
dönüşürler (Sui-Lin, 2007). Sadako babası 
tarafından haksızlığa uğramıştır ve bunun telafi 
edilmesi için ilgi ve sevgi gereklidir. Burada 
Japonya’da çocukların büyütülmesi ile ilgilen-
meyen ve geleneksel bir aile yapısı içerisinde 
bile hep eksik bir figür gibi kalan babaların 
modern toplumda izdüşümünü görmek müm-
kündür. Öte yandan, unutulmamalıdır ki, baba-
sının Sadako’yu kuyuya atmasının sebebi de 
onun toplumun onaylamadığı psişik güçlere 
sahip olmasıdır.  

5.3. Yalnız Anne 

Karanlık Sular filminde de hem Japon hem 
Amerikan yeniden yapımı film tarafından pay-
laşılan tema, kocasından yeni ayrılan bir kadı-
nın çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktaki 
yetersizliği ve bunun çocuk üzerine olumsuz 
etkisidir. Filmin önemli bir kısmı koskocaman, 
ruhsuz beton bir apartmanın içinde geçer. Ge-
rek apartmanın gerek oturdukları evin sevimsiz 
duvarları ve koridorları, bir bakıma tek başına 
çocuk yetiştirmeye çalışan annenin çaresizliği-
nin altını çizer. Martin’e (2008:1) göre otur-
dukları dairenin tavanından su sızması, duvar 
kâğıtlarının bozulması ve duvarın nemden 
çürümesi, lavabonun tıkanması, taşması ve 
binadaki bozuk asansör, küçük kızına bakmak 
için mücadele eden genç annenin kırılgan zihin 
durumunu göstermektedir. Söz konusu prob-
lemlerin çözülmesi yerine gittikçe kötüleşmesi, 
annenin zihin durumunu daha kırılgan hale 
getirir.  

Boşanmanın yarattığı parçalanma ve modern 
toplumun gerekleri nedeniyle çocuğuyla ilgile-
nemeyen anne teması hem orijinal hem Ameri-
kan yapımı filmde değişik şekillerde sık sık 
karşımıza çıkar ve çapraz kesme sahneleri ile 
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birbirine bağlanır. Ancak çalışan kadın imgesi 
Japon çevriminde Amerikan çevrimine göre 
daha olumsuz yansıtılır, kadının çocuğu ile 
ilgilenmesinde bir engel olarak sunulur. 

Genç anne Yoshimi/Dahlia da çocukluğunda 
annesi tarafından ihmal edilmiştir. Filmde bu 
ihmal ile İkuko/Cecilia ve Mitsuko/Natasha’nın 
ihmal edilmeleri arasında bir paralellik kurulur. 
Özellikle Japon çevriminde bu daha da belir-
gindir. Örneğin, Japon çevriminde Yoshimi iş 
görüşmesinde beklemek zorunda kaldığında, 
kreşte onu bekleyen kızı Ikuko’yu kapı aralı-
ğında, yalnız başına ve küçük silüet şeklinde 
görürüz. Sınıfta kimse yoktur ve sessizdir. 
Ikuko da tıpkı kendisinden önce benzer dene-
yimi yaşamış olan Mitsuko ve annesi Yoshimi 
gibi, oldukça durgun ve sessiz bir şekilde diğer 
çocukların aileleri ile buluşmasını dikizler. 
Yoshimi’nin ise yayıncılık firmasından bir 
türlü ayrılamadığını ve telaşlı bir şekilde tele-
fon ile okula ulaşmaya çalıştığını görürüz. Bu 
sırada Yoshimi’nin kendi annesi tarafından 
okulda terk edildiğini anımsatan bir flashback 
görülür ve Yoshimi utanç ve umutsuzluk hisse-
der. Görüntü birden sağanak yağmurda şemsi-
yesi ile okulun bahçesinde bekleyen yalnız 
Ikuko’ya kesme yapar. Caddenin karşısına 
bakarken, kendi yaşında olan sarı yağmurluklu 
bir kız çocuğunu görür, o da yalnızdır. Bu, 
Ikuko’yu seyreden Mitsuko’nun hayaletinin 
görüntüsüdür. Daha sonra film, en son iki yıl 
önce aynı kreşte görülen Mitsuko’nun ailesi 
tarafından yağmurlu bir günde terk edilişine 
flash back yapar (Martin 2008: 2). ABD çevri-
minde de Dahlia’nın annesi ile sorunlu ilişkisi 
tekrar tekrar ve özellikle de Dahlia’nın çaresiz 
kaldığı sahnelerde karşımıza çıkar. Her iki 
filmde de eşlerinden yeni ayrılan anne 
Yoshimi/Dahlia’nın kendi çocukluklarındaki 
yalnızlık ve terk edilme deneyimlerini hatırla-
maları, kendilerinin hem anne hem kadın ola-
rak başarısızlığa uğradığı sahnelere denk gel-
mektedir. 

İhmal edilen çocuk teması, filmdeki intikamcı 
hayalet öğesi ile de ortaya çıkar. Olumsuz 
olaylar su deposuna düşerek ölen küçük kız 
Mitsuko/Natasha’nın yalnızlığı, kendine ilgi ve 
şefkat gösterecek bir anneden yoksun olmasın-
dan kaynaklanır. Ne yaparsa yapsın mükemmel 
olamayan annelik fikri, filmin sonunda da 
karşımıza çıkar. Mitsuko/Natasha’nın küçük 
kız Ikuko/Cecilia’yı ele geçirmesi, anne 

Yoshimi/Dahlia’yı seçim yapması imkânsız bir 
pozisyona yerleştirir. Yoshimi/Dahlia filmin 
doruk noktasında, çok zor bir karara zorlanır: 
Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalan Yoshimi/Dahlia, umutsuz bir şekilde 
kızının yaşama dönmesini ister. Ancak kendi 
kızını bırakıp Mitsuko/Natasha’ya annelik 
yapmayı kabul etmesi ile kendi kızının hayatını 
kurtarabilir. Böylelikle kızı Ikuko/Cecilia’nın 
yaşamına devam edebilmesi için kendisini feda 
eder. Böylece Yoshimi/Dahlia, kendisinden 
önce başka bir annenin işlediği günahın, yaptı-
ğı hatanın bedelini kendi hayatıyla ödemek 
zorunda kalır.  

Canavar kadın tartışmasında olduğu gibi film-
ler arasındaki başlıca farklılık, erkeklerin oy-
nadığı rol ile ilgili olarak karşımıza çıkar. Film-
lerde çok sayıda erkek karakter yer almaktadır: 
avukat, eski koca, kocanın avukatları, Japon 
çevriminde anaokulu müdürü. Amerikan çev-
riminde erkeklerin yalnız anneye destek olma-
ya daha yakın oldukları görülür. Genç/yalnız 
anne Dahlia, kızı Cecilia ve eski kocasına ula-
şamadığında avukatından yardım ister ve so-
nunda avukatının da yardımıyla kızının iyi 
olduğu haberini alır. Avukatın yardımcı olmak 
için çabaları filmin önemli bir kısmını oluştu-
rur. Japon çevriminde ise avukat daha silik bir 
rol oynar. 

Japon çevriminde, kızı kreşte hastalandığında 
iyi davranmadıkları için Yoshimi öğretmeni 
suçlar. Ancak koridorda kendisiyle konuşan 
erkek müdür, bir otorite figürü olarak, 
Ikuko’nun garip davranışının Yoshimi’nin 
boşanması yüzünden olabileceğini ima eder. 
Amerikan çevriminde ise Cecilia’nın gittiği 
anaokulunda önceki çevrimde olduğu gibi 
erkek bir müdür yoktur. Anne Dahlia doğrudan 
güler yüzlü kadın öğretmen ile iletişimde bulu-
nur. Filmin hastalık sahnesinde anneye ulaşı-
lamadığı için babaya haber verilmiş ve Cecilia 
okulun kurallarına göre bir hastaneye gönde-
rilmiştir. Doğrudan bir suçlama sahnesi yoktur. 
Bu, Batılı modern toplumda keskin bir şekilde 
ayrışmış kadın-erkek rolleri yerine paylaşmaya 
dayalı cinsiyet rolleri anlayışına geçildiği şek-
linde yorumlanabilir. 

SONUÇ 

Toplumsal alanda yaşanan değişimler kadının 
özel ve kamusal alanda üstlendiği rol ve statü-
lerde değişikliklere yol açmaktadır. Kadın 
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sunumunun en çok tartışılagelen alanlarından 
biri olan sinema, toplumsal alanda yaşanan bu 
değişim sürecinden etkilenmekte, dolayısıyla 
farklı kültürel gelenekler içerisinde kadının 
farklı biçimlerde sunulduğu bir alan olarak 
sıkça konuşulmaktadır. Kadının sunumunun 
erkek egemen ideoloji doğrultusunda biçimlen-
diği egemen sinema ve özellikle muhafazakâr 
tutumuyla korku sineması, kadına filmler aracı-
lığıyla toplumsal yapı içerisinde yerine getir-
mesi gereken rolleri hatırlatır bir nitelik taşı-
maktadır.  

Korku filmlerinde kadının ruhunun şeytan 
tarafından ele geçirilmesi, erkek egemenliğine 
karşı mücadele veren kadının başarısızlığa 
uğraması gibi temalar sıklıkla karşımıza çıkar. 
İncelenen Ringu / Ring ve Honogurai Mizu No 
Soko Kara / Dark Water filmlerinde de bu 
temalar tekrar karşımıza çıkmaktadır. Gerek 
kötülüklerin kaynağında bulunmak, gerek aile-
yi korumak ve aile içi düzeni sağlamak için 
zorluklara katlanan ve hatta hayatından vazge-
çen (fakat yine de başarılı olamayan) kadın 
temaları söz konusu filmler üzerinden Ja-
pon/ABD yapımı filmler aracılığı ile hatırlatıl-
maktadır.  

Kadını daha çok özel alanda konumlandıran, 
anne ve iyi bir eş olmanın kutsallığını yalnız 
annelerin başarısızlıkları/yetersizliklerini göste-
rerek yineleyen söz konusu filmlerin, bu açıdan 
ataerkil ideolojiyi destekler nitelikte olduğunu 
söylemek mümkündür. Söz konusu filmler, 
kadına farklı açılardan yaklaşan filmlerdir. 
Kadının sadece ev içi anlamlı rollerde konum-
landırıldığı filmlerden farklı olarak, kamusal 
alanda araçsal rollerde yer aldığı dikkat çek-
mektedir. Bu yaklaşım, kadını bir anlamda 
özgürleştiriyor olsa da, kadının çalışmasından 
ya da toplum tarafından kendisinden beklenen 
toplumsal cinsiyet rollerini yerine getirmeme-
sinden kaynaklanan sorunlar, filmler içinde 
verilmektedir.  

Orijinal filmin kadınların toplumsal hayattaki 
rolü ile ilgili muhafazakâr denebilecek bakışı 
Hollywood korku sineması için çekici bir se-
naryo oluşturmaktaysa da kültürel artalanla 
ilgili olan toplumsal cinsiyet tanımlamalarının 
da her toplumda farklı hızda ve farklı yapıda 
şekillenmesinden dolayı Japon ve Amerikan 
toplumunun yapısına bağlı olarak filmlerde de 
farklılaşmalar yer almaktadır. Japon toplumun-

da erkeğin aileyi kontrol altında tutmakla ilgili 
merkezi konumu ABD için artık geçerli değil-
dir. Dolayısıyla filmler erkek karakterler üze-
rinden ayrışırlar. Kültürel öğeler de, canavar 
kadın geleneklerindeki farklılıklar aracılığıyla 
bunda rol oynar. 

SONNOTLAR 

(1) Parantez içindeki ilk isim, filmin orijinal 
Japon çevriminin, ikinci isim ise Amerikan 
yeniden yapımının ismini göstermektedir. An-
cak metinde, akıcılığı sağlamak amacıyla aksi 
gerekmedikçe filmlerin Türkçe isimleri kullanı-
lacaktır. 

(2) Çekirdek aile, anne baba ve evlenmemiş 
çocuktan oluşur. 

(3) Japon toplumu ve kültürü üzerine daha 
ayrıntılı bilgi için bkz:( Hendry 1987,  Benedict 
1988). 
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İRAN YENİ DALGA SİNEMASINDA VAROLUŞSAL TEMALAR VE YÖNELİMLER 

Mustafa Sözen* 

 

ÖZET 

Yeni İran Sineması olarak adlandırılan sinema, günümüz dünyası sinema alanında önemli ve fark-
lı bir nitelik olarak değerlendirilmektedir. Bu sinemanın inşa ettiği sinema dili ‘ana akım’ sinema-
ya pek de benzemeyen, kültürel ve ahlaki olarak farklı bir yapı ortaya koymaktadır. Kültürel ola-
rak bir taraftan görsel, diğer taraftan sözsel ilişkiye dayanırken; ahlaki olarak en sıradan yaşam 
kesitinin bile bir dünya olduğunu, hayatın ayrıntılarını, çocuk bakışındaki naifliğin zenginliğini, 
sıradan insanların derin hayat çatışmalarını dine dayalı bir anlayış üzerinden inşa etmektedir.  
Kültürel ve ahlaki temelli bu anlayışı; yalın, minimal bir gerçeklik üzerinden sinematografiye 
dönüştürürken varoluşsal temaları da kendine özgü bir yönelimin izleriyle anlatmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Felsefe, sanat, birey,  öznellik, varoluşun önceliği, İran Yeni Dalga Sineması. 

THE EXISTENTIALIST THEMES AND TENDENCIES IN IRANIAN NEW WAVE 

ABSTRACT 

The term: ‘Iranian New Wave’ is often used to describe the films whose film language are far 
more different than the mainstream, besides having a different structure in culture and moral 
bases.  Culturally this cinema depends on relations between the visual  and and oral, while 
morally reflects  that even the most ordinary lifes are worth to be filmed, the details of life, the 
richness of a child’s naivity and the deepest challange of the ordinary people from a religious 
perspective. This cinema  reflects this cultural and moral based understanding in a simple and 
minimal reality, while it narrates the existentialist themes in a unique tendency.  

Keywords: Philosophy,  art,  individual,  subjectivity,  priority of existence,  New Iranian Cinema  
( İranian new wave). 

                                                             
* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  

GİRİŞ 

Dramatik sanatlar olarak da adlandırılan ro-
man, tiyatro ve sinemada anlatılan öykünün üst 
düzleminde kurgulanmış olaylar, olgular dizisi 
aktarılırken, farklı düzlemlerde hayata dair 
varoluşsal konular bazen belirgin bazen de 
örtük anlam boyutları içinde yansıtılır. Yansı-
tanlar varoluşsaldır, çünkü hayata dair söylenen 
her söz, zorunlu bir şekilde varoluşçu düşünce-
nin argümanlarıyla çakışmaktadır. Kuşkusuz 
bu argümanlar düşünce tarihi kadar eskidir; 
ama varoluşçuluk (existentialism) felsefesi, 
bunları sistematik hale getirip, bu adla tanım-
landırarak felsefe tarihinde kendine özgü yeri 
almıştır. 

Jean-Paul Sartre ve Martin Heidegger gibi 
ateist ya da Soren Kierkegaard gibi Hıristiyan 

düşüncesine dayalı varoluşçu felsefecilerin 
anlayışları ve öne sürdükleri argümanlar ayrı-
lıklar gösterse de, her iki anlayış, tümel olarak, 
varoluşun öznel ve somut oluşu temelinde 
‘varoluşun özden önce geldiği’ fikri üzerine 
kurulu bir düşünce sistematiğine sahiptir. 
Varoluşçu düşünce akımı, en genel anlamda 
insanın, kendi yaşamının amacını ve anlamını 
bulması, kendini buna göre biçimlendirmesi 
gerektiği üzerine kurulan bir anlayışı öne sür-
mektedir.  Hayat, ölüm, aşk, ayrılık, yoksulluk, 
yoksunluk, kimlik vb. kavramlar varoluşçu 
anlayışın konuları arasındadır. Bu akıma göre 
insan, düşünme ve algılama sonucu kendine 
göre bir praksis kurmak ve buna yönelik etkin-
liklere girişmekle yükümlüdür. Bir başka de-
yişle varoluşçu anlayış, tabiat, tarih ve süreç 
karşısında insanın kendi yerini kavramsallaştı-
rıp bunu bir praksis boyutuyla yaşayarak ken-
dini gerçek anlamda yeniden üretmesi gerekir 
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argümanı üzerine kurgulanmaktadır (Cevizci 
2002: 1076-1080). 

Felsefe, geçmişten bugüne temelde ‘insan ha-
yatının anlamı ve yaşam amacı nedir’ sorusuna 
cevap aramaktadır. Dramatik sanatlar da bu 
soru temelinde ‘hayata dair şeyleri’ farklı bir 
boyutta anlatmaya çalışmaktadır. Sinemaya 
metafizik ve felsefi pencereden bakıldığında 
varoluşa dair soruları iyi ifade edebilme ve 
yansıtabilme gücünün, sinema tarihinde yerini 
almış birçok filmde görülebilmek mümkündür. 

Belirtmek gerekir ki sinemada, varoluşçuluğun 
ne olduğuna ya da olması gerektiğine ilişkin 
çok fazla söz söylenebileceği gibi birbirine 
taban tabana karşıt görüşler de ileri sürülebilir. 
Bunun nedeni, varoluşçuluğu tanımlamadaki 
güçlüklerin bizatihi kendisidir. Bununla bera-
ber, varoluşçuluk her şeyden önce bir yaşam 
felsefesi olarak tanımlanıp ve çağdaş yaşamda-
ki insanın kendini arayışı olarak adlandırıldı-
ğında, bu felsefenin sinemadaki doğru karşılı-
ğını ya da karşılıklarını bulmanın kolay olacağı 
düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında sinema 
tarihinde adı hiçbir zaman ‘varoluşçu’ olarak 
anılmayan, adlandırılmayan ya da bu akım 
içinde değerlendirilmeyen pek çok ünlü yö-
netmenin ve filmin varoluşçu olduğu, en azın-
dan varoluşçu dünya görüşüne yakın oldukları 
söylenebilir  (Savaş 2003: 154).  

Varoluşçu anlayış Batı düşüncesinin bir ürünü-
dür. Dünyayı algılayan ‘ben’  ve ‘benim dışım-
daki şeyler’ ayrımına (özne/nesne) dayanan 
düşünsel  paradigmaya dayanır. Buna karşın 
geleneksel Doğu düşüncesi özne/nesne ayrımı-
na yer vermez; kendini dünyaya eklemlenmiş 
bütünün bir parçası olarak görür. Batı kültürle-
rinde farklılık ve bireysellik vurgulanırken 
Doğu kültüründe ise topluma uyum ve toplum-
sal benzerlikler ön plana çıkartılır. Bu bağlam-
da Doğu düşüncesi, varoluşçuluğun sistematik 
yapısının getirdiği önermelere pek uymasa da, 
yine de, hayat, ölüm, aşk, ayrılık, yoksulluk, 
yoksunluk, kimlik vb. temalar bu düşüncenin 
içinde farklı anlam boyutlarıyla yer bulmakta-
dır. 

1979 yılı Şubat ayında, gerçekleşen İran dev-
rimiyle İran sineması yeni bir aşamaya girdi. 
Ülkenin siyasal ve kültürel yapısında meydana 
gelen köklü değişimlerle içeriği de değişmeye 

başladı (Shirin-Pour 2007: 13). Devrim sonrası 
yetişen çok sayıda film yönetmeni övgüye 
değer yapıtlar üreterek ‘Yeni İran Sineması 
(Iranian New Wave)’  diye tanımlanan olguyu 
oluşturdu. Bu oluşum, yalnızca özgün bir ‘ulu-
sal sinema’ anlamında değil, dünyanın en yeni-
likçi ve heyecan uyandırıcı sinemasal öykü 
anlatımını içerme anlamında da ismini duyurdu 
(Tapper 2007: 2).  

Bu sinema, hem ‘Yeni Dalga’ Fransız sinema-
sının, ‘Yeni Gerçekçi’ İtalyan sinemasının 
etkileriyle, hem de varoluşçu sanatın izlerini 
taşıyan tasavvufi temaların leit-motif olarak 
öne çıktığı filmleriyle dikkatleri çekmektedir. 
Bireyin hayata dair yaşadığı açmazları; insani 
bir refleks, aydın bir bilinç ve eleştirel yakla-
şımlarla ele alan filmlerdeki kahramanların en 
önemli özelliği, kadere ve toplumsal değerlere 
karşı tepkili olmamalarıdır. Öykülemelerindeki 
ortak özelliklerinden bir diğeri ise, hayata dair 
anlamlar içerisinde, şiirsel diyaloglar ve çoğu 
kez de alegorik hikâyelerin anlatılmasıdır.   

Yeni İran Sineması’nda ele alınan konuların 
varoluşsal perspektiften ele alındığı öyküleme-
lerin sayısı oldukça fazladır. İşlenen konular; 
hayat, ölüm, aşk, ayrılık ve yoksulluğa dair 
temalar üzerine kurulmuştur. Örneğin 
Kiyarüstemi’nin 'Arkadaşımın Evi Nere-
de/Hane-ye Dost Kocast (1987)’ filminde; 
arkadaşının defterini verebilmek için bütün gün 
onun evini arayan Ahmet adlı bir çocuğun 
dünyası anlatılır. Dramatik çatkı olarak özel bir 
durum yoktur; aslında anlatılan bu arayış sıra-
sında Ahmet'in hayata dair şeylerle 'karşılaş-
ması'dır anlatılan, onun duygularıdır. Küçük bir 
çocuğun hayatla başa çıkabilme yollarını öğ-
renmesi, yaşaması, deneyimlemesidir. Yeni 
İran Sineması’nın özgünlüğüne rengini veren 
de bunun gibi varoluşçu anlayış perspektifine 
sahip öyküleri başarılı bir biçimde anlatması 
olmuştur. Filmlerde, karakterlerin yaşadıkları 
olay ve olguların kişide varoluşsal düzlemde 
nereye oturduğu örtük bir şekilde belirtilmekte, 
izleyicide sorular uyanmasına çalışılmaktadır. 
Öykülerin çoğunlukla yanıtları yoktur ya da 
örtüktür; ama izleyicinin anlaması gerekeni bir 
şekilde anlaması üzerine kurulmuşlardır. 

Bu çalışmanın amacı 1990’lardan bu yana 
uluslararası ortamda büyük ilgi görerek kendi-
ne özgü bir yer edinen ve Yeni İran Sineması 
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olarak tanımlanan sinemanın, anlatılarındaki 
özgünlüğü sağlayan varoluşsal anlayış ve tema-
ları değerlendirmektir. 

Varoluşçuluğun Batı geleneğinde bir akım 
hâline dönüşmesinin temel nedenleri vardır. 
Bunlardan en önemlisi Galileo ve 
Descartes’ten itibaren bilim alanında elde edi-
len her gelişmenin insanı ‘hayatın efendisi’ 
kıldığına dair düşünce, buna paralel olarak 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru ‘dinin’ giderek 
gerileyişi ve Batı uygarlığının daha derinden 
yaşadığı I. ve II. Dünya Savaşları’nın toplumda 
ve kişilerde hissettirdiği umutsuzluk, anlamsız-
lık, saçmalık duygusudur. İran tarihi ve toplu-
mu bu ‘nedenleri’ yaşamadığı için, 
varoluşçuluğun getirdiği argümanlar, bir şablon 
olarak İran kültürünün zihniyet topografyasına 
uymamaktadır. Doğal olarak bu çalışmada 
varoluşçu kavramlar o kültürün içindeki değer 
yargılarıyla ve kendi özel anlamları içinde ele 
alınmışlardır. Bir başka deyişle sınırları belir-
lenmiş felsefi anlam yüklemelerinden çıkıp, 
daha geniş olarak hayat, ölüm, aşk, ayrılık, 
yoksulluk, kimlik vb. kavramların nasıl sorgu-
landığı ve öyküleştirildiği irdelenmektedir. 
Anlatılardaki sorgulamanın içinde, insan için 
çok önemli olan ‘var olmak’, ‘ölmek’, ‘hayatın 
anlamı’, ‘değeri’ ve ‘kader’ gibi kavramlar 
vardır. Bu kavramlar Yeni İran Sineması’nda 
çokça yer almakta fakat sınırları belirlenmiş 
sistematik felsefi bir görüş çerçevesinde yansı-
tılmamaktadır. Bu kavramlar, temeli İslam 
dinine dayanan ama sınırları biraz da müphem 
olan varoluşçu bir anlayışla yorumlanmaktadır.   

Çalışmanın evreni Yeni İran Sineması’na ait 
filmlerdir. Kuşkusuz bu evrene ait bütün film-
lerin görülüp ele alınması fiili olarak imkansız-
dır. Önde gelen yönetmenlerin bütün filmleri 
DVD formatında bulunabildiğinden araştırıcı 
tarafından izlenilmiş ve bu, ortak paydalara, 
belirli yargılara ulaşabilecek yeterli veriyi 
sağlayabilmiştir. Çalışmada, bu sinemanın 
düşünsel temelini oluşturan toplumsal, kültürel, 
ahlaki dinamikler ele alınmış; yönetmenler ve 
filmler üzerinde tek tek durmak yerine bunların 
çeşitli odak noktaları genel bir değerlendirme 
içerisinde yorumlanmıştır. Bu yorumlamayı 
daha somuta indirgemek için üç film örneklem 
olarak alınmıştır. Filmlerin ilki ölüm, ikincisi 
kader, üçüncüsü tercih yapmanın gerilimi üze-
rinedir. 

1. SİNEMADA VAROLUŞSAL 
YÖNELİMLERE ÖRNEKLER VE YENİ 
İRAN SİNEMASI 

Geleneksel dramatik anlayışın sahip olduğu 
trajik dünya görüşünün izlerini taşımayan; 
bunun izleyicideki duyumsamasını önceleme-
yen ve bu bağlamda farklı sinemasal bir evren 
yaratmayı amaçlayan yönetmenler olarak 
Bunuel, Dreyer, Bergman, Kurosawa, 
Tarkovsky gibi isimler sayılabilir. Bu sanatçıla-
rın ortak paydası, sinemayla insanın varoluş 
sorunları arasında gerek olgusal gerekse tema-
tik düzeyde ilgi aramaları; varoluşsal sorunlara 
eğilme ve gönderimde bulunmaya yönelmele-
ridir. Benzer olarak, Antonioni’nin ‘Ge-
ce’sinden, Alain Resnasis’in ‘Hiroşima Sevgi-
limi’ne, Fellini’nin ‘Tatlı Hayatı’ndan, 
Angeoloupolos’un ‘Sonsuzluk ve Bir Gün’üne 
kadar farklı yönetmenlerde, sinema tarihinin 
farklı dönemlerinde ve filmlerinde varoluşçu 
felsefeden güçlü izlerle karşılaşılır. 
Varoluşçuluğun sinemada kendini gösterdiği 
akımlar arasında ‘Kara Film’ (Film Noir)  ve 
Fransız ‘Yeni Dalga’ daha bir öne çıkmaktadır. 
Yeni Dalga akımından Jean Luc-Godard ve 
Francois Truffaut gibi yönetmenler, filmlerinin 
birçoğunda hayata tutunma ve varoluşsal soru-
lara odaklanma gibi unsurları kullanmışlardır 
(Savaş  2003: 162). 

1.1. Yeni İran Sineması’nın Varoluşçu Kod-
ları 

Yeni İran Sineması başarılarını kanıtladıkça, 
hem yönetmen bağlamında hem de üretilen 
film sayısı bakımından artışlar yaşamaya baş-
ladı. Bu sinema, genelde Doğu’nun medeniye-
tinin özelde de İran kültür ve medeniyetinin 
‘hayata dair şeylerini’ kendine özgü bir dille 
yansıtma yoluna gitti (Nafisi 2003: 768). Yeni 
İran Sineması’nın düşüncedeki ve yaşamdaki 
karşılıkları aranmaya başlandığında, onun,  
özellikle de din olgusunun belirleyiciliği etki-
sinde, insanın duygu ve ruh dünyasının istisma-
rına izin vermeyecek ve izleyicisini aşkın ko-
numa yükseltecek anlatılara yaslandığı görül-
mektedir. 

Din, tek insani tutumu oluşturmaktan uzaktır. 
Dini tutumun dışında profan denilen ve dinle 
ilgisi olmayan tutumlar da vardır ve bunlar -en 
azından- günlük hayatta kişiyi kendine çekerek 
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insan hayatında önemli bir yer işgal eder. 
Profan etkinlikler, kişinin evrendeki 
varoluşundan doğan ve çözümleri acil bir özel-
lik kazanan problemlere karşı koymaya yönelik 
arayış eylemidir (Vancourt  2001: 34). Batı’nın 
varoluşçu anlatılarında öykü karakterleri derin-
likli bir yapı içinde kurgulanmaz. 
Varoluşçuların yarattığı karakterler,  yaşadıkla-
rı toplum ile çatışan bir dünya görüşü ve onun-
la çeşitli açılardan bir kopukluk yaşayan insan-
lardır. Yaşanılan olası durumlarla karşı karşıya 
gelen karakterler, karşılaştıkları durumlara göre 
yaptıkları eylemler, gösterdikleri davranışlarla 
özlerini oluştururlar. Olayların değil insan 
duygusunun sürüklediği İran sinemasına ait 
öykülerde ise karakterler, karşılaştıkları durum-
ları ben ve öteki düalitesine göre değil de, 
yaşanılması gereken/zorunlu bir süreç olarak 
yaşarlar. Bir başka deyişle İran sineması, insanı 
ve ona ait olanı, duyguları; gerçekliği çok ya-
lın, sade bir şekilde işleyip göz önüne sererken 
hayata değip onunla bir şeyler alıp veren ve bu 
anlamda ‘insani bir oluş içinde’ kendini ger-
çekleştiren bir anlatı yapılanmasına sahiptir. 
Varoluşçu felsefenin; yabancılaşma, yalnızlık, 
özgürlük, sorumluluk, ölüm ve yaşamın anla-
mı-anlamsızlığı, kötü niyet, otantik olma-
olamama gibi temaları bu sinemanın düşünsel 
yapısında baskın olarak öne çıkar.  

Yeni İran Sineması, Batı tiyatro ve sinemasının 
öyküleme kurgularına benzemeyen bir drama-
turgi ile örgülenmektedir. Senaryolarında kur-
gu oyunları ya da iç içe geçen entrikaların 
olmaması anlatı derinliklerinden pek de bir şey 
eksiltmemektedir. Ele alınan konu ne olursa 
olsun İranlı sinemacıların dünyaya bakışları 
birbirine benzer gibidir. Görünen katmanda 
sıradan bir öykü anlatılırken üst katmanda 
varoluşçu bir anlayışın düşünsel tasarımı açık-
ça görülebilir. Hikâyeler insana dair ‘küçük 
şeyleri’ anlatırken, bunlar Doğu düşüncesi-
nin/İslami tefekkürün penceresinden gösterilir. 
Örneğin, Daryuş Mehruciyi’nin ‘Armut Ağa-
cı/Derakht-e Golabi (1998)’, filminin ana ka-
rakteri, yaşadığı kişisel ve siyasal hayal kırıkla-
rı hakkında düşünmek için kendisini bir odaya 
kilitler. Entelektüelin kişisel egosunun ve top-
lumsal personasının karışımını yansıtan bu 
karakterin temsiliyeti aşk ilişkisindeki kişisel 
başarısızlığı ve arkasından gelen siyasal başarı-
sızlığının paralel olarak yansıtılmasıyla verilir. 
Gençliğinde karşılıksız bir aşk yaşayan ana 

karakter bunun üzerine siyasete yönelir ama bu 
alanda da hayal kırıklığı yaşar. Böylece kişisel 
ego, dönüşüm geçirip toplumsal psişeye dönü-
şerek, birinin mantığı ve başarısızlığını diğeri-
ne dönüştürür. ‘Armut Ağacı’, kişisel bir başa-
rısızlığın metamorfoz geçirerek toplumsal bir 
yenilgiye dönüşmesi ve ahlaki bir çöküşle 
sonlanmasını konu edinir, fakat bu çöküş, kişi-
sel ego ile toplumsal personanın birbiri üzerine 
yıkılışı; İranlı entelektüelin, çökmekte olan bir 
evrenin merkezinde kendisini konumlandırma-
sından başka bir şey olmamaktadır (Dabaşi  
2004: 352). 

1.2. Öykü Mimarisi: Minimal Hikâyeyi Çok 
Katmanlı Anlatırken Yaşam Deneyimi 
Sunmak 

Yeni İran Sineması, devrim öncesine uzanan 
sağlam kökleriyle, yüzyıllara varan bir siyasal 
ve sosyal değişim sürecinden süzülerek gelen 
geleneksel İran tiyatrosuyla, şiiriyle, görsel 
sanatlarıyla engin bir birikimin mirasçısı ko-
numundadır (Tapper 2007: 3). İran sinema 
anlatılarını Batı sinemasından farklı kılan başat 
köklerden ikisi Taziye (Ta'ziyah) ve Fars şiirin 
etkisidir. İran sinemasının kadrajına nüfuz 
etmiş şiirsellikte İran şiirinin resimsel özellik-
leri de vardır; bu da daha geniş bir felsefi du-
rumun, yani şiir ile filmin ontolojik birliğinin 
oluşmasına yol açmaktadır. Sözgelimi Behmen 
Fermanara’nın ‘Kafurun Kokusu, Yasemin 
Rayihası/Bu-ye Kafur, Atr-e Yas’ (2000) adlı 
filmi; edebiyat, şiir, görsel ve performans sa-
natları ilintileriyle İran kültürünün bütünlük arz 
eden bir temsili gibidir (Dabaşi  2004: 142). 

Yeni İran Sineması’nın sinema dili ve estetiği 
açısından yakaladığı başarıda, gelenekle kuru-
lan doğru bir ilişki stratejisi vardır. İran sine-
ması, ‘sinema bir görüntü sanatıdır, İslam’da 
suret yasağı var, ama bizde de bunlar var’ diye 
minyatürlerden, nakışlardan, kilimlerden bire-
bir medet ummayarak sahici ve doğru yönelime 
girmiştir. Batı’yla resim, görüntü ve ikonografi 
yarıştırmaya kalkmayarak, anlatılarında kendi 
tarihinin en güçlü geleneği olan şiiri kullanıp, 
kamerayla şiir yazmanın peşine düşmüştür 
(Mungan  2008: 88). Bu nedenle İran 
filmlerinin çok katmanlı anlamlara sahip 
oldukları söylenebilir. Hollywood sinemasının 
(ana-akım) dışında farklı ve iyi filmler 
yapılabildiğinin örneklerini veren bu sinemanın 
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yönetmenleri, oldukça küçük bütçeli filmlerin-
de amatör oyuncular, doğal mekânlar kullandı-
lar; konularını çok sade ve günlük yaşamdan 
seçtiler; yaşarken gözden kolaylıkla kaçabile-
cek sıradan görünen olayları, durumları, insan-
ları, yalın bir dille yansıttılar. Bir başka deyişle 
bu sinema, tüketim toplumu içinde yabancıla-
şan insanın unutmaya yüz tuttuğu hayata dair 
küçük ayrıntıları vererek, insanları kendi doğa-
larını hatırlamaya çağırmaktadır. Bunu tam da 
biçim ve içerik örtüşmesi bağlamında yaparak 
‘minamilist’ anlatılarla gerçekleştirmektedir. 

New York Columbia Üniversitesi’nde Orta 
Doğu ve Asya Dilleri ve Kültürleri uzmanı 
olarak çalışan İran asıllı Profesör Hamid 
Dabaşi’nin (2007: 150) Batı dışındaki kültürler 
için işaret ettiği estetik yapılanma; genelde Batı 
dışı, özelde de İran kültürü için önemli bir 
saptamadır: “Biz post/kolonyal çeperdekiler, 
sanatı estetik bir haz eylemi olarak değil biza-
tihi nefes alıp vermek kadar hayati bir şey 
olarak görmüşüzdür. Merkezdekilerin durumu-
nu ise sanatın kendisine yüklediği vazifeyi 
yerine getirebilmekteki sorununu estetik kura-
mına gereğinden fazla boğulmuş olmasında-
dır”. Bu perspektiften bakıldığında, İran sine-
ma anlatılarının ‘minimal hikâyeyi çok kat-
manlı anlatırken yaşam deneyimi sunmak’ 
niteliği çok daha anlaşılabilir olmaktadır. 

2.  ÖRNEK FİLMLER VE 
ÇÖZÜMLEMELER 

İnsanın varoluşuna dair tartışmalar her zaman 
için felsefenin, dinin, ontolojinin ve psikanali-
zin alanı içinde ele alınıp değerlendirilir. Yeni 
İran Sineması’nda varoluşsal yönelimlerin nasıl 
bir praksisle belirlendiklerini yansıtan ve ör-
neklem olarak ele alınan bu üç film, ayrı yö-
netmenlerin ayrı tarihlere ait çalışmalarıdır. 
Filmlerin ilki ölüm, ikincisi kader, üçüncüsü 
tercih yapmanın gerilimi üzerinedir. 

2.1.Kirazın Tadı/Ta’m- e Guilass   

Yönetmen/Senarist: Abbas Kiyarüstemi;  Gö-
rüntü Yönetmeni: Homayun Payvar;  Oyuncu-
lar: Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagheri; 
Yıl: 1997; Yapım: İran-Fransa. 

2.1.1.Filmin Konusu 

Film, hayatına son vermek isteyen Bedii adlı 
orta yaşlardaki bir erkeğin intihar etme girişi-

mi, bir insanın bilerek ve isteyerek hayattan 
vazgeçmesi ve kaçınılmaz sonu beklemeden o 
sona ulaşmak isteme hikâyesi üzerine kurul-
muştur. Bedii ölümüne karar verip intihar te-
şebbüsünü gerçekleştirdiğinde kendisini gömüp 
üzerine toprak atacak bir kişi aramakta; bunu 
da gündelik hayatın sıradanlığı ve kayıtsızlığı 
içinde olduğu insanlar arasından bulmaya ça-
lışmaktadır.  

2.1.2. Hayat ve Varoluş 

İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası ve en 
büyük ikilemi olan ölüm, insanoğlunun her 
zaman ilgi duyduğu bir konu olmuştur. Çağlar 
boyu insanoğlu ölüm üzerine düşünmüş ve onu 
tanımaya çalışmıştır. İnsan isterse ölümü seçe-
bilmekte, fakat istemese de ölümü yaşamakta-
dır. 

Varoluşçu anlayışa göre bireyin kendi varlığı 
ve ‘burada oluşu’ onun hayata bakışının ve 
eylemlerinin temel hareket noktasıdır 
(existence). Birey bütün değerlerin dışında 
kendi varlığını ve varoluşunu ancak kendisinin 
anlamlandırabileceği gerekçelerle açıklamalı; 
eylemlerini de yerleşik değerleri göz önüne 
almadan biçimlendirmelidir. 

Kierkegaard’a göre, insanın varoluşu, onun yok 
olma düşüncesini de beraberinde getirir. Eğer 
varoluş diye bir şey varsa, bu, her şeyden önce 
yok oluş karşısında ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle ölüm teması varoluşçu filozoflarda 
önemli bir yer tutmaktadır (Taşdelen 2004: 
122). İslami anlayışta da insanın nasıl yaşaya-
cağı sorunsalı en çok ele alınan problemlerden 
birisidir.  Buna verilen yanıtlardan başta geleni, 
nasıllığın bir olgu ifade etmekten daha çok, 
değerler sistematiğini ifade eden bir terim olu-
şuyla açıklanır: Buna göre insanın yapıp etme-
lerinde bir ölçünün olması bu ölçünün de ken-
disinin belirlediği değerlerin dışında daha üst 
belirleyişin ve biçimleyişin olmasıyla mümkün 
ve doğru olabilmesidir. 

Film, tüm dinlerin ama özellikle varoluşçu 
felsefenin bir problematik olarak gördüğü ‘in-
tihar’ı odağına alan bir öykülemeye sahiptir. 
Ölümün ve yaşamın anlamları üzerine belir-
gin/saptanmış tezler ileri sürmemesine karşın, 
anlatımda varoluşsal yönelimin izleri oldukça 
baskındır.   
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Öykü,  Bedii’nin hem arabasıyla fiziksel yolcu-
luğuna hem de kendi içsel yolculuğuna başla-
masıyla kurulur. İzleyici karakterin fiziksel 
yolculuğuna yoldaşlık ederken, kendi iç dünya-
sında da belirli belirsiz bir yolculuğun sorgu-
lamasını yapmaya başlar. Anlatının düşünce 
gerilimleri, Bedii’nin aradığı ve arabasına aldı-
ğı kişilerle yaptığı konuşmalarda gerçekleşir. 
Bedii’nin kişilerden istediği şudur: Bir tepenin 
üzerinde kendisi için kazdığı mezarın içine 
girecek, önceden uyku hapları da alacak ve onu 
gömmeyi kabul eden insan gelip ona seslendi-
ğinde o cevap vermezse onu oraya gömecektir. 
İzleyici, Bedii’yi yaşamını sonlandırmaya iten 
nedenleri ilk anlarda merak etse de öykünün 
ilerleyişiyle bunun yerine ölenle ölümü gerçek-
leştirecek olanın arasındaki hayata dair düşün-
celerin varoluşsal anlamına yoğunlaşmaya 
başlamaktadır.   

Bedii’nin intihar etmek için böyle bir ölüm 
biçimini tercih etmesi, içinde bulunduğu ruhsal 
salınımdan kendisini kurtaracak birini ya da 
hayatın anlam ya da anlamsızlığını gösterecek 
bir şeyi bulma beklentisidir. Bulduğu/öğrendiği 
şey ise ‘kirazın tadı’dır; artık karar bundan 
sonra kendisinindir ve bir başkasının kendisi 
adına veremeyeceği bir kararın eşiğine gelmiş-
tir. 

Mimesisin eksikliği bu filmde somut biçimde 
görülür. İzleyici neredeyse ilk göründüğü sah-
neden itibaren Bediî ile özdeşleşemez. Bunu 
sağlamak için de, doğa, toplum ve insan topla-
mını vermek amacıyla kullanılan genel çekim-
lerde, karakterin ve insanların görüntüleri uzak, 
sesleri ise daha yakın perspektiften yansıtıl-
maktadır. Birçok sahnede, Bedii, uzakta bir 
arabanın içinde, küçücük olarak gösterilmekte 
ve izleyicinin onun nasıl bir ruhsal salınım 
içinde olduğuna dair empati kurma duygusun-
dan yoksun olmasına çalışılmaktadır.   

Bedii, yaşamını sonlandırma kararının çelişki-
leri, ruhsal salınımları içindedir ve aslında 
hayatına dair yeşerecek ümitler, ruhunu ısıta-
cak güneşler aramakta; hayatın getirdiklerine 
dair bir aldanış için hala yeri var mıdır sorusu 
da aklını kurcalayıp durmaktadır. Bu salınım, 
alegorik bir anlatımla verilir: İnsan, öldüğünde 
üzerine toprak attırmak için yola çıkmışsa, 
yaşamayı mı istiyordur, ölmeyi mi? İstenilen 
yardım hangisidir: Üzerine atılacak toprak mı, 

yoksa uzanacak bir el mi sorusuna izleyici 
yanıt vermek zorundadır (Zaman  2011). 

 2.1.3.Ölüm ve İntihar 

İntihar konusunu ele alan Batı sinemasının 
anlatılarında, birey, dünyanın/insanların kendi-
sine yüklediği sorumluluğu taşıyamamış ve 
sonunda bu sorumluluk duygusunun altında 
ezilerek intihara yönelmiş olarak verilir. Ken-
dini öldürmek bir anlamda hayata karşı bir 
başkaldırının da ifadesidir. Albert Camus’a 
göre başkaldırı yasal yetkeye karşı çıkıştan çok 
insanın kendisini engelleyen şeyler, kendisine 
boğuntu veren şeyler karşısında kararlı bir 
direniş durumu ya da dirençli tutum alması 
anlamına gelmektedir (Timuçin 2001: 414). 
İslami düşüncede ise intihar kabul edilemez; 
çünkü ister istemez, şu ya da bu şekilde Tanrı 
karşısında ve O'na göre bir varoluş bir bulunuş 
durumunda olunmalıdır. Birey,  Tanrı 'ya göre 
bir durum alış içerisinde olmaktan önce, Tanrı 
anlayışına bağlı olarak kendi konumunu oluş-
turmakla yükümlüdür. Bu nedenle, intihar 
edenin cenaze namazının kılınmayacağı yö-
nünde toplumda bir inanış bile vardır. 

Bedii’nin kendisini gömecek adamı bulması o 
kadar da kolay olmaz; çünkü İslam’da, intihar 
etmek en büyük günahlardan biri olduğu gibi, 
intihara yardım etmek de bir o kadar günah ve 
yasaktır. Bedii, bazen insanın devam edemeye-
ceği an’lar geldiğini; kendisinin de şimdi böyle 
bir an’da olduğunu, artık hayata dair tükendi-
ğini ve bu yüzden de, Allah’ı bekleyemeyece-
ğini,  kendisinin harekete geçtiğini söyler. 
“Kendimi bu hayattan kurtarmaya karar ver-
dim” der. Varoluşçulara göre kendi olmak ve 
kendi varoluşunu hissetmek ancak özgür ol-
makla ilgilidir. Birey var olanı (kendi hayatını), 
kendi fenomenolojik anlayışıyla anlamlandır-
makla yükümlüdür. Özgürlük ancak sorumlu 
varlık için istenen bir değerdir. Öyleyse insan, 
sorumlu olduğu için özgür olmalı, özgür oldu-
ğu için de sorumluluk duymalıdır. Doğaldır ki 
İslami düşünce; bir anlamda tanrıyı reddeden, 
kendini tanrısallaştıran bu anlayışı hiçbir suret-
te kabul etmemekte ve bunu en büyük günah 
saymaktadır.  Bunu bilen Bedii, kendince haya-
ta ve ölüme dair yeni anlamlar bulmaya çalışır. 
Söyledikleri onun iç dünyasındaki inanç, duy-
gu, bilgi salınımlarını yansıtır. “İntiharın en 
büyük günahlardan olduğunu biliyorum, fakat 
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mutsuz olmak da büyük bir günah. Mutsuzken 
başka insanları incitirsiniz, kendinizi incitirsi-
niz”; ya da “Allah, bizi zorla yaşamaya mecbur 
etmeyeceğinden dolayı çok yücedir.  Belki bu 
çözümü insana bağışlamasından dolayı affedici 
olacaktır” gibi argümanlarla kendince intiharı-
na/İslami inanca göre Tanrıya karşı çıkışına bir 
yol aramaktadır. 

Bedii, kendisini gömecek birini bulma arayı-
şında ilk olarak kışlasına dönen bir askeri ara-
basına alır. Asker, okumamış, Kürt asıllı bir 
çiftçidir. Ona ne istediğini anlatır ve para teklif 
eder; ancak ikna edemez. Bedii, vazgeçmeye-
rek arayışına devam eder. 

Arayışı yansıtan sahnelerde kullanılan sabit 
kamera, izleyiciye, Bedii’in durağanlığına 
karşın, canlı, hareketli bir hayatın görünümle-
rini yansıtır. Arabanın ikinci yolcusu Afgan bir 
ilahiyatçıdır. Bedii, ona, “kendimi bu hayattan 
kurtarmaya karar verdim” der; bir tükeniş ya-
şadığını, devam edecek gücü olmadığını söyler 
ama bunun nedenlerini açıklamaz. Bu sahne-
lerde kamera, çıplak hayata bakar, üzerine 
hiçbir şey eklemez, yalın gerçekliği verir. İla-
hiyatçı olan bu yolcuyla öykünün asıl sorunsalı 
olan intihar, din, günah, mutluluk, mutsuzluk 
olguları sorular ve cevaplar arayıcılığıyla sor-
gulanır. İntiharın nedenlerine hiç değinilmeyen 
bu sekansta intihar olgusu, din-felsefe bağla-
mında ele alınırken çoğu diyalogların bu olgu-
ları açıklamaktan uzak olduğu görülür. İslam 
dininde kişinin intihar etmesinin yasak olması 
‘kendini öldürmeyeceksin’ ilkesi, Afganlı ila-
hiyatçı aracılığıyla verilir ve buna karşı verilen 
cevap: “İntiharın büyük günahlardan olduğunu 
biliyorum; fakat mutsuz olmak da büyük gü-
nah, mutsuzken başka insanları incitirsiniz, bu 
da bir günah değil mi?” argümanına dayandırı-
lır. Mutsuz insanın çevresindeki insanlara zarar 
verip incitmesiyle, intiharın günah terazisinde 
denkliği öne sürülmüş olur. Bu diyaloglar izle-
yicide, insan dünyaya mutlu olmak için mi 
gelir? Varoluşun nedeni bu mudur? Mutsuz 
olan insan sırf bu yüzden varlığını yok mu 
etmelidir ve asıl olarak, ölüm, varlığın zıttı 
mıdır? gibi soruların oluşmasına ve yanıt bu-
lunmasına zemin oluşturur (Zaman 2011).  

2.1.4.Umut ve Umutsuzluk 

İslam kozmolojisinin insana yüklediği varlık, 
hayat ve ölüm tanımlayışıyla Batı’nın yaşama-

ya ve bugüne odaklı, bu anlamda varoluşsal 
bunalım yaşayan insanının ölüm algısı arasın-
daki fark, öyküde, Bedii’nin düşüncelerinde ve 
eyleminde somutlaşmış olarak verilir. Bedii, 
her iki algıyı da yaşayan ama her ikisinin de 
düşünsel gereklerini yerine getiremeyen bir 
kişilik olarak yansıtılır. Kişinin, iç dünyasını 
gerçekten gören ve onu anlayan birilerinin 
olmaması, yaşamanın ölümcül yoksunluğudur. 
Bu nedenle denilebilir ki Bedii’nin aradığı 
aslında kendisini gömecek birileri değil, onu 
bir insan, bir değer olarak tanımlayan birileri-
nin arayışıdır. 

Yönetmen, seyircinin kendi kaderi üzerine 
düşünmesini sağlamak amacıyla, kamerasını 
karakterlerden kasten fiziksel olarak uzak tut-
makta, panoramik görüntülere ve uzun çekim-
lere özellikle yer vermektedir. Bunların bazıla-
rı, intihar eğilimli Bedii'nin arabası tepeleri 
geçerken, çoğunlukla Bedii’nin arabasına aldı-
ğı kişilerle konuşurken kullanılan uzak ve te-
peden çekimlerdir. Görsel olarak uzak tutulan 
kişilerin görüntüleriyle, ön planda kalan diya-
logun sesi, bir arada yer almaktadır. Özel alan 
ile kamu alanının bir arada var olması ya da 
manzaranın sıkça araba camlarından çerçeve-
lenmesi gibi ‘uzak’lık ile ‘yakın’lığın bu bile-
şimi, belirsizliği yaratmanın bir yolu olarak 
kullanılmaktadır  (Wikipedia  2012). 

2.1.5.İnanç ve İnançsızlık  

Bedii’in bu kez arabasına aldığı kişi, kanser 
hastası çocuğu olan Bakari adında biridir. Bedii 
talebini bu adama da anlatır. Bakari, teklif 
edilen paranın çocuğunun tedavisi için yeterli 
bir miktar olduğunu düşünür, ama yaşayacak 
olan kendi çocuğuna karşılık ölecek olan birisi 
vardır. Bedii’nin ölümü, bu anlamda bir çocu-
ğun yaşamı anlamına bürünmektedir. Ölüm ve 
yaşam çizgisinin zıtlığına atıf verilen bu se-
kansta, izleyiciye önemli ile öncelikli olanın 
aynı anlama gelmediği duyumsatılır. Artık 
izleyicinin duyumsadığı bir intiharın kendisi 
değil, ölüm ve yaşamın antagonist çizgileridir 
(Hasar 2011).   

Bakari ile olan yolculukta güzergâh, diğer 
yolcularınkine göre farklılaşır; kamera, yol 
kadar tabiata ait görüntüler ve renklerdeki 
değişimleri yansıtır. Yine toprak görünümü 
ağır basmaktadır ama bu kez toprağa eşlik eden 
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yeşillikler daha bir baskın ve farklı renklerle 
yansımaktadır. 

Daha önce arabasına aldığı insanları ikna et-
mek için konuşanın Bedii olmasına karşın, bu 
kez daha çok Bakari konuşmakta ve Bedii de 
onu dinlemektedir.  O, Bedii’nin durumunu bir 
fıkrayla özetler: “Türk’ün biri doktora gitmiş 
ve doktor bey nereme dokunsam oram ağrıyor, 
ayağıma dokunuyorum ayağım, göğsüme do-
kunuyorum göğsüm ağrıyor”, demiş. Doktor 
hiç düşünmeden cevap vermiş: “Sizin bir şeyi-
niz yok, parmağınız kırık”. Bakari, devam 
eder: “Hasta olan düşünceleriniz. Bakış açınızı 
değiştirin. “Varlık sadece beden midir ve öl-
mek varlığın zıttı mıdır? Değildir. Ölüm, çare 
değildir öyleyse; ama parmağınız kırıksa do-
kunduğunuz her yerde o acıyı hissedersiniz. 
Hayata hep o acının merkezinden bakarsınız. 
Her noktayı acıyor zannedersiniz. Öyleyse 
kırılan parmağı düzeltmelidir insan, vücudu 
ortadan kaldırarak acıya son vermeyi tercih 
etmemeli ve hayatı mutluluk-mutsuzluk düz-
leminde bir varoluşa hapsetmemelidir”.  

Bedii’in üzerine toprak atacak birini araması-
nın aslında ‘görülme’ ihtiyacı, ölümden 
çok,  ondan kaçma isteminin bir göstergesi 
olduğuna daha önce değinilmişti. Bakari ile 
yaptığı gezi sonrası Bedii’nin onun peşine 
düşmesi, ondan yardım beklemesi, güneşin 
batışını izlemesi, ümitsizce bu eylemden vaz-
geçmek için bir neden bulma çabası, ‘görülme’ 
arayışının bir dışavurumu gibidir. O, kendi 
evinde de intihar eylemini rahatça gerçekleşti-
rebilecekken bu yolu tercih etmesiyle, içinde 
bulunduğu halden kendisini kurtaracak biri-
ni/bir şeyi bulma beklentisiyle hareket ederek 
arayışının asıl olanını ele vermektedir. Bedii, 
bu kişiyi/şeyi bulamaz; artık karar kendisinin-
dir, başkasının kendisi adına veremeyeceği bir 
cevabın/tercihin sonucunu yaşayacaktır (Za-
man 2011). 

Bakari, kendisine sunulan teklifi kabul ettiğini 
belirtir ama Bedii’ye başka yolların da var 
olduğunu varoluşsal bir yönelim içinde gös-
termek ister: “Her sorun çözümünü içinde 
barındırır. Eğer bizler her küçük sorundan bu 
kararı verseydik yeryüzünde yaşayan insan 
kalmazdı.” der: “…Şafakta güneşin doğuşunu 
görmek, istemez misin? Gün batımında, güne-
şin kırmızısını ve sarısını, artık daha fazla gör-

mek istemiyor musun? Sen ayı gördün mü? 
Yıldızları görmeyi istemez misin? Dolunaylı 
geceyi, yeniden görmeyi istemez misin? Gözle-
rini kapatmak mı istiyorsun? Bir kez daha 
ırmaktan su içmeyi istemez misin, ya da yüzü-
nü yıkamak istemez misin bu suyla? Tüm bun-
lardan vazgeçmek mi istiyorsun? Her şeyi 
bırakmak mı istiyorsun? Kirazların lezzetini 
bırakmak mı istiyorsun ?” diyerek hayatın 
anlamının o kadar büyük şeylerde olmadığını, 
dün fark edilmeyen ama bugün için çok değerli 
olabilecek küçük şeylerde gizli olduğunu söy-
ler. Dini ya da değil, günah veya yasak, hayatın 
kolay kolay vazgeçilmeyecek kadar değerli 
olduğunu, bunu bazen kirazın tadında saklı 
olabileceğini gösterir (Boz  2011). 

2.2. Cennetin Rengi /Rang-eKhoda 

Yönetmen: Majid Majidi;    Oyuncular: 
Mohsen Ramezani, Behzad Rafi,  Elham 
Sharifi,   Farahnaz Safari,  Hossein 
Mahjoub,  Kamal Mirkarimi,  Mohamad Rah-
mani, Morteza Fatemi, Salameh Feyzi; 
Yıl:1999; Yapım: İran 

2.2.1. Filmin Konusu 

Öykü, çevresini sadece dokunarak ve duyarak 
anlamaya çalışan görme engelli küçük Mu-
hammet’in dünyasını ve hayatı anlama çabasını 
anlatmaktadır. Muhammet, Tahran'daki körler 
okulunda yatılı olarak eğitim görmekte, zekâ 
seviyesi normalin üstünde olan, dokunarak ve 
duyarak, hissederek dünyayı gören umut dolu 
bir çocuktur. Okul yaz tatiline girdiğinde baba-
sının gelip onu okuldan almasını bekler. Her-
kes çocuğunu almaya gelir, ancak Muham-
met’in babası geç gelir. Babası geldiğinde bir 
süre Muhammet’e bakar ancak ses çıkarmadan 
öğretmeninin yanına gider. Öğretmene çocuğu 
alamayacağını söyler ve Muhammet’in okulda 
kalması için ısrar eder. Ancak okul müdürü bu 
durumu reddeder ve babaya oğlunu alıp gitme-
sini telkin eder. Baba oğlunu isteksizce okul-
dan köyüne götürür. Muhammet'i burada iki 
kardeşi ve ninesi beklemektedir; annesi ölmüş-
tür, babası yeni bir evlilik planlamaktadır. 
Özürlü bir çocuğun evlilik planlarını bozaca-
ğından endişelenen baba sürekli olarak ondan 
kurtulmak için çareler arar ve onu önceden 
konuşup anlaştığı kör bir marangozun yanına 
çırak olarak verir. Babaanne bu durumu hiçbir 
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şekilde kabul edemez;  çok sevdiği torununun 
acısıyla oğlunu affetmez ve evden ayrılır, kısa 
bir süre sonra da ölür.  Annesinin ölümüyle 
planladığı evliliği de yapamayan baba, daha 
sonra oğlunun ölümünü de yaşayınca büyük bir 
pişmanlığın altında vicdanıyla hesaplaşmaya 
başlar. 

2.2.2. Umut ve Umutsuzluk 

Toplumsal kişilik, içinde yaşanılan toplumun 
varoluş algısıyla şekillenir (Fromm 1996: 226). 
Batı sanat sineması,  genel olarak bireyin top-
lumla ve yerleşik değerlerle olan çatışmasını 
merkeze almakta ve bireyin umutsuzluğunu, bu 
çatışma üzerinden estetik bir yapı içinde so-
mutlaştırmaktadır. -İndirgemeci bir yaklaşım 
da olsa-, Doğu anlatıları, insanı, toplumun ve 
doğanın eklemlenmiş bir parçası oluşuyla de-
ğerlendirmekte; umut ya da umutsuzluğu, top-
lum, din ve bireyci olmayan bir hümanizma 
içinde yansıtmaktadır. 

Kur’an’a göre Tanrı, ontolojik anlamda insanın 
sahibi, şekil vereni ve ahlaki anlamda da onun 
terbiye edicisi, ıslah edeni, nimet vereni, velisi 
ve efendisidir. Bu nedenle İran sinemasında 
yalnızlık, umutsuzluk gibi hüzne dayalı kav-
ramlar farklı boyutlarda yer alsa da, kişiyi 
hiçbir zaman boğuntu duygusuna götürmeyen 
bir yapı içinde verilmektedir.  

Filmin yönetmeni,  hayatı bütün gerçekçiliğiyle 
aktarırken, hem insani hem de İslâmi bir kimlik 
ve bu kimliğin getirdiği bir dünya görüşüyle 
hareket ettiğini belirtmekte; filmlerini yaparken 
Kur’an’ın dilini örnek aldığını ve insan fıtratı-
nın gizleriyle biçimlendirdiğini söylemektedir. 
Bunu bir söyleşinde şöyle dile getirir: ''Batı’nın 
trajik dünya görüşünde insan, doğanın ve şart-
ların esiridir; hareketlerini belirleyen dış koşul-
lardır. Fakat bizim inancımızda insan şartları 
değiştirebilir. Kelam'daki tabiriyle insan 
'’muhtar'’ yani irade sahibidir. Yine Batı’da 
insanın mecbur kaldığında hırsızlık yapması 
adam öldürmesi hatta katliam gerçekleştirilme-
si meşrulaştırılabilir. Bizim inancımızda ise 
insan ne kadar zor durumda olursa olsun, de-
ğerlerine bağlı kalmalıdır” (Uygur  2012).  

Film, derin hümanizma içinde sıradan insanla-
rın hayatlarını anlatırken, onların yaşama se-
vinçlerini, hayata direnişlerini sade bir görsel-

likle yansıtmakta; görmeyen bir çocuğun dün-
yasını duygu sömürüsü yapmadan; hayatın 
getirdiği tüm zorluklara rağmen yaşama bağlı-
lığın ne kadar güçlü olduğunu, baba-oğul ara-
sındaki dram ekseninde öyküleştirilmektedir. 

Öyküde anlatılanları, yansıtılan toplumsal 
yapıdaki insanlardan koparmak neredeyse 
imkânsız gibidir; çünkü İslam kozmolojsi için-
de hayatı yaşayan bu aşırı yoksul insanların, 
'umutla yaşama bağlılıkları' Batılı bireyin pers-
pektifinden bakılınca anlamsız bir düzleme 
oturmaktadır. Batılı bireylerin, hayatlarında bir 
varlık sorunuyla karşılaştıklarında depresyona 
girmeleri -çok genelleyici ve indirgemeci bir 
yaklaşım olsa da- bilinen bir gerçekliktir; ama 
bu insanlar, hayatı sevmeyi ve mutlu yaşamayı 
becerebilmektedirler.  Muhammet’in içinde 
bulunduğu durum da, onun, hayatı sevme, ona 
tutunma duygusunu azaltmamakta; tıpkı noktalı 
kör alfabesini okuduğu gibi çakıl taşlarına, 
çiçeklere, rüzgâra dokunarak hayatı okumaya 
ve Tanrı’nın dilini anlamaya çalışmaktadır. 
Muhammet’in kendi okulu tatil olup köylerine 
döndüğünde halen devam eden köy okuluna 
gitmek için harcadığı çaba, özellikle alfabesine 
dokunurken yüzündeki ifade, onun hayata dair 
yeşerttiği umudun göstergeleridir (Kamer  
2011).  

Filmin bu bağlamdaki en güzel ayrıntılardan 
biri de Muhammet ve babasının yolculukları 
sırasında kamera öznel çekimlere girdiğinde, 
her birinin duydukları çevre seslerinin farklı-
laşmasıdır. Aynı ormanda yürürlerken, olum-
suz bir tip olarak yansıtılan babanın duyduğu 
sesler ile hayata ve varlığına dair umut yeşerten 
Muhammet’in duyduğu sesler başkalaşır. Mu-
hammet ormanın neşeli, güzel seslerini duyar-
ken babanın insana çok da hoş gelmeyen sesle-
re eşleştirilmesiyle kurulan karşıtlık, umut-
umutsuzluk anlamında öyküyü metaforik ola-
rak zenginleştirir. Muhammet’in öldüğü son 
sekansta, müzik, kavramsal bir etki gösterir ve 
yine bu anlamda umudun/umutsuzluğun yoru-
munu yapar.  

2.2.3. Kader  

Varoluşçu felsefe, insanın kendi hayatını ken-
dinin kurduğunu öne sürmekte ve temel ilkesini 
Sartre’ın’ İnsan (kendisinde var olan) cevher-
den özden önce gelen varlıktır ‘sözüyle belir-
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lemektedir. Dolayısıyla da insanın önceden 
belirlenmiş bir kaderi olmadığını savunan bu 
felsefe, ‘kader diye bir şey yoktur, yalnız sınır-
lar vardır; en kötü yazgı, sınırları sabırla karşı-
lamaktır; varoluşu gerçekleştirmek için karşı 
çıkmak gerekir’ demektedir. 

Varoluşçu düşüncenin aksine İslami düşüncede 
kaderin sorgulaması inancın yitirilmesi anlamı-
na gelir. Kur’an’da insanın nasıl bir hayat süre-
ci geçireceğinin ‘önceden belirlendiğini, sap-
tandığını, kesinleştiğini’ gösteren ifadeler yok-
tur. İslâm dininde ‘Allah her şeyi bilir’ hükmü 
hâkimdir. Başka bir deyişle mutlak kader Al-
lah’ın olacakları bilmesi; değişken kader de 
Allah’ın sonsuz takdir gücüdür. Kul’un kendi 
iradesi ile yaptıklarının Allah tarafından belir-
lenmesi ve takdiri ile ilgilidir. İran filmlerinde 
leit-motif olarak kader kavramıyla hep karşıla-
şılır, çünkü İslami düşüncede kaderin ne ve 
nasıl oluşu ve nasıl yaşandığı sorunsalı inancın 
en temel alanlarından biridir. Bu nedenle Batı 
anlatı literatüründe yer alan ‘patetik’ kavramı 
İran filmlerine doku olarak uymamaktadır.  

Öyküde, çevresini sadece dokunarak ve duya-
rak anlamaya çalışan görme engelli küçük bir 
çocuğun dünyası anlatılırken salt onun kör 
olması üzerinden giden bir hikâyeyi dramlaştı-
rılmaz. Anlatılanlar; dışarıdan sade, yalın gö-
rünen böylesi hayatların zamandan ve mekân-
dan çok daha öte dünyalara dokunan duygula-
rın, duyumsamaların var olduğu gerçeğidir.  

Gazali’ye göre Allah’a yakın olmak isteyenler, 
bilineni elde etmeyi arzu ederler. Şiddetli bir 
istek olmadan olgunluk elde edilemez. Arzu-
nun zayıflığı bilgi azlığından, şüpheden veya 
kalbin diğer arzularla doldurulmasından ileri 
gelmektedir. Kalp diğer arzulardan temizlenin-
ce Allah’ı arzu eder ve ona yaklaşmak ister 
(Aydın 2000: 87). Filmde geçen diyaloglar bu 
anlamda oldukça önemlidir ve Gazali’nin, 
insanın Allah’a yaklaşması anlayışına derin 
göndermelerle yüklüdür. Örneğin Muhammet 
bir sahnede şunlar söyler: -“Öğretmenimiz, 
Allah'ın bizleri diğer kullarından daha çok 
sevdiğini söylüyor ama ben de diyorum ki 
madem öyle, bizi kör yaratmazdı ki böylece 
O'nu görebilelim”. Öğretmenimiz dedi ki "Al-
lah görünmezdir; O, her yerdedir; O'nu hisse-
debilirsin; O'nu parmağının uçlarını kullanarak 
görebilirsin”. Ben de  “Allah'ı bulana kadar 

ellerimle her yere dokunacağım ve bulduğum-
da da, kalbimin bütün sırları dâhil her şeyi 
anlatacağım”  

Gören insanların yaşadıkları, ancak 
farkındalığını yitirdikleri hayatın bir kesitini 
gözler önüne seren anlatı; tıpkı noktalı kör 
alfabesini okuduğu gibi çakıl taşlarına, çiçekle-
re, rüzgâra dokunarak hayatı anlamaya ve Tan-
rı’nın dilini öğrenmeye çalışan Muhammet 
aracılığıyla izleyicisine kadere dair sorgulatıcı 
okumalar sunmaktadır.  

2.2.4.Seçimler ve İkilemler 

İnsanoğlu, yaşam süresince, farklı etkinlik 
yolları arasında seçme yapma durumuyla karşı 
karşıya kalmıştır ve kalacaktır. İnsan, önceden 
belirlenmiş içgüdüsel bir edimi gerçekleştirmek 
yerine, zihinde olası edim biçimlerini tartmakla 
yükümlüdür (Fromm 1996: 42).  

Varoluşçu yaklaşımın çok kullandığı kavram-
lardan biri de ‘seçme’dir; insanın kendi eylem-
leri ve seçimleriyle kendi hayatını kurduğunu 
söylemektedir. Hayatın getirdiği olasılıkların 
çokluğu bireyin seçim yapmasını zorlaştırır. 
Varoluşçular seçim yapılacak şeylerin çoklu-
ğu/zorluğu karşısında bireyin seçim yapması ya 
da yap(a)mamasının tedirginliğini yaşaması, 
birey olmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu 
kabul etmektedir.  

Öykü, yetenekli ve yaşama son derece bağlı 
fiziki kör bir çocuk ile manevi kör bir babanın 
karşılaştırılmasını ve aralarındaki ilişkiyi anla-
tırken, iyilik, sevgi, mutluluk, korku gibi duy-
gularla yaşanan bir hayatın, kişinin kendi elle-
riyle cennet ya da cehenneme dönüştürmesini 
de betimlemektedir. 

Bir çocuğun dünyası hiçbir felsefi açıklamaya 
gerek olmaksızın çocuksu umutların yaşanıldı-
ğı bir dünyadır. Çocuklar iyi ya da kötü rol 
yapmazlar, oynamazlar, ama yaşarlar ve 
‘var’dırlar.  Öykünün asal ekseninde, kör bir 
çocuğun varlığı olmasına karşın, filmin son 
sekansında öykü, bütün bir ‘insanlık duru-
mu’nu kapsayacak şekilde evrenselleşen bir 
boyuta bürünmektedir. Baba, kör çocuğunu bir 
yük bir utanç olarak görmekte; evlenme talebi-
nin bu yük, bu utanç nedeniyle reddedilme 
korkusunu yaşamaktadır; sadece kendi hayatı-
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na, isteklerine, taleplerine odaklanmıştır. O, 
çok küçük de olsa çok basit de olsa çok hakkı 
da olsa bazen hayatın getirdikleri karşısında 
istemenin, talep etmenin hiçbir anlam ifade 
etmeyeceğini, kendi varoluşunu gerçekleştir-
mek isterken başka varoluşların da varlığını 
bilmek/görmek istemeyen bir bilinçsizlik için-
de yaşamakta, davranmaktadır. 

Baba, Muhammet’i kör bir marangoza çırak 
olarak verip, onu bırakıp gittiğinde, geleceği 
için hayırlı bir karar verdiği duygusu ile vicda-
nını rahatlattığı düşüncesindedir. Bu; onun kötü 
bir insan olmadığını, hatta onun da iç dünyası-
nın derinliğinde çıkar yol bulamamış, hayatın 
acılarının üzerine yüklendiği birinin hayata dair 
tercihlerinin samimiyeti olduğunu göstermek-
tedir. Onun bir sahnede Tanrı’ya olan isyanını 
dile getirmesi insanın kendi kaderi ve seçimle-
riyle olan ilişkisini hem yansıtır hem de izleyi-
cisine de tekrar tekrar sorgulatır. “Madem 
Allah’ın sevgili kullarıyız, nedendir bu çekti-
ğimiz çile? Karım neden öldü? Neden bir ömür 
boyu kör bir çocuğa bakmak zorundayım?” 
derken, izleyici, onun oğlunun sıradan bir kör 
olmadığını bilmesine rağmen yine de ona çok 
da kızamaz. Babanın yaptığı seçim izleyiciyi, 
‘ben olsam ne yapardım?’ sorusunu sorduran 
ahlâki bir denklemle karşı karşıya getirir. Böy-
lece öykü, kontrol edilebilen ve edilemeyen 
olay ve olguların bireyi sürüklediği varoluşçu 
ikilemlerin eşliğinde izleyicisini pek çok konu-
yu sorgulamaya yönelten bir anlatıya da dönü-
şür.  

 2.2.5. İnanç ve İnançsızlık   

Birey ister istemez şu ya da bu şekilde Tanrı 
karşısında ve O'na göre bir varoluş bir bulunuş 
durumunda olmaktadır. Çünkü birey, Tanrı 'ya 
göre bir durum alış içerisinde olmaktan önce, 
Tanrı anlayışına bağlı olarak kendi konumunu 
oluşturmakta ya da oluşturulmasına izin ver-
mektedir (Filiz  2012). 

Yönetmen bu ve diğer filmlerinde, izleyicinin 
hissettiği içtenlik öğesini, öykülerini 'fıtrat 
diliyle' anlatmaya çalışmasıyla açıklar. Onun 
filmlerindeki anlamlar, gündelik olanın dışına 
taşırılarak, daha derinde olan bir gerçekliğin 
motifleriyle yaratılmaktadır. Örneğin Muham-
met, kimsenin fark edemeyeceği şeylerin far-
kında olarak duygularını sonuna kadar yaşar, 

dışarı vurur ve sorgular: Önceleri, "madem 
Tanrı beni daha çok seviyordu, neden beni kör 
yarattı?" diye hayatını sorgular. Daha sonra, 
Allah’ın her yerde ve ancak ‘hissedilebilir’ 
olduğunu öğrenir bundan sonra da hayata farklı 
bakmaya başlar. Kendi varlığını kabul etme 
sürecinin ardından parmak uçlarıyla her şeye 
dokunarak varoluşunu inşa etme sürecine girer. 
Başak tanelerinden, sudaki çakıl taşlarına, ağaç 
kabuklarına dek her şeye dokunarak Allah’ı 
duymaya okumaya çabalar. 

Film, umut-umutsuzluk ekseninde okunduğun-
da, mutlak olanın umut olduğu görülür.  Öykü-
de, hüzün, hayal kırıklığı, acı vardır ama umut 
asal olarak kendini göstermektedir. İzleyici, 
bunu, küçük bir tebessümde, bakışlarda, içten-
likli sözlerde, söze dile gelmeyen hareketlerde 
görebilmekte veya duyumsayabilmektedir. 
Böylece anlatı izleyicisine inanç bağlamında 
maddi, manevi bütün nimetlerin farkında 
olunması gerekliğini hissettirmekte;  ‘asıl kör 
kim?’ sorgulamasını yaptırmayı başarmaktadır.  

Filmde, kamera hareketleri, çekim ölçekleri, 
kurgunun niteliği, olağanüstü doğa görüntüleri, 
kör çocuğun sanki bunları görüyormuş ve de-
ğerinin farkındaymış gibi; gören insanların ise -
bir anlamda- kendilerine verilen bu güzelliklere 
duyarsızca yaşıyorlarmış gibi bir görsellikle 
yansıtılmaktadır. Görsellikle kurulan bu karşıt-
lıklar aracılığıyla film, izleyicisine ‘gören öz-
ne’nin kim olduğunu bir kez daha hatırlatıp, 
sorgulatmaktadır.  

2.3. Bir Ayrılık: Nadir ile Simin (Jodaeiye 
Nader az Simin) 

Yönetmen/Senaryo: Asgar Farhadi;  Oyuncu-
lar: Leila Hatami,  Kimia Hosseini,  Sarina 
Farhadi,  Ali-asghar Shahbazi,  Merila 
Zarei,  Sareh Bayat,  Shirin 
Yazdanbakhsh,  Peyman Moaadi,  Babak   
Karimi,  Shahab Hosseini, Yıl:2011, Yapım 
Yeri: İran 

2.3.1. Filmin Konusu 

Nadir ve Simin'in ayrılığı olarak Türkçeye 
çevrilebilecek olan film, İran toplumu için orta-
üst sınıf sayılabilecek bir ailenin anlaşmazlık 
nedeniyle boşanmaya karar vermesini anlat-
maktadır. Simin, kocası Nadir ve kızı 
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Termeh’le birlikte İran’ı terk edip yurtdışında 
yaşamayı istemektedir; ama Nadir Alzheimer 
hastası olan babasını bırakmayı istemiyordur. 
Bunun üzerine boşanma davası açan Simin, 
dava talebi reddedilince anne babasının evine 
gider. Termeh ise babasıyla kalmaya karar 
verir. Nadir kızına ve babasına bakması için 
Raziye adında hamile bir genç kadını tutar. 
Kocasının borçlarını ödemek için paraya ihti-
yacı olan Raziye, bu işin İslam dinine göre 
günah olduğu gerekçesiyle Nadir’in evinde 
çalıştığını kocasından saklar. Nadir, bir gün iş 
dönüşü kendi evinin kapısının önünde kalır. 
Kapı kilitlidir. Babasına bakması gereken 
Raziye evde yoktur. Yedek anahtarı ile kapıyı 
açan Nadir, evde hasta babasını yataktan yere 
yüzüstü düşmüş bulur. Ayrıca evde bakıcı için 
ayırdığı para da kayıptır. Raziye eve döndü-
ğünde aralarında tartışma başlar. Nadir, kadını 
babasını tek başına bırakıp evi terk etmek ve 
evden para çalmakla suçlar. Bakması gereken 
hastayı evde yalnız bırakıp evi terk ettiği suç-
lamasını kabul eden Raziye evden para çaldığı 
suçlamasını ise kabul etmez. Evin kapısının 
önünde yaşanan itiş kakışta Raziye merdivenle-
re savrulur ve düşer ve bu olayda bebeğini 
düşürdüğünü iddia ederek Nadir’i suçlar. Yurt-
dışına gitmeyen ve annesiyle yaşayan Simin, 
bu olayın daha büyümemesi için kan parası 
verilmesini önerir. Termeh, sürekli sorgulayıcı 
bakışlarla babasını suçlar gibidir. Bebeğin 
düşürülmesine sebep olmadığını da birçok kez 
kızına ispatlamaya çalışan Nadir, hapse girme-
sinin hayatını tümden alt üst edeceğini bile 
bile, suçlu olduğunu kabul etmiş olacağı anla-
mına geleceğinden, kan parası verip konuyu 
kapatmaya çalışmaz. Boşanma kararları onay-
lanan Simin ve Nadir, mahkeme koridorunda 
beklerken hâkim Termeh’e kiminle kalmak 
istediğini sorar; Termeh’in cevabının ne olduğu 
gösterilmez; film bu belirsizlikle son bulur. 

2.3.2. Hayat ve Varoluş 

İslam düşüncesinde Tanrı, bir praksis’tir;  
Kur’an Tanrı’yı bir fiil, bir davranış ve vaziyet 
alış şeklinde takdim eder. İslam düşüncesinin 
kozmolojisinde bireyin konumu, basit yaratan- 
yaratılan ilişkisi içinde değerlendirilemez (Filiz  
2012). Film, boşanmayı çıkış noktası alan bir 
hikâye anlatsa da temelde adalet, sınıf, vicdan, 
kötülük, yalan, çaresizlik, yozlaşma, cinsiyet, 
inanç temaları eşliğinde hayata dair şeylerin 

getirdiği düğümlerin bireyde yarattığı çatışma-
lar boyutuyla ele almaktadır. Bu anlamda bir 
ethos problematiği gibidir. İlk sahnesi başarılı 
bir prolog olarak düzenlenen filmin birinci 
katmanında boşanmanın yarattığı aile sarsıntı-
sının getirdikleri anlatılırken ikinci katmanda 
farklı bir hikâye anlatılır ve filmin asıl gücü de 
buradadır. Bu katmanda karakterlerden hiç 
kimse suçlu değildir ve aynı zamanda herkes 
haklı gibidir. Bir boşanma, ayrılma ilişkileri 
temasından doğan öykü, çatışma, rasyonalite-
duygusallık, sekülerlik-dindarlık, doğruluk-
yanlışlık, gitmek-kalmak ya da kaçmak-
mücadele etmek zıtlığı içinde oldukça gerilimli 
olay örgüsü ve birçok soru işaretiyle oluştu-
rulmuştur. 

Öykünün bireyleri farklı istekleri, farklı bek-
lentileri olan kişilerdir: Simin’in başka bir 
dünya hayali vardır, yurtdışına gidip kızını 
orada büyütmek istemektedir. Nadir Alzheimer 
hastası olan babasını yalnız bırakıp ayrılmak 
istemiyordur. Dik başlı denilecek kadar ilkeli 
ve sürekli doğrudan yana tavır alan birisi olan 
Nadir, kızına hayata dair neyle karşılaşırsa 
karşılaşsın her zaman için daima doğrudan 
yana olmasını öğütlemektedir. Termeh, ailesi-
nin yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle küçük yaşta 
omzuna kaldıramayacağı yükler yüklenen gün-
lerini mutsuzca geçirirken, babasının yalan 
söylediğini düşünmesi nedeniyle ikilemler 
yaşamaktadır. Filmde yaşanan her şeyin sorum-
lusu olan Raziye, kocasının borçlarını ödemeye 
çalışmaktadır ama bunu hem kocasından gizli-
ce yapmakta hem de dinen kendisine haram 
sayılan bir erkeğin bakımını üstlenerek yakın 
temasta olduğu endişesiyle günahlar içinde 
kıvranmakta; bu nedenle de sık sık imama 
başvurmaktadır.  

Öykü, gündelik yaşamın içinde münferit deni-
lebilecek bir dizi olaydan hareketle hayat ve 
insanlara dair geliştirilen tüm o bildik söylem-
lerin dışında aslında ilişkilerin, durumların her 
an nasıl ve ne biçimde değişebildiğinden söz 
etmektedir. Sözgelimi mağdurun nasıl gaddar, 
haklının nasıl haksız ve doğrunun nasıl bir 
anda yanlış olabildiği, kalıp yargılara düşme-
den gösterilmekte; bir başka deyişle karakter-
ler, aldıkları kararlarla birer özneymiş gibi 
görünseler bile, yaşamın içinde gerçekleştirilen 
her eylemde, kendilerini ya da bir başkasını 
nesneleştirebilmektedirler. Bunlar, filmin gö-
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rünmeyen yüzüdür denilebilir (Doğrul  2012). 
Ön planda herkes suçludur. Simin, hayalleri 
için evliliğini bitirmeye kalkar, kocasını terk 
eder, bakıcının eve gelmesine, olayların büyü-
mesine neden olur. Kişilik olarak da buna yat-
kındır. Nadir’in şu sözleri Simin’i tanımlamaya 
bir ölçü de olsa yarar: “Hayatın boyunca bir 
zorluk karşısında ya kaçtın ya da ellerini kaldı-
rıp teslim oldun. Ben kızımın zorluklarla sa-
vaşmasını istiyorum. Söylesene bu ülkeden 
neden gitmek istiyorsun?” Nadir,  babasının 
bakımı için yuvasının yıkılmasını göze alır, 
kızının bu durumdan nasıl etkileneceğini 
önemsemez. Raziye, bakıcılığını üstlendiği 
Alzheimer hastası yaşlı adamın altını değiştir-
mesinin günah olup olmadığını telefonla yetki-
lilere danışır ama dindar bir kadın olarak hem 
kocasına hem de Nadir’e yalan söylemektedir. 
İkincil planda ise herkes haklıdır: Simin hem 
daha iyi bir gelecek için hem de sürekli bakım 
isteyen bir hastanın evin havasına getirdiği 
boğucu atmosferden kurtulmak istemektedir. 
Bir keresinde kocasına şöyle der: “Senin onun 
oğlu olduğunu bilmiyor bile”. Nadir’in cevabı 
haklılığını gösterir: “Olsun ben onun, benim 
babam olduğunu biliyorum ya” . Raziye’ de 
kendi ölçüsünde haklıdır, içinde bulunduğu 
toplumsal ve ekonomik nedenlerle yalana sı-
ğınmıştır.  

Anlatıda ikincil bir konumdaymış gibi görülse 
de öykünün çatışkıları Termeh üzerinden oluş-
turulmuştur. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş 
dönemindeki Termeh’in film boyunca yaşadığı 
gerilim, itimat ettikleri ve inandıklarının çeliş-
mesiyle başlar; kendini oyunun/yalanın içinde 
bulmasıyla anne ve babasının bir arada yaşa-
masına duyduğu inancı sarsılır. Termeh’in bu 
durumu, hem ebeveyni olan Nadir ve Simin’i 
hem de izleyiciyi, içedönük bir hesaplaşmaya 
götürür. Adaletin tecellisinin beklendiği mah-
keme koridorlarında Nadir ve Simin’le birlikte 
seyirci de, ‘birlikte ama yalnız’ kalmanın boş-
luğunu yaşar. Öykü, suçu herkese eşit dağıt-
makta ve herkes bir şekilde sistemin, döngünün 
parçası hâline getirmekte; zaafları, yalanları 
ortak kılmaktadır. Böylece yönetmen, kamera-
sını kandırmaca ile beslenen ve birbirlerine 
tutunamayan ailenin içindeki çözülmelere çevi-
rirken toplumsal yapının hangi değerler üzerin-
de yükseldiği sorusunu da perdeye taşır; vic-
danla inanç, adaletle (sahip olduklarımıza duy-
duğumuz) şefkat, tercihlerle saplantılar arasın-

da gidip gelen kamerasıyla izleyicisini pek çok 
soruyla baş başa bırakır  (Pay 2011). 

2.3.3. Umut ve Umutsuzluk  

Bireyin önceden çizilmiş/belirlenmiş bir özü 
veya kaderi yoktur; birey kendi seçimleriyle 
kendisini ve hayatını var edecektir. 
Varoluşçuların bu temel argümanıyla filme 
bakıldığında, bireydeki otantik değerler ile 
mevcut olan değerlerin çatışmasının temel 
alındığı, olaylara varoluşçu atıflar yapıldığı ve 
bireyin yaşadığı ikilemi zaman zaman 
varoluşçu kavramlarla açıkladığı görülmekte-
dir. Öykü, karakterlerini öylesine zorlu durum-
larla karşı karşıya getirir ki ve adalet, sınıf, 
vicdan, kötülük, yalan, çaresizlik, yozlaşma, 
cinsiyet, inanç kavramlarıyla sürekli bir biçim-
de sınatır. Bu sınama, insani refleksler üzerine 
bir ‘deney’ gibidir. İzleyiciler; insanların çare-
sizliğine duygularıyla dış dünya işleyişinin 
sancılı dengelerine, değerleriyle vicdanlarının 
ince hesaplaşmalarına, maddi beklentileriyle 
manevi yapılarının muhtemel çelişkilerine 
tanık olmaktadırlar ve bu tanıklık öyle bir şe-
kilde kurgulanmıştır ki, neredeyse her karakte-
re hak verir hale gelmektedirler.      

Yönetmenin başarısı,  karakterlerin yaşadıkları 
açmazları hayatın önemli gerçeklerinden sayı-
lan insani halleri gerçekçiliğin dışına çıkma-
dan, duygu sömürüsüne düşmeden yansıtması-
dır.  Yönetmen bunu şöyle açımlıyor: “Fil-
mimde herkes bir şekilde yalan söylüyor, kim-
se kötü olduğu için değil sadece insana ait 
çaresizlikten. Önemli olan zor durumlarda 
kaldığımızda kendimize ne yalanlar söylediği-
mizdir” (Küçüktepepınar 2001: 69). Örnekle-
yelim: Yalanını yakalayan kızının sorgulayıcı 
bakışlar karşısında Nadir’in yaşadığı o umarsız 
çaresizlik. Ülkeyi terk etmek isterken, ailesinin 
dağılmasına yol açan ve kızının da kendisiyle 
değil de babasıyla kalmasının getirdiği Si-
min’in mutsuzluğu. Termeh’in,  bakımından 
sorumlu olduğu dedesini evde bırakıp giden ve 
onun düşerek baygın kalmasının nedeni olan 
Raziye’nin suçluluğuyla, babasının yalan söy-
lemesi arasında sıkışıp kalmasındaki umarsız-
lık. Raziye’nin kocasının borçlarını ödemek 
için hamile haliyle Alzheimer hastası birisine 
bakmanın dayanılmaz zorluğu karşısındaki 
çaresizlik. Raziye’nin kocası Hodjat’ın yalan 
şahitlikle suçladığı öğretmenden kitaba el bas-
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masını istemesinde ve bastığı halde gerçeği 
söylediğine inanamamasındaki çaresizlik. Bir 
sahnede şöyle der: “Neden karılarımızı ve 
çocuklarımızı hayvan gibi dövdüğümüzü düşü-
nüyorsunuz? Bu Kuran’ın üzerine yemin ede-
rim ki bizler de sizler gibi insanız…” Bütün 
bunların ortak ve ‘asıl’ olanı: Termeh’nin git-
mek ve kalmak, annesi ile babası arasında 
tercih yapmak ikilemindeki çaresizliğinin bü-
yüklüğü.   

2.3.4. Seçimler ve İkilemler 

Bireyin seçimler yaptığı, seçimlerinden sorum-
lu olduğu ve kendini gerçekleştirme potansiye-
line sahip olduğu varoluşçuluğun doğrudan 
bireye dönük önermeleridir. Bireyin kendi 
hayatını kendi seçimleriyle belirlemesi, onun 
büyük bir sorumluluk yüklediği anlamına da 
gelmektedir. Kendisi için en doğruyu seçmekle 
yükümlü olan insan, bu seçimlerin sonuçlarına 
ve ona yüklediği sorumluluklara da katlanmak 
zorundadır. O halde, insan verdiği kararlar 
nedeniyle suçlanabilir mi, olayların nedeni 
nedir, kimdir soruları yaşamın en temel sorun-
salı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yönetmen şöyle demektedir: “İnanç ile adaleti 
birbirine karıştırmamak gerek. Çok ikircikli bir 
konudur bu. İnanç, sizin içinizdedir. Hukuk ile 
düzen, inanç ve dinden bağımsız olmalıdır. 
Muhtaç bir insana dini inançlarınız nedeniyle 
yardım edemiyorsanız bu insanlık namına bir 
felakettir. Filmde de kadın bakıcı yaşlı adamı 
bu nedenle yıkamak istemiyor, ne üzücü! Bu 
dinin kötü tarafı ama aynı kadın dön dolaş yine 
aynı inancı nedeniyle yalan söylemekten vaz-
geçmesi de dinin vicdanı harekete geçirten 
olumlu tarafı. En önemli şey hislerimizdir; 
kulak vermek gerek (Küçüktepepınar 2011: 
68). 

Seçenekler arasında kalındığında kişinin verdi-
ği karar ve seçtikleri -dışarıdan bakıldığında- 
onu doğru veya yanlış, haklı ya da haksız ko-
numlarından birine getirir. Tercih edilen se-
çimde ‘bu ne kadar doğru’ sorusunun net bir 
yanıtı olamaz. Öykü de,  seçimlerin getirdikleri 
ikilemleri yaşayan karakterlerinin doğru-yanlış, 
haklı-haksız sorusuna ne dıştan ne de içten bir 
cevap vermemektedir. Örneğin, yargıç,  Si-
min’e neden gitmek istediğini sorduğunda, 
Simin tam bir cevap verememekte; kızının 

böyle bir ortamda büyümesini istemediğini 
söylemekten öteye gidememektedir. Peki, suçlu 
kimdir? Gitmek istediği için Simin mi; hiçbir 
çözüme yanaşmadığı ve birlikte kurdukları 
hayale ihanet ettiği için Nadir mi?   Benzer bir 
başka soru: Alzheimer’li bir adamı o halde 
bıraktığı ve hamile olduğunu sakladığı için 
Raziye mi suçludur yoksa koşullar ne olursa 
olsun, bir kadını iterek bebeğini kaybetmesine 
sebep olduğu için Nadir mi? Yoksa her ikisi de 
mi suçludur? Öykü bu seçim ve ikilemlere 
yanıt vermemekte, yalan söylemenin, sır sak-
lamanın ihtiyaç ve var olmanın koşulu olduğu-
nu göstermekle yetinmektedir (Dadak  2012). 

Yönetmen’in bakışının, felsefe ve tasavvufta, 
‘mühim olan cevaplar değil, sorulardır’ öğreti-
sine yakın olduğunu söylenebilir. The Guardian 
dergisiyle yaptığı röportajda, filmde soruları 
cevapsız bırakmasıyla ilgili bir eleştiriye, ce-
vapları gizlemediğini, çünkü onları bilmediğini 
söyler. Peki cevaplarını bilmediği sorulardan 
oluşan bir düşünceyi neden filmin-
de/sinemasında kullanıyor sorusuna şu cevap 
verilmektedir: “Çünkü yönetmen, sorulara 
erişebilmenin, sorular sorabilmenin, soru sora-
cak kadar zincirlerinden kopabilmenin, zaten 
cevaba muhtaç bırakmayacağını bilincindedir” 
(Saki  2011). 

Termeh, son sahnede sorgu yargıcı tarafından 
annesinin mi yoksa babasının mı yanında kal-
mak istediğine dair keskin bir tercih sorusuna 
tâbi tutulur. Bu,  hem Termeh için hem de 
izleyici için oldukça dramatik bir andır. Kame-
ra birden koridora yönelir ve babasının bekle-
yişini gösteren bir görüntüyle film biter. Bu 
son, izleyicisine farklı bakış açılarından olayla-
rı gösterip soruları ortada bırakan bir öykü 
finalidir. Filmi başarılı kılan bu sahne, öyküyü 
melodramların getirdiği patetik’in yapaylık ve 
analitik soğukluk içeren yapılanmasından çı-
kartıp, izleyicisini gerçek ile kurmaca arasın-
daki o ince duyumsama eşiğine getirir.  

SONUÇ 

İnsan düşünce olarak problemler yumağı içinde 
yaşamakta ve sinema da neden dünyaya geldi-
ğimizi, varoluşumuzu bilinç eşliğinde nasıl 
yeniden var edeceğimizi sorgulatan bir mecra-
ya dönüşebilmektedir. Felsefede kavramsal 
düzeyde ele alınıp irdelenen hayat, sinemada 
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duygu-düşünce düzeyinde yansıtılır.  Bir başka 
deyişle sinema, bir düşünce aktarma mecrası 
olarak soyut olandan çok somut ve eyleme 
dönük olanı önerir ve yansıtır. Bu yönüyle de 
varoluşçu düşüncenin argümanları sinemanın 
kurmaca dünyasındaki kahramanlara ve dünya-
ya uygun bir düşünsel düzlem aktarımı olarak 
kullanılabilir. 

İnsan, tüm canlılardan farklı olarak, var oluşu-
na anlamsal arayışlarla geçen bir ömrü sürdür-
mektedir. Yok edici boyutta iki Dünya Savaşı 
yaşayan Batı dünyası, felsefi geçmişi ve savaş-
ların getirdikleri sonucunda, yaşamın anlamı-
nın yeni bir yorumu olan varoluşçuluğu keş-
fetmiş ve bunu da kuramsal rasyonalite temeli-
ne oturtmuştur. 1945 ve sonrasında dünyadaki 
en yaygın felsefi akım varoluşçuluk olmuştur. 
Felsefeyi, şiiri, roman ve öyküyü derinlemesine 
etkileyen bu akımın sinema sanatını da etkile-
mesi kaçınılmazdı. Yeni İran Sineması ise 
bunun çok dışındaki bir varoluşçu anlayışın 
düzlemi üzerine yansıtmaktadır. Temeli İslam 
dinine dayanan ama sınırları biraz da müphem 
olan bir varoluşçu bir anlayışla hayatı yorum-
lamaktadır. Eş deyişle, İran sineması kendi 
kültürünün epistemolojik perspektiften estetik 
ve hayata dair bir etik inşa etmektedir.  

İran kültürünün anlatım (Şehname, şiir gelene-
ğindeki semboller), tasvir ve görsel gelenekleri 
(ikonografik gelenekler ve minyatürün görsel 
dili)  ile drama  (taziye) ve bunları kucaklayan 
din ile olan bağlantılar görülmeden, bu sine-
manın doğru bir perspektifle okunması pek de 
mümkün değildir.  Yeni İran Sineması’nın ele 
aldığı konular insana dair çekici ve hakiki 
boyutlar taşımakta; daha çok insanın hayatın 
getirdiği bir çıkmaz karşısında aldığı duruşu 
yansıtmakta, bunu insani ve yapıcı bir boyutta 
işlemekte; bu anlatımı da batı dramaturgisinden 
farklı bir düzlemde oluşturulmaktadır. 

Düşünsel yoğunluğa sahip bu sinemada, sade 
ve gündelik hayattan konular vardır. Sıradan 
görünen insanlar, insan ilişkileri insanı var 
eden, duygulara yönelen, hayata dair sorgula-
malar getiren ve en sıradan yaşam kesitinin bile 
bir dünya olduğu anlayışı/önermesi içtenlikli 
bir sinematografiye dönüştürülmektedir. Film-
lerin birçoğunda, mesaj kaygısı taşımayan ama 
toplumsal etkileri olan, teknik atraksiyonlar 
yerine, karakter çözümlemeleri üzerinde yo-

ğunlaşan, insan ruhunun gizlerine ışık tutmaya 
dönük bir anlayış hâkimdir.   

Bu anlamda denilebilir ki Yeni İran Sineması 
ile varoluşçuluk arasında bağlantı kurmak 
olanaklıdır. Varoluşçu anlayışı yaratan, hayat, 
ölüm, aşk, yoksulluk, yoksunluk vb. temalar bu 
sinemadaki anlatıların belirleyici eksenini oluş-
turmaktadır. Çalışmada örneklem olarak ele 
alınan filmlerde yönetmenler; kültürel zihniye-
tin topografyasından beslenen yönlerle ele 
aldıkları varoluş, bireyleşme, ölüm, intihar gibi 
temaları kendi bilinç düzlemlerinde ele alarak 
insanın kaderini bir süreç dâhilinde ortaya 
koymaya çalışmaktadırlar.  

Bu temaların dile getirilme biçimlerindeki 
değişimlerden daha da önemli bir olgu ise 
varoluşçu yönelimlerin İran sinemasındaki 
bireyi/insanı bir bütün olarak ele almasındaki 
yansımaların niteliğidir. Kuşkusuz ki bu yö-
netmenlerin birer ‘varoluşçu sanatçı’ filmlerin 
de birer böylesi yaratılar olduklarını kanıtla-
mak gibi bir iddia yoktur. Konunun temeline 
inildiğinde hayata ve insana dair önemli ‘pra-
tik’ değerler sundukları ve çoğu zaman bunu 
Doğu’nun kadim bir ‘yaşam felsefesi’ olan 
‘bütünlük’ fikri eşliğinde dini/tefekkür boyutla-
rını içerecek şekilde işledikleri görülmektedir. 

Genelleyici ve indirgemeci bir yaklaşımla ele 
alındığında, Doğu felsefe geleneklerinde, ‘bü-
tünlük’ fikrinin temeli olarak doğa-insan birli-
ğine; doğadaki her şeyin birbirleriyle ilişkisine 
dayanan bir anlayışın varlığı görülebilir. Bu, 
düşüncede yaşamı oluşturan çeşitli olaylar, 
birbirini karşılıklı olarak etkileyen ve birbiri 
içine 'örülmüş' birimler olarak yorumlanmakta-
dır. Dolayısıyla Doğu felsefesinde öznenin 
belirleyiciliği, varoluşçuluğun argümanlarıyla 
biçimsel olarak örtüşse bile, anlam mahiyetiyle 
örtüşmez. Bu örtüşmezlik,  ele alınan filmlerde 
de somut olarak görülmektedir. Örneklem 
olarak irdelenen filmlerin üçünde de öznenin -
neredeyse- bütünüyle yok olması söz konusu-
dur. 

KAYNAKÇA 

And M (2002)  Ritüelden Drama - Kerbelâ - 
Muharrem - Ta´ziye,  Yapı-Kredi Yayınları, 
İstanbul. 

Aktaş C (2005) Şark’ın Şiiri: İran Sineması, 
Kapı Yayınları, İstanbul. 



İran Yeni Dalga Sinemasında Varoluşsal Temalar… (218-233) 

 
 
 

233 

Aydın M (2000)  İslam Felsefesi Yazıları,  
Ufuk Kitapları, İstanbul. 

Batur  S (2007) Siyasal İslam Sineması Örne-
ğinde İran Sineması, Doktora Tezi D.E.Ü. 
Güzel Sanatlar Enst.,  İzmir 

Boz M (2011)  Kirazın Tadı Güzeldir,   
http://sinemasaldunya.com, erişim tarihi: 
10.01.2012. 

Cevizci A (2002) Felsefe Sözlüğü, Paradigma 
Yayınları, İstanbul. 

Colin-D G (2006) Kadın, İslam ve Sinema, 
Deniz Koç (çev), Agora Kitaplığı,      İstanbul. 

Dabaşi  H (2004)  İran Sineması, B. Aladağ/B. 
Kovulmaz  (çev),  Agora kitaplığı,  İstanbul. 

Dadak Z (2012)  Bir Ayrılık: İroni ve Sürpriz,  
http://www.altyazi.net/makale, erişim tarihi: 
28.02.2012. 

Doğrul S (2012) Jodaeiye Nader Az Simin: Bir 
Ayrılığın Karmaşık Hikâyesi, http://www. 
bakiniz.com/jodaeiye-nader-az-simin-bir-ayrili 
gin-karmasik-hikâyesi, erişim tarihi:15.01.     
2012 . 

Ferahmend A (2007) Son Dönem İran Sinema-
sı (Uluslararası Başarısı) Üzerine  Perspektif-
ler.  Yeni İran Sineması: Siyaset, Temsil ve 
Kimlik, Richard Tapper (ed.), Kapı Yayınları, 
İstanbul. 

Filiz Ş (2012) İslam Felsefesinde Tanrı Anlayı-
şı Karşısında Bireyin Konumu Problemi, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/743/94
93.pdf, erişim tarihi: 07.02.2012.  

Fromm E (1996) Özgürlükten Kaçış, Şemsa 
Yeğin  (çev.), Payel Yayınları, İstanbul. 

Hasar A (2011)  Kirazın Tadı , 
http://webcache.googleusercontent.com/search
?, erişim tarihi:  27.02. 2012. 

Kamer  B (2011) Herkesin Gönül Penceresi 
Kadar İçine Ay ışığı Düşer, http://bedrikamer. 
wordpress.com, erişim tarihi: 30.01.2012. 

Küçüktepepınar E (2011) Adalet Kavramı Beni 
Büyülüyor: Asgar Farhadi ile Söyleşi,   Sinema 
Dergisi,  Sayı: 5,  Turkuvaz Yayınları, İstanbul. 

Mungan M (2008) Katlanmış 18 Parça Kağıt, 
Milliyet Sanat Derg,  Sayı: 593, İstanbul. 

Nafisi  H (2003) İran Sineması, Dünya Sinema 
Tarihi, Geoffery Nowell-Smith (ed.) Ahmet 
Fethi (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 

Pay A (2011)  Vicdanla İnanç Arasında Bir 
ayrılık, www.hayalperdesi.net, erişim tarihi, 
04.01.2012. 

Sâki İ (2011) Sinemanın Medeniyet Destanı 
=Jodaeiye Nader Az Simin, www.sinemazingo. 
com/sinemanin-medeniyet-destani-jodaeiye-na 
der-az-simin-a-separation,  erişim tarihi:15.02. 
2012. 

Savaş H (2003)  Sinema ve Varoluşçuluk, 
Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul. 

Shirin P M (2007)  Tarihsel Gelişimi İçerisinde 
İran Sineması, Es Yayınları, İstanbul. 

Taşdelen V (2004) Kierkegaard’ta Benlik ve 
Varoluş,  Hece Yayınları, İstanbul. 

Tapper R (2007) Yeni İran Sineması: Siyaset, 
Temsil ve Kimlik, Richard Tapper (ed.), Kapı 
Yayınları, İstanbul. 

Tekin M (2008) Garp, Şark ve Sinema, 
www.mujgantekin.com/kultur-sanat/garp, eri-
şim tarihi: 23.02.2012. 

Timuçin A (2001)  Düşünce Tarihi III,  Bulut 
Yayınları, İstanbul. 

Uygur H (2012)  Söyleşi: Mecid Mecidi, Sana-
tın Amacı İnsanı Yüceltmektir, http://www. 
anlayis.net/ bolumGoster.aspx?dergi, erişim 
tarihi: 27.02.2012. 

Vancourt R (2001)   Hegel’in Din Felsefesi, 
Din Felsefesi Yazıları I, Zeki Özcan (çev.), 
Alfa Yayınları, İstanbul. 

Wikipedia (2012)  tr.wikipedia.org/wiki/ Abbas 
_Kiyarüstemi, erişim tarihi: 23.02.2012.   

Zaman S  (2011)  Kirazın Tadı, http:// 
adabihaserat.blogspot.com/2011/03/kirazn-tad-
tam-e-gilas-1997.html, erişim tarihi: 10.01. 
2012. 

 

 

 



 

YALAN SÖYLEME KABİLİYETİ VE HAFIZA: CİNSİYETLER ARASI                            
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                                                                 “Düzenbazlık ve ihanet, dürüst olacak kadar 
zekâsı olmayan ahmakların işidir.” 

                          Benjamin Franklin 

ÖZET 

Yalan konusu ile ilgili literatürde daha çok psikolojik araştırmaların öne çıktığı ve bu ko-
nuda yapılan çalışmaların oldukça büyük bir bölümünün yalanı fark edebilme ya da tespit 
edebilme (liedetection) üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Üretmen 2008: 2). Yalan tespiti 
ile öncelikli olarak yasaları uygulayanlar ile psikologlar ilgilenmektedir. Dünyada, psiko-
loji, sosyal psikoloji ve iletişim alanlarında yalan hareketlerinin tespiti üzerinde on yıllar-
dır sayısız çalışma yapıldığı halde, Türkiye’de bu çalışmaların sayısı bir elin parmak sayı-
sını geçmez. Bu nedenle, alanla ilgili sağlıklı tespitler yapabilmek için öncelikle “yalan” ve 
“yalancı” kavramlarının fonksiyonel bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu makale, 
bu tanımları bu şekilde ortaya koyarak ileride bu konuda araştırma yapacak olan kişilere 
çok yönlü bir kılavuz olması ve yalan söyleme becerilerinden “yalanı hatırlama” becerisi-
nin cinsiyet bakımından anlamlı bir farkının olup olmadığının tespiti amacıyla yazılmıştır. 
Bu amaçla, 31 kadın ve 30 erkek katılımcı üzerinde yalan söyleme ve söylediği yalanı tersi-
ne kronolojik sıra ile anlatma üzerine bir test uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yalan 
söyleyen kadınların; hafıza ve bilişsel yük bakımından erkek katılımcılardan daha başarılı 
oldukları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Yalan, yalancı, yalan tespiti, sözsüz iletişim, yalan ipucu. 

LIE ABILITY WITH RESPECT OF MEMORY POWER:                        
COMPARISON BETWEEN GENDERS 

ABSTRACT 

In literature over lie, it’s seen that psychological researches are pioneeringand most of the 
researches conducted on this issue are about lie detection (Üretmen 2008: 2). Law        
enforcement authorities and psychologists are initially interested in lie detection. Although 
indefinite studies have been conducted on lie detection through psychology and 
communication sciences in the world, the studies on this issue conducted in Turkey are 
limited. Therefore, to make appropriate determinations on this issue, first lie and liar terms 
must be defined functionally. This article, presenting these definitions as mentioned in the 
research, was written both being multifaceted guide for the researches that interest in this 
issue in the future and for the aim of determination whether there is a significant difference 
“recalling the lie” skill, which is one of telling lie skills, with respect to gender. For this 
purpose, a test was performed on 31 female and 30 male participants telling a lie and 
telling the told lie on the contrary in a chronological order. As a result of research; 
women, who had been lying, were more successful in terms of memory and cognitive load 
than male participants.  

Keywords: Lie, liar, liedetection, nonverbalcommunication, liecue. 
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GİRİŞ 

Yalan günlük yaşamın bir parçasıdır (Vrij 
2008: 11). Eşinin yeni yaptırdığı saçlarını be-
ğenmediği halde beğendiğini söyleyen eş ile 
işlediği cinayeti inkâr eden suçlu arasında ya-
lan söylemek anlamında aslında bir fark yok-
tur. Fark yalnızca toplumun yalanlara verdiği 
isimler arasında vardır. Birisine beyaz yalanlar 
ya da komplimanlar adı verilirken, diğeri ger-
çek yalan olarak adlandırılmaktadır. Birincisi 
bir ilişkinin sağlıklı yürümesi için gerekli ve 
zararsız görünürken, diğeri adaletin yerine 
getirilmesini engelleyici bir durum ortaya çı-
kartır. Beyaz yalanları ortaya çıkarmak insanla-
rın işine pek gelmese de, diğer tür yalanları 
ortaya çıkarmak en başta kolluk ya da adalet 
sisteminin üyeleri gibi bazı kesimler için mes-
leki bir gerekliliktir. 

Yalan; psikologların, sosyal psikologların, 
felsefecilerin ve iletişim bilimiyle uğraşanların 
çok uzun zamandan beridir ilgisini çekmekte-
dir. Konuya ilişkin Freud’un bir sözü buna 
kanıt olarak ileri sürülebilir (Freud 1959: 94): 
“Görmek için gözleri, duymak için kulakları 
olan herkes bilmelidir ki, hiçbir ölümlü sır 
saklayamaz. Dudakları sussa parmakuçlarıyla 
konuşur ve ihanet her bir gözeneğinden sızar.” 

Yalan, her toplumda büyük bir ayıp ve hatta 
günah olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yala-
nın, evlilikte ve arkadaş ilişkilerinden başlaya-
rak ticari ilişkilere kadar uzanan geniş bir yel-
pazede bozucu bir etkisi vardır. Bu nedenle 
yalan tespiti, sosyal bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmaktadır.  

Sözsüz iletişim bağlamında incelenen yalan 
literatürünün genel itibariyle iki başlık altında 
toplandığı görülmektedir: Yalan işaretlerinin 
tespiti ve yalancıların özellikleri. Ancak birbir-
leriyle kıyaslandığında yalan işaretlerinin tespi-
ti ile ilgili kitap ve makaleler, diğer konudan 
oldukça fazladır. Konu üzerine çok fazla yazı-
lıp çizilmiştir, çünkü yalancılardan ziyade 
yalanın tespiti insanları daha fazla 
cezbetmektedir. Oysa yalan ve yalancı kavram-
ları ile karakteristikleri bilinmeden yalan tespiti 
üzerine çalışmak yeterince faydalı olmayabilir.  

Bu yazı öncelikli olarak yalan ve yalancı ta-
nımlarını ele almaktadır. Yalanın ortaya çıkma-
sını sağlayacak bilişsel kavramların izahının 
ardından konuya ilişkin yazılan bazı çalışma-

lardan örnekler verilecektir. Daha sonra, yalan 
söyleme becerisinin özelliklerinden birisi olan, 
“söylenen yalanın hafızada tutulması ve sorul-
duğunda tekrarlanması” özelliğinin cinsiyete 
göre karşılaştırması ile ilgili yürütülen araştır-
ma ve sonuçları paylaşılacaktır. Yalancılarda 
olması gereken başka özellikler de elbette 
mevcuttur ancak diğer özellikler bu araştırma-
nın içeriğine dâhil edilmemiştir.  

Son olarak genel tartışma bölümünde sonuçlar 
ele alınacak ve daha sonra bu alanda çalışma 
yürütecek araştırmacılara yönelik bazı öneriler 
sıralanacaktır. 

1. YALAN TANIMI 

Yalan, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Sözlüğü-
ne göre; “Doğru olmayan, gerçeğe uymayan 
söz, kıtır” anlamına gelmektedir. Genel anlam-
da yalan tanımını karşılayan bu açıklama, an-
lam olarak birçok tartışmaya gebedir. Bir sözün 
doğru olup olmadığına kim karar vermektedir? 
Eğer bu, göreli bir doğruluksa her zaman yalan 
olarak kabul edilebilir mi? 

Bir başka tanımı; “kaynağa fayda sağlamayı 
amaçlayan uydurma bir iletişimdir” (Mitchell 
1986: 3). Bu tanım bazı durumlar için geçerli 
görünmemektedir. Kanser, AIDS vb. hastalık-
larda, moral durumunun hasta için çok önemli 
olması nedeniyle, hastaya durumu tam olarak 
açıklanmaz. Bu sayede hastanın kendisini bı-
rakmaması ve tedaviye motive olması amaçla-
nır. Bu durumda yalan, kaynağa değil, alıcıya 
faydalı olması için söylenmektedir. 

Yalan, “bir kişiyi, aldatanın doğru olmadığını 
değerlendirdiği bir inanç ya da anlayışla bes-
lemek” (Zuckerman ve ark. 1982: 3) şeklinde 
de tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, kişinin 
yalan söylediğini bilmesi gerekir. Yanlış hatır-
lama sonucu bir bilgiyi hatalı vermek, bu tanı-
ma göre yalan sayılmamaktadır. Örneğin ara-
banın rengini yanlış hatırlayan ve bu rengi 
ifade eden bir çocuk yalan söylememektedir, 
ancak rengi doğru hatırladığı halde kasten 
farklı söyleyen bir çocuk yalan söylemektedir 
(Vrij 2008: 13). O halde birinci kıstas, kişinin 
yalan söylediğini açıkça bilmesidir. 

Ekman (1985: 26), yalanı diğer kandırma türle-
rinden ayıran iki ölçüt belirlemiştir. Bu ölçüt-
lerden ilki, yalan söyleyen kişinin niyetidir. 
Yani, yalan söyleyen kişi isteyerek, bilinçli bir 
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şekilde karşısındaki kişiye yanlış bilgi vermeyi 
seçmiştir. İkinci ölçüt ise, yalan söylenen kişi-
nin, kendisine yalan söylendiğinin farkında 
olmamasıdır. Farkında değilse en azından ya-
kalanmış bir yalan olmaz. 

Yalan söylemek için mutlaka konuşmak ge-
rekmemektedir (Vrij 2008: 14). Futbol maçın-
da, rakibi ile karşılaştığında kendini yere atıp 
bacağını tutan, faul olmadığı halde davranışları 
ile öyle gösteren futbolcu da aslında yalan 
söylemektedir. Vergi kaçırmak için gelirini 
beyan etmeyen vergi mükellefi de benzer şe-
kilde yalan söylemektedir. İş seyahatine, kadın 
iş arkadaşının da katıldığını eşine söylemeyi 
unutan adam yalan söylüyor sayılmazken, 
kadın iş arkadaşının katıldığını kasten saklayan 
kişi de yalan söylemektedir.  

Vrij’e göre (2008:15), kişi yalan söylemeyi 
amaçladığında, farkında olmadan içeriği doğru 
bile olsa yalan söylemiş sayılır. Yani kişinin 
yalan söylemeyi amaçlaması yeterlidir. Örne-
ğin; suç olduğunu bile bile dağdan canlı keklik 
yakalayan avcıyı düşünelim. Kekliğin, arabanın 
kasasındaki kafesten bir şekilde kaçıp gittiğini, 
ama avcının bundan haberdar olmadığını de-
ğerlendirelim. Yaban Hayatı Koruma Müdür-
lüğü denetimcileri aracı durdurup keklik olup 
olmadığını sorduklarında, şahıs ceza korkusu 
ile olmadığını beyan edebilir. Esasen keklik 
kaçtığı için gerçekten de yoktur ancak bu avcı-
nın yalan söylediği gerçeğini değiştirmez. 

Yalan;  “Herhangi bir uyarı olmaksızın, kayna-
ğın doğru olmadığını değerlendirdiği bir inancı 
alıcıda oluşturmak için, kasti olarak yaptığı 
başarılı ya da başarısız çabadır” (Vrij 2008: 
15). Bu tanımdan hareketle, kişinin “kendisini 
kandırması” diye adlandırdığımız yaklaşım, 
yalan olarak kabul edilemez. Çünkü yalan 
söylemek için diğer bir kıstas, yalan söylemek 
için en az iki kişiye ihtiyaç olduğudur. 

2.YALAN TÜRLERİ VE YALANCILARIN 
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Psikologlar yalanları üçe ayırmaktadırlar; kaba 
yalanlar, abartmalar ve gizli yalanlar (De Paulo 
1996: 703).  

Kaba yalanlar, kaynağın doğru olduğuna inan-
dığı bilginin tamamen aksini alıcıya iletmesi 
durumudur. Sınavda kopya çektiği halde öğ-
retmenine çekmediğini söyleyen öğrencinin 

yalanı bu kapsamdadır. Keza hırsızlık yaptığı 
halde suçunu inkâr eden şüpheli, sabah uyana-
madığından işe geç kaldığı halde patronuna 
yolda kaza olduğunu ve bunun için geç kaldı-
ğını söyleyen çalışan kaba yalan söylemektedir. 
Kaba yalan söyleyenler, söyledikleri yalanların 
ayrıntılarını, daha sonra karşılarına çıkabilece-
ğinden hareketle hatırlamak zorundadırlar (Vrij 
2008: 17). 

Abartmalar, gerçeklerin olduğundan fazla ya da 
hafif gösterildiği (küçümsendiği) yalanlardır. 
İnsanların, yapılmayan bir görevden, ya da 
işledikleri bir suçtan dolayı duydukları pişman-
lığı çok fazla abartmaları bu kapsamda değer-
lendirilir. Cinayet işleyen şahsın, mahkemede 
öldürdüğüne çok pişman olduğunu ileri sürme-
si ya da gereksiz ve yüklü miktarlarda alışveriş 
yapan kadının eşine bu alışverişi anlatırken 
azımsaması abartmalar arasında sayılabilir. 

Gizli yalanlar, gerçeğin kibar bir şekilde sak-
lanması ya da anlaşılmayacak bir biçimde ifade 
edilmesidir. Misafirlikte yapılan mantı yeme-
ğini beğenmeyen şahsın bunu söylememek için 
hamur işleri yemediğini söylemesi gizli bir 
yalandır. Politikacı, “Bu kadınla cinsel ilişkiye 
girmedim” derken başka bir tür ilişkiye girdi-
ğini de bu yolla saklamaktadır. 

Bunlara eklenebilecek bir başka yalan türü 
beyaz yalanlardır. Beyaz yalanlar, alıcıya zarar 
vermek yerine onun hoşlanmasını sağlayacak, 
neşelendirecek, umutlandıracak yanlış yönlen-
dirmeler ya da abartılardır (Glenn 2006). Doğ-
ru ile çelişen abartılı iltifatlar bu alana girer. 
Kanser gibi ölümcül hastalardan gerçeği sak-
lamak ve iyi olacağını söyleyerek moral ver-
mek beyaz yalanlardandır. Pensilvanya Üniver-
sitesi’nden Martin Seligman, göğsü ameliyatla 
alınmış 69 kanser hastası kadından, kendisini 
hasta olmadığına inandıran %75’inin, kendisini 
kaderine terk etmiş %25’iyle karşılaştırınca 
daha sağlıklı olduğunu ve daha uzun yaşadığını 
tespit etmiştir (aktaran Geary 2000). 

Yalan ve yalancıları anlatan çalışmasında 
Aldert Vrij iyi yalancıların özelliklerini aşağı-
daki şekilde sıralamıştır (Vrij 2010: 8): 

1. Yalan söylerken suçluluk duymamak, 
2. Kendine güveni tam olmak, 
3. Yalan söylerken zorlanma işaretleri gös-

termemek, 
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4. Zihinsel olarak zorlanmamak, 
5. İyi bir hafızaya sahip olmak, söylediği 

yalanları hatırlamak. 

Yukarıda sayılan özellikler iyi yalancıları kötü 
ya da beceriksiz yalancılardan ayıran en önemli 
özellikler olarak kabul edilebilir.  

3. YALAN SÖYLEME SIKLIĞI 

Günlük hayatta yalan söyleme sıklığı kolay 
tespit edilebilecek bir konu değildir (Vrij 2008: 
21). Yalan kişisel bir konu olduğuna göre, 
tespiti ancak kişinin kendi itirafı sayesinde 
olabilir. Bu nedenle kullanılan yöntem ağırlıklı 
olarak kişilerin kendilerine sormaktır. Örneğin 
Tim Cole (2001: 107), çalışmasında romantik 
ilişkide olan çiftlere, birbirlerine ne kadar sık-
lıkla yalan söylediklerini sormuştur. Cole araş-
tırma neticesinde, bağlanma korkusu yaşayan 
ve bağlanmaktan kaçınan kişilerin, eşleri-
ne/sevgililerine daha fazla yalan söylediklerini 
ortaya koymuştur. Keza bir diğer araştırmada 
lise ve üniversite öğrencilerine, ailelerine ne 
sıklıkla yalan söyledikleri sorulmuştur. Araş-
tırma neticesinde ergenler ve gençlerin aileleri-
ne karşı özgürlüklerini elde edebilmek adına 
sıklıkla yalan söyledikleri ortaya konmuştur 
(Jensenve ark. 2004: 101).  

Başka bir yöntem ise katılımcılardan bu konu-
da günlük tutmalarını istemek ve günlük hayat-
ta ne sıklıkla yalan söylediklerini dürüstçe 
yazmaları  (DePaulo ve ark. 1996: 981) olmuş-
tur. Bu çalışmada katılımcılardan bir hafta 
boyunca sosyal ilişkilerini ve söyledikleri ya-
lanlarını yazmaları istenmiştir. Çalışma sonu-
cunda kişilerin sosyal olarak yakın oldukları 
kişilere daha az yalan söyledikleri, bu kişilere 
yalan söylediklerinde kendilerini daha kötü 
hissettikleri ve daha kolay yakalandıkları bu-
lunmuştur. Ayrıca yalan söylemenin günlük 
hayatın bir gerçeği olduğu vurgulanmıştır. 
Ancak burada kişilerin ne kadar dürüst bir 
şekilde yalanlarını ortaya koyacakları da so-
rulması gereken ve araştırmanın güvenirliğine 
gölge düşüren bir konudur. 

Bir diğer çalışma, çocukların ve ergenlerin yaş 
ve cinsiyetlerine göre yalan söyleme sıklıkları-
nı incelemiştir (Gervais ve ark. 2000). 6, 7 ve 8 
yaşındaki çocuklarla 10, 11 yaşındaki çocukla-
rın annelerine ve öğretmenlerine, çocukların; 

(i) Sıklıkla yalan söyledikleri, (ii) Bazen yalan 
söyledikleri, (iii) Hiç yalan söylemedikleri, 
seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiş-
tir. Elde edilen sonuçlarda, her iki yaş grubun-
da da kız çocukların erkek çocuklardan daha az 
sıklıkta yalan söyledikleri rapor edilmiş, ancak 
bundan kız çocukların yalan söylemede daha 
başarılı olabileceği ve bu nedenle yakalanma-
mış olabilecekleri sonucu da çıkmıştır (Lewis, 
Stranger ve ark. 1989’dan aktaran Gervais, 
Tremblay ve ark. 2000: 220). Ayrıca küçük yaş 
grubunda yalan söyleme sıklığının daha fazla 
olduğunu, 7 yaşından sonraki ısrarlı yalan 
söylemenin davranış bozukluğundan kaynakla-
nabileceği belirtilmiştir.  

Bir başka çalışmada katılımcıların tanışma 
diyaloglarının onar dakikası videoya kaydedil-
miştir (Tyler ve ark. 2006: 72). Birbirleriyle 
tanışırken habersizce videoya kaydedilen in-
sanlara daha sonra da bu video izlettirilerek 
konuşma boyunca kaç kez yalan söyledikleri 
sorulmuştur. Geniş bir katılımcı sayısıyla yapı-
lan araştırma neticesinde, kişilerin deney bo-
yunca ortalama 2.18 kez yalan söyledikleri 
ortaya konulmuştur. Bu da bize sıklıkla yalan 
söylendiğini göstermektedir (Vrij 2008: 21).  

4. YALAN SÖYLEME VE BİLİŞSEL YÜK 
KURAMI 

Bilişsel yük, kişinin aşina olmadığı bir konuda 
daha fazla zihinsel enerji harcaması ve zorlan-
ması anlamına gelir (Angelo 2008). Bilişsel 
yük, bizim insan zihninin mimarisi hakkındaki 
bilgimiz üzerine yapılandırılmış bir kuramdır 
(Sweller 2009: 22). Bilişsel yük teorisine göre, 
kişinin zihni belli bir çalışma hafızasına göre 
işler (Paas ve ark. 2003: 63). Bilgi işleme sü-
reçlerinde, insanların sınırlı çalışma belleği ve 
sınırsız uzun süreli belleklerinin olduğu varsa-
yılır. Çalışma belleğinin kapasitesi yalnızca 
yedi elemanla sınırlıdır (Miller 1956’den akta-
ran Çakmak 2007: 3). Kısacası, zihnin kapasi-
tesi üzerinde bir yük yüklendiğinde, bilişsel 
yük (cognitive load) ortaya çıkar. Yalan söy-
lemenin, zihni doğru söylemekten daha fazla 
zorladığı ortaya çıkmıştır (Vrij ve ark. 
2006a’den aktaran Vrij 2008: 58). İnsanlar 
yalan söylerken zorlanırlar, çünkü öncelikle 
yalanı oluşturmak zihinsel çaba ister. Yalancı, 
yalanı oluşturmak ve bunun inandırıcılığını 
sürekli takip etmek durumundadır (Vrij ve ark. 
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2011: 29). Yalancı, karşısındakilerin kendisine 
inanmayacaklarını her zaman hesap etmek 
durumundadır. Bu nedenle sürekli alıcıların 
hareketlerini takip eder. Kendisine sürekli 
rolünü hatırlatmak zorundadır. Doğrular ortaya 
çıkarken onları bastırmak durumundadır. Bun-
ların tamamı zihinsel zorlanma yaratır. Bunla-
rın yanı sıra bu çalışmanın da temelini oluştu-
ran zorlanma sebebi, yalancının sürekli söyle-
diği yalanı hatırlamak zorunda olmasıdır. Ya-
lancıların hafızası güçlü olmalıdır, çünkü isten-
diğinde hikâyeyi yeniden anlatabilmek zorun-
dadır (Vrij ve ark. 2010: 3). 

Yalan söyleme esnasında kayıp ya da kazancın 
miktarının büyüklüğü bilişsel yükü artırır. Bir 
adamın eşine, hiç beğenmediği halde saçlarını 
beğendiğini söylemesi kazanç ya da kaybın 
görece düşük olduğu bir yalan iken, işlediği 
cinayeti yalanlayan ya da takside unutulan 
20.000 TL’nin kendisinin olduğunu iddia eden 
adamın kazanç ya da kaybı büyük olmaktadır. 
Kazanç ya da kaybın sonuçları yalancı için 
gerçekten önemli olduğundan, bu kişiler düşük 
kazanç/kayıplı yalancılarla karşılaştırıldıkların-
da, yakalanmaktan daha fazla korkacaklardır. 
Bu yakalanma korkusundan dolayı yakalan-
mamak için daha fazla yalan söyleyeceklerdir. 
Söylenen kaba yalanla birlikte artan çaba biliş-
sel zorlanmaya neden olacak ve böylece düşük 
kazanç/kayıpdurumlarına göre daha fazla biliş-
sel yük getirecektir (Vrij 2008: 44-45). Buna 
artırılmış bilişsel yük adı verilebilir. Arttırılmış 
bilişsel yük yaklaşımının amacı, görüşülenler 
için görüşmenin daha da zorlaştırılması, bunun 
etkisinin doğru söyleyenlere nazaran yalan 
söyleyenlerde daha fazla olacağı düşüncesidir. 
Neticede yalan yakalamak için daha fazla ipucu 
ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir (Vrij ve 
ark. 2011: 29). 

5.YALAN ÜZERİNE YAPILAN ARAŞ-
TIRMALARDA CİNSİYET FAKTÖRÜ 

Yalan söyleme ve yalan tespiti üzerine yapılan 
çalışmalarda, cinsiyetler arasında kayda değer 
bir farklılık bulunamamış olmakla birlikte, 
aşağıdaki bulgular araştırmaya temel teşkil 
etmesi bakımından sayılabilir: 

Üretmen (2008: 106) yürüttüğü doktora tezin-
de; kadınların erkeklere göre genel olarak, 
kendilerine yalan söylendiğinde, daha iyi niyet-
li yüklemelerde bulunduklarını tespit etmiştir. 

Dreber ve Johannesson (2008: 198), erkeklerin 
maddi çıkarlarını korumak için yalan söyleme-
ye daha yatkın olduklarını belirlemişlerdir. 

DePaulo, Kashy ve arkadaşlarına göre (1996: 
980) kadınlar; kendilerine yüklenen sosyal rol 
ve doğası gereği etkileşimde oldukları insanla-
ra karşı daha yakın olmak durumundadırlar. Bu 
nedenle daha az yalan söylerler ancak günlük 
hayatta daha fazla nezaket gerektiren iletişim 
ortamları içerisinde olduklarından beyaz yalan-
lar söylemeye daha yatkındırlar. Aynı çalışma, 
kadınların daha fazla başkalarına yönelik ya-
lanlar söyledikleri (iltifat gibi), erkeklerin ise 
daha kendilerini merkez alan yalanlar söyledik-
leri belirlenmiştir. Yapılan bir başka çalışmada, 
resim sergisini gezen kişilerden, sergi sahibi 
ressama (esasen çalışmada yardımcı görevinde 
olan kişiye) düşüncelerini söylemeleri isten-
miştir. Araştırma sonucunda; kadınlar resim-
lerden hoşlanmadıkları halde ressama yalan 
söyleyerek iltifat etmeye erkeklerden daha 
yatkın bulunmuşlardır (DePaulo ve ark. 1996: 
981).  

Jones’a göre (2011: 78); kadınlar karakolda ya 
da mahkemede işlemedikleri bir suçu itiraf 
etmeye veya ceza için savcı ile pazarlık yap-
maya daha meyillidir.  

6.YÖNTEM 

Zihinsel zorlanmanın, doğru soruları sorarak 
arttırılabileceği daha önceki bir çalışmada 
belirtilmiştir (Vrij ve ark. 2011). Bu araştırma-
da kişilerin hafızasını zorlayarak zihinsel zor-
lanmanın yükseltilmesi amaçlanmış ve bunun 
için katılımcılara doğru olmayan bir hikâye 
anlattırılmıştır. Hikâyeyi anlatmasının ardından 
aynı hikâyeyi yeniden anlatmaları istenmiştir. 
Yalancının anlattığı hikâye, doğru söyleyen 
kadar kafasında sabit olmayabilir ve zihinsel 
zorlanma ile hata yapabilir. Ayrıca yalan söy-
leyenler, doğruyu söyleyenlere göre daha fazla 
kendisiyle çelişebilir. 

Çalışmada, yalan söyleme becerilerinin, cinsi-
yete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve bu de-
ğişkenlerin hafıza gücü ile ilişkisi incelenmiş-
tir. Araştırmanın sonucunda kadınların, yalan 
söylerken hafıza yönüyle erkeklerden daha 
başarılı olacakları ve bazı kaynaklarda geçen 
bakış yönünün ya da kaçırmanın yalan tespitin-
de herhangi bir ayırt edici faktörünün olmaya-



Yalan Söyleme Kabiliyeti ve Cinsiyetler Arası Bir Karşılaştırma (234-243) 

 239 

cağı öngörülmüştür (Goman 2008: 61; Pease ve 
Pease 2006: 187). 

Araştırmanın homojenliğini sağlamak ve tutarlı 
sonuçlar elde edebilmek amacıyla, aynı meslek 
grubundan ve eğitim seviyesi birbirine çok 
yakın olan katılımcılarla araştırma yürütülmüş-
tür. Araştırmaya 30 erkek ve 31 kadın katılımcı 
dâhil edilmiştir. Katılımcıların 41’i üniversite 
mezunu, 17’si yüksek lisans derecesine sahip 
ve 3’ü lise mezunudur. Yaşları 20 ile 45 ara-
sında yayılmış olup %11’i 34 yaşındadır. Katı-
lımcıların tamamına yakını devlet memuru 
olarak çalışmaktadır ve orta gelir düzeyine 
sahiptirler.  

Araştırmacı tarafından bire bir görüşmeler 
yapılmış, tespitler gerçekleştirilmiştir. Her bir 
katılımcı ile arada herhangi bir engel olmaksı-
zın, karşı karşıya gelerek görüşülmüştür. Bü-
yük oranda kayıp ya da kazancın bilişsel yükü 
arttıracağından hareketle, ifade alma sorusu 
aşağıdaki şekilde, araştırmacı tarafından oluş-
turularak her bir katılımcıya sorulmuştur: 

“Geçtiğimiz Cumartesi günü, bulunduğumuz 
yerde bir cinayet işlendi. Cinayetin en kuvvetli 
şüphelisi sizsiniz. Herkes sizden şüpheleniyor. 
Ben de olayı soruşturan ve hâlihazırda sizin 
ifadenizi alan polis memuru olarak sizden 
şüpheleniyorum. Şimdi kendinizi temize çıkart-
mak ve buraya hiç gelmediğinizi ispatlamak 
adına geçtiğimiz Cumartesi gününü anlatacak-
sınız. En az sekiz adet somut yer, kişi veya olay 
sayacaksınız. Ancak en önemli olan nokta, bu 
sizin yaşadığınız bir gün olmayacak. Bana 
anlatacaklarınızın tamamı yalan olacak. Şimdi 
başlıyoruz; geçtiğimiz Cumartesi günü neler 
yaptığınızı bana anlatınız.” 

Konuşmacının görüşme esnasında, bilişsel 
yükünü arttırmak amacıyla kişisel alanına gire-
cek kadar (45-75 cm) (Schober 1996: 88) yak-
laşılmış ve doğrudan gözlerinin içine bakılmış-
tır. Görüşülen kişi konuşmaya başladığı anda 
kronometre başlatılmış, bitirdiği anda durdu-
rulmuş ve konuşma süresi saniye olarak hesap-
lanmıştır. Daha sonra görüşülen kişiye anlattığı 
olayları sırasını bozmadan, tersten başlayarak 
anlatması yani en son söylediği olayı en başta 
söyleyerek tersine bir sıra ile anlatması isten-
miştir. Ters sıra ile anlatmaya başladığında 
yine kronometre çalıştırılmış, bitirdiğinde dur-
durulmuş, süre saniye cinsinden hesaplanmış-
tır. Anlattığı somut olay/yer/kişiler önceden 

hazırlanan test formuna not edilmiş, tersine 
anlatırken, atladığı ya da sırasını karıştırdığı 
her bir madde hata olarak sayılmıştır. Bunun 
neticesinde her bir görüşülenin toplam hata 
sayısı belirlenmiştir. Konuşma esnasında görü-
şülenin bakışları da sürekli takip edilmiş, bakış 
yönü kaydedilmiştir. Görüşülen şahısta, gö-
rüşme esnasında izlenen sözsüz iletişim işaret-
leri ve davranışları, görüşme tamamlanmasının 
ardından araştırmacı tarafından kayda alınmış-
tır. 

Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS istatis-
tik programına girilmiş ve aynı program vasıta-
sı ile istatistik işlemleri yapılmıştır. Araştırma-
da parametrelerin karşılaştırmaları, “Bağımsız 
Örneklem t Testi Metodu” ile yapılmıştır. 

7. HİPOTEZLER 

Yapılan araştırmanın sonucunda;  kadınlarla 
erkeklerin yalan söyleme becerileri arasında, 
hafıza bakımından anlamlı bir fark olacağı ve 
kadın katılımcıların bu konuda daha başarılı 
olacakları beklenmektedir. Bu bağlamda: 

a. Kadınlar ve erkekler arasında, hata yapma  
sayısı bakımından anlamlı bir fark olacağı 
beklenmektedir.  

b. Kadınlar ve erkekler arasında, anlatım süresi 
bakımından anlamlı bir fark olacağı beklen-
mektedir. 

c. Kadınlar ve erkekler arasında, geri anlatım 
süresi bakımından anlamlı bir fark olacağı 
beklenmektedir. 

8. BULGULAR 

8. 1. Hata Yapma Sayısı ve Cinsiyet 

Veriler Bağımsız Örneklem t Testi’ne tabi 
tutulmuştur.  

Tablo 1. Bağımsız Örneklem t Testi 

t df 
Sig                  

(2 tailed) 

Ortalama 

Fark 

Standart                     
Hata 
Farkı 

-2.037 59 .046 -.759 .373 

Test sonucunda hata yapma sayısı bakımından 
cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmuştur 
(t=2.03; df= 59; p< 0,05)  (Tablo 1). 
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Tablo 2. Cinsiyet - Hata Ortalaması Karşılaş-
tırması 

Cinsiyet N (Hata) Hata Ortalaması 

Kadın 31 .77 

Erkek 30 1.53 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; erkek katılımcıla-
rın hata ortalamasının kadınlara göre daha 
yüksek gerçekleştiği saptanmıştır (Kadınlar 
için = 0.77, Erkekler için =1.53). Sonuç; 
yalan söylerken erkeklerin kadınlardan anlamlı 
düzeyde daha fazla hata yaptıklarını göster-
mektedir. Bu da kadınların yalan söylerken 
erkeklerden daha güçlü bir hafızaya sahip ol-
duğunu göstermektedir. 

8. 2. Anlatım Süresi ve Cinsiyet 

Veriler Bağımsız Örneklem t Testi’ne tabi 
tutulmuş ve test sonucunda cinsiyet ve anlatım 
süresi arasında anlamlı bir fark bulunamamış-
tır.  

Tablo 3. Bağımsız Örneklem t Testi 

t df 
Sig         

(2 tailed) 
Ortalama 

Fark 
Standart 

Hata 
Farkı 

.465 59 .644 3.8097 8.2041 

Tablo 4. Cinsiyet-Anlatım Süresi Karşılaştır-
ması 

Cinsiyet N Anlatım             
Ortalaması 

Kadın 31 94.710 

Erkek 30 90.900 

Bu sonuca göre ikinci hipotez doğrulanmamış 
ve kadın ve erkek katılımcılar arasında, gerçek 
olmayan bir olayı anlatma süresinde cinsiyetler 
arası bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Sonuç-
lar Tablo 3 ve 4’te gösterilmiştir. 

8. 3. Geri Anlatım Süresi ve Cinsiyet 

Veriler Bağımsız Örneklem t Testi’ne tabi 
tutulmuştur.  

 

Tablo 5. Bağımsız Örneklem t Testi 

t df 
Sig       

(2 tailed) 
Ortalama 

Fark 
Standart 

Hata 
Farkı 

-2.431 59 .018 -10.345 4.255 

Test sonucunda cinsiyet ve geri anlatım süresi 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t=-2.43; 
df= 59; p< 0,05) (Tablo5). 

Tablo 6. Cinsiyet-Geri Anlatım Süresi Karşı-
laştırması 

Cinsiyet N (Saniye) Geri Anlatım 
Ortalaması 

Kadın 31 41.35 

Erkek 30 51.70 

Yapılan analizin ortalamaları alındığında, Tab-
lo 6’da görüldüğü üzere; kadın katılımcıların 
geri anlatım süresi ortalamasının erkeklere göre 
düşük olduğu saptanmıştır [Kadınlar için = 
41.35(saniye), Erkekler için = 51.70(saniye)]. 
Bu sonuçlara göre erkeklerle karşılaştırıldığın-
da kadınların hafızalarının daha kuvvetli oldu-
ğu, daha az bilişsel zorlanma yaşadıkları ve 
anlattıkları yalanı daha kolaylıkla hatırlayarak 
daha kısa bir sürede tersine kronolojik sıra ile 
anlatabildikleri tespit edilmiştir. 

8. 4. Sınırlılıklar 

Bu araştırma belli bir yaş grubu ve eğitim dü-
zeyindeki katılımcılara uygulanmıştır.  

Tablo 7. Katılımcıların Yaş Ortalamaları 

Cinsiyet Ortalama N Standart 
Sapma 

Kadın 31.48 31 4.130 

Erkek 34.53 30 5.178 

Toplam 32.98 61 4.884 

Kadınların yaş ortalaması =31,48;SD= 4.130, 
Erkeklerin yaş ortalaması =34,53;SD= 5.178 
(Tablo 7).   
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Tablo 8. Katılımcıların Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Frekansı Yüzdesi 

Yüksek Lisans 17 27.9 

Üniversite 41 67.2 

Lise 3 4.9 

Toplam 61 100 

Ayrıca eğitim düzeyleri de Tablo 8’de görül-
düğü gibi ağırlıklı olarak üniversite mezunları 
(F=41) ve yüksek lisans mezunları şeklinde 
(F=17) gerçekleşmiştir. Lise mezunları sadece 
üç kişidir (F=3). Araştırmaya katılan katılımcı 
sayısı da kısıtlı tutulmuştur (K=31, E=30). 

GENEL TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırma boyunca, “yalan” kavramı üzerine 
bazı tanımlar özetlenirken, yalan söyleyen 
kadınlar ve erkekler arasında, yalanı hafızada 
tutmak boyutunda anlamlı bir fark olacağı 
şeklindeki hipotez ispatlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda kadınların erkeklere göre 
hafızalarının daha güçlü olduğu ve söyledikleri 
yalanları daha kolaylıkla akıllarında tutabildik-
leri belirlenmiştir. Bu bakımdan beklentilerle 
örtüşmüştür. Araştırma boyunca, kadınların 
büyük çoğunluğunun sayısı hiç de az olmayan 
(kronolojik sıra ile sekiz yalan olay) yalanları 
söylerken zorlanmadıklarını, normal konuşma 
tempolarını düşürmediklerini gözlemlemiştir. 
Buna karşılık erkek katılımcıların ise daha 
fazla zorlandıkları değerlendirilmiştir. 

Anlatım süresi, kişilerin hikâye anlatma tarz ve 
becerilerine göre değişiklik gösterdiğinden yani 
bazı kişiler daha ayrıntılı yalan söylerken bazı-
ları daha yüzeysel söylediğinden, anlatım süre-
sinin ölçülmesi çok sağlıklı olmamıştır. Elde 
edilen anlatım süreleri toplu halde değerlendi-
rildiğinde hiçbir anlamlı ilişki gözlenmemiştir. 
Bu nedenle araştırma sonuçlarına dahil edil-
memiştir. 

Hikâyeyi tersine kronolojik sıra ile yeniden 
anlatma süresinde anlamlı bir fark saptanmıştır. 
Geri anlatım süresinde, cinsiyetler arası yapılan 
karşılaştırmada, .018 düzeyinde anlamlı fark 
gözlenmiş ve tespit edilen geri anlatım süresi 

ortalamalarından kadın katılımcıların anlattık-
ları yalanı geri anlatırken, hafıza bakımından 
erkek katılımcılar kadar zorlanmadıkları ve 
daha seri bir şekilde geri anlatabildikleri belir-
lenmiştir. 

Kadın katılımcılar, söyledikleri yalanları akılla-
rında daha fazla tutabilmişler ve daha az hata 
yapmışlardır. Ancak erkek katılımcıların hata 
sayısı daha fazla gerçekleşmiş ve söyledikleri 
yalanları daha az akıllarında tutabildikleri, bu 
nedenle yalan söyleme becerilerin hafıza kıs-
taslarına göre düşük gerçekleştiği belirlenmiş-
tir.  

En anlamlı fark bilişsel yük bakımından ortaya 
çıkmıştır. Kadınların anlattıkları yalanları ter-
sine bir sırayla hatırlamaya çalışırken hiç zor-
lanmadıkları ve kısa bir sürede geri anlatabil-
dikleri hem gözlenmiş, hem de istatistiksel 
olarak tespit edilmiştir. Erkeklerin ise geri 
anlatmada bilişsel olarak daha fazla zorlandık-
ları, hareketleri ile bunu belli ettikleri gözlen-
miş, bunun da istatistiksel olarak gerçekleştiği 
tespit edilmiştir.  

Kişilerin kullandıkları el ile bakış yönleri ara-
sında herhangi bir korelasyon gözlenmediği 
için araştırma sonuçlarına dahil edilmemiş ve 
bakış yönü ile yalan söyleme arasında anlamlı 
bir bağ olmadığı yönündeki araştırma sonuçları 
bir kez daha teyit edilmiştir  (Vrij 2008: 60). 

Elde edilen bulgular, iletişimciler ve psikolog-
lar tarafından tartışmaya açıktır. Araştırmacının 
kişisel kanaati; sonuçların farklı çıkmasının 
nedeninin, toplumumuzda kız ve erkek çocuk-
lara karşı farklı davranılması olduğu şeklinde-
dir. Geleneksel Türk Toplumu’nun, erkek ço-
cukları kayırması, çocukluktan itibaren hatala-
rını hoş görmesi, serbest bir tarzda yetiştirmesi, 
buna karşılık kız çocukları daha baskıcı bir 
tutumla yetiştirmesi, özellikle kız-erkek ilişki-
leri konusunda anlayışsız ve katı davranması-
nın sonucunda, erkek çocuklarının daha az 
yalan söylemek zorunda bırakıldığı ve bu ne-
denle yalan söylerken daha fazla zorlandığı; 
ancak kız çocuklarının daha fazla yalan söyle-
mek zorunda kaldıkları için yalan söylemeye 
alışkanlık kazandıkları ve daha rahat yalan 
söyledikleri sonucu çıkartılabilir. Birçok çalış-
ma çocukların büyüdükçe daha iyi yalancılar 
olduklarını ve böylece büyüklerini daha iyi 
kandırabildiklerini gösterdiğinden (DePaulo ve 
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ark. 1982: 709; Ekman 1989’den aktaran 
Gervais ve Tremblay 2000: 213) bu yaklaşımla 
büyüyen kız çocuklarının ilerleyen yaşlarda 
kadın bireyler olarak daha başarılı bir şekilde 
yalan söyleyebildikleri; erkeklerin de aynı 
sebeplerden hareketle daha başarısız yalancılar 
oldukları sonucu çıkartılabilir.  

Elde edilen sonuçlar Lewis’in (1989: 443) üç 
yaş çocukları üzerine yürüttüğü çalışma ve 
yorumları ile de örtüşmektedir. Lewis’e göre 
kız çocukları doğası gereği toplumsal onaya 
daha fazla ihtiyaç duyduğundan; üzerlerinde 
daha fazla toplumsal baskı olduğundan ve 
cezalandırılma korkusu erkeklere göre kadınlar 
üzerinde daha motive edici olduğundan kan-
dırmaya daha eğilimlidirler. 

Türkiye’de sözsüz iletişim işaretlerinin ve buna 
bağlı olarak yalan işaretlerinin tespiti üzerine 
yapılan özgün araştırma sayısı yok denecek 
kadar azdır. Bu alanda literatürü arttırmak ve 
Türk toplumuna özgü sözsüz iletişim olgusunu 
bilimsel açıdan tespit etmek üzere, deneysel 
araştırmaların daha fazla yapılması ve üniversi-
telerin bu konuda araştırmaları teşvik etmesi 
gerekliliği değerlendirilmektedir. Bu konuda 
ilerleyen zamanlarda yapılacak araştırmalar 
daha geniş bir örneklem alınarak ve çeşitli yaş 
ile eğitim gruplarını karşılaştırarak yapılabilir. 
Örneklem alınan grup daha ziyade geleneksel 
Türk aile yapısından gelen kişilerdir. Farklı 
toplumsal gruplara yapılacak testlerden de 
ilginç sonuçlar alınabileceği değerlendirilmek-
tedir. 

Yapılan araştırma, kadınların yalan söylerken 
erkeklere nazaran daha az zorlandıklarını gös-
termiştir. Ancak bu husus, kadınların daha 
başarılı yalan söyleyebildikleri anlamına gel-
memektedir. Yalan söylemek, daha doğrusu 
başarılı yalan söylemek karmaşık ve hayatın 
genel akışına aykırı bir süreçtir. Bu nedenle 
konunun sadece yalanı hatırlama ve hafıza 
boyutu ile değil, tüm yönleri ile incelemek 
gereklidir. Bu çalışma, ilk olması sebebiyle 
oldukça dar kapsamda tutulmuştur. İleride bu 
alanda araştırma yapacak olanlar, daha geniş 
bir örneklem üzerinde bu testi uygulayabilirler. 
Örneklemin yaş ve eğitim seviyesi bakımından 
homojen olması, araştırmanın başka bir sınırlı-
lığıdır. Bu nedenle araştırmanın tekrarında 
farklı yaş grupları ve özellikle farklı eğitim 

düzeyleri karşılaştırılabilir. Yine mesleklere 
göre yalan söyleme becerilerinde farklılıklar 
değerlendirildiği için (Vrij ve ark. 2010: 10), 
farklı meslek gruplarının üzerinde de çalışma 
tekrarlanabilir. Araştırmanın varyasyonlarının 
arttırılması ilerleyen yıllarda bu alanda çalışma 
yapmak isteyecek olan araştırmacılara da ışık 
tutacaktır. 
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