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Dear colleagues,  
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The conference web page of the 2nd CICMS is: http://cicms2019.aegean.gr 
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ÖZNESİNE YÖNELEN HINÇ: YERALTI 

 
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Oktan¹ & Yağmur Kılıç2 

 
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ABD 
 

Özet. Bu çalışma Friedrich Nietzsche ve Max Scheler’in, insan ruhunun gizemli bir yönü 
olarak tespit ettikleri ve intikam, haset, şiddet, linç gibi yıkıcı eylemlerle bağlantılı olarak 
açıkladıkları hınç (ressentiment) kavramını Zeki Demirkubuz’un Yeraltı (2012) filmi 
örnekleminde tartışmayı amaçlamaktadır. Scheler’in Modern toplumda çeşitli kurallar, kontrol 
ve denetim mekanizmaları vasıtasıyla kontrol altına alınmaya ve bastırılmaya çalışıldığına 
dikkat çektiği bu yıkıcı itki, dışavurulma biçimi açısından dönüşerek bürokratik aklın 
egemenliği altında şiddet gösterilerinden büyük ölçüde uzaklaşarak günledik yaşam 
pratiklerine nüfuz eden bilinçaltı bir belirleyici haline gelmiştir. 
Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar kitabından esinlenilerek çekilen Yeraltı filmi, 
kahramanının benliğine yönelik bir aşağılanma arzusu etrafında deneyimlediği “hınç” 
duygusunu ve bu tekinsiz ve yıkıcı gücün insan ruhu üzerinde yol açtığı belirsizliği, karmaşayı 
işlemektedir. Bu yönüyle film “hınç”ın modern toplumda dışavurumunun ayrıksı bir biçimini 
örneklemektedir. Bu çerçevede film, “hınç” ve “kıskanmak”, “haset”, “intikam” gibi ilişkili 
kavramlar ekseninde analiz edilmiştir. 
Anahtar sözcükler: Hınç (ressentiment), haset, intikam, Yeraltı 
 

RESSENTİMENT TARGETTİNG IT’S SUBJECT: YERALTI 
Abstract. This study aims to discuss the concept of ressentiment that Friedrich Nietzsche and 
Max Scheler describe as a mysterious aspect of the human soul in connection with destructive 
actions such as revenge, envy, violence and lynching in the sample of Zeki Demirkubuz's film, 
Yeraltı (2012). This devastating impulse, which Scheler emphasizes in trying to be controlled 
and suppressed through various rules and control mechanisms in modern society, has 
transformed from the standpoint of the way of expression and has become a subconscious 
determinant that permeates the practices of daily life, largely away from the violence under 
bureaucratic intelligence. 
The film Yeraltı,  inspired by Dostoevsky's Book of Notes from the Underground, discusses 
feelings of ressentiment felt in connection with a desire for humiliation of the protagonist's self 
and the uncertainty and complexity that this uncanny and destructive power has caused on the 
human soul. In this respect, the film exemplifies the distinctive form of expression in modern 
society. In this framework film analysed through ressentiment and related terms, jouelesy, 
envy, revenge etc. 
Key Words: Ressentiment, envy, revenge, Yeraltı 

GİRİŞ 

Felsefe geleneği içerisinde “insan nedir?” sorusu, pek çok düşünür ve sanatçının üzerinde fikir ürettiği 
varlıkbilimsel problemlerden biri olmuştur. “İyi”, “kötü”, “doğru”, “yanlış”, “erdem”, “fayda” gibi ahlak üzerine 
yapılan tartışmalar da çoğu kez insanı tanımlama çabasıyla ilişkili olarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. İnsanı 
anlama ve anlamlandırma çabasında bazı düşünürler, insan ruhunun bazı yönlerini yücelterek, uygarlığa ilişkin 
olumlu bir gelecek tablosu ortaya koyarken, bazı felsefeciler ise ruhun karanlık ve tekinsiz yönlerini ön plana 
çıkarmışlardır. Ortaya atılan sorular aynı varlığı tanımlamaya yönelik olsa da ulaşılan sonuçlar bazen bir 
ütopyayı tarif ederken bazen de insana ilişkin yoğun bir şüpheyi ve distopik bir gelecek tasavvurunu ortaya 
koymaktadır. Bu tartışmalar içerisinde Friedrich Nietzsche’nin, Hegel’in Tinin Görüngübilimi adlı eserinde 
ortaya koyduğu görüşlerden hareketle kavramsallaştırdığı ve Nietzsche’den sonra da Max Scheler’in biraz daha 
geliştirdiği “ressentiment” (hınç) kavramı, insana ilişkin karamsar bakışı ortaya koyan önemli örneklerden 
birisidir. Nietzsche ve Scheler, insan ruhunun gizemli bir yönü olarak tespit ettikleri ve intikam, haset, şiddet, 
linç gibi yıkıcı eylemlerle bağlantılı olarak açıkladıkları hınç’ı (ressentiment), modern toplumsal yaşamda 
görünür olan pek çok değerin ya da evrensel görünen prensiplerin, ahlaki yargıların temelinde yatan yıkıcı ve 
tehlikeli bir duygu durumu olarak tarif etmektedirler. Modern toplumda çeşitli kurallar, kontrol ve denetim 
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mekanizmaları vasıtasıyla kontrol altına alınmaya ve bastırılmaya çalışıldığını söyledikleri bu yıkıcı itkinin, 
dışavurulma biçimi açısından dönüşerek bürokratik aklın egemenliği altında şiddet gösterilerinden büyük ölçüde 
uzaklaşarak günledik yaşam pratiklerine nüfuz eden bilinçaltı bir belirleyici haline geldiğini iddia etmektedirler. 
İnsan ruhunun gizemini ve insanın gerçekliğini anlama çabası, sanatsal çalışmalarda ve edebiyat eserlerinde de 
sürdürülen önemli problemler arasındadır. Bu çalışmada yönetmen Zeki Demirkubuz’un, Rus yazar Fyodor 
Dostoyevski’nin  Yeraltından Notlar (1864) romanından uyarladığı ve yukarıda sözü edilen türden tartışmaların 
yürütüldüğü Yeraltı (2012) filmi “hınç” kavramı bağlamında incelenmektedir. Pek çok filminde Dostoyevski’nin 
eserlerinden etkilenen Demirkubuz bu eserinde, yazarın toplumsal yaşamdan uzak, kendi dünyası içerisinde 
karamsar, bunalımlı, nefret ve haset duygularıyla örülmüş bir yaşamı sürdüren, isimsiz karakteri “Yeraltı 
İnsanı”nı anlatının merkezine almaktadır. Ana karakterin, benliğine yönelik bir aşağılanma arzusu etrafında 
deneyimlediği “hınç” duygusunu, bu tekinsiz ve yıkıcı gücün insan ruhu üzerinde yol açtığı belirsizliği, 
karmaşayı işleyen film, Nietzshe ve Scheler’in ressentiment kavramına ilişkin tartışmaları ekseninde, 
Dostoyevski’in kitabıyla olan paralellikleri ve farklılıkları da göz önüne alınarak, analiz edilmektedir. 

1. HINÇ (RESSENTİMENT) KAVRAMI 

Ressentiment, felsefe literatürüne Nietzsche tarafından sokulmuş Fransızca bir kelimedir. Kelime en basit haliyle 
hınç anlamına gelmektedir ancak hınç kelimesi tek başına ressentiment sözcüğünü anlam bakımından 
karşılamakta yetersizdir. Scheler, Ressentiment isimli kitabının önsözünde Almanca “groll” (hınç, kin) 
kelimesinin anlam bakımından ressentiment sözcüğüne en yakın olabilecek kelime olduğunu ifade etmektedir ( 
Scheler, 2015: 20). İngilizce’de dargınlık, gücenme anlamlarına gelen resentment kelimesi de kavramın içeriğini 
karşılayamaz. Çünkü ressentiment kavramında bir araya gelen bir takım duygu durumlarının dışa vurulamaması 
sonucunda meydana gelen bir tıkanma hali söz konusudur. Scheler buna bir de küçümseyici ve değersizleştirici 
garaz duygusunu dâhil eder. 
 
Nietzche, ressentiment kavramını Ahlakın Soykütüğü adlı eserinde, Hegel’in efendi-köle ilişkileri üzerine 
görüşlerine dayandırarak açıklamaktadır. Hegel, efendi-köle diyalektiği şeklinde tanımladığı insani ilişkiler 
ekseninde iki farklı bilinç biçiminden sözetmektedir. Bunlardan “biri özü kendi –için- olmak olan bağımsız 
bilinç, öteki özü bir başkası için yaşamak ya da olmak olan bağımlı bilinçtir” (Hegel, 2015: 83). Birincisi 
Efendi’yi tanımlarken, ikincisi Köle bilincini tarif etmektedir. Efendi bağımsız, kendi gerçekliğini kendi varlığı 
üzerinden tanımlayan bir kimlik tasarımını ifade etmektedir. “Efendi salt kendi –için- varlıktır” (Hegel, 2015: 
84).  Köle ise kendi gerçekliğini Efendi’ye referansla tanımlamaktadır. “Arı olmayan, özsel olmayan eylemdir” 
(Hegel, 2015: 84). Efendi’yle girdiyi kavgayı kaybetmiştir ve yaşamını bağışladığı için ona borçludur. Ereğini 
ona hizmet ederek ve onun otoritesine koşulsuz bir biçimde boyun eğerek gerçekleştirmektedir. Hegel’in 
yaklaşımında Köle, Efendi’ye hizmet etme sürecinde emeği ve ürettikleri üzerinden bir anlamda kendine yönelik 
bir varlık inşa etmeye başlayacak ve buna karşın Köle’nin hizmetine muhtaç olan Efendi’nin ise başlangıçta 
sahip olduğu bağımsız bilinci giderek Köle’nin bilinci dolayımıyla tanımlanmaya başlanacaktır. Bu çerçevede 
bilinç inşası diyalektik bir dönüşümü ifade etmektedir.  
 
Hegel’in Efendi-Köle diyalektiğini ressentiment kavramının özüne yerleştiren Nietzsche ise (2008), Köle’nin 
bilincini daha çok nefret, kıskançlık ve intikam duyguları üzerinden tanımlamaktadır. Köle efendinin egemenliği 
altında yaşamayı hazmedemez ancak ona başkaldıracak cesarete de sahip değildir. Efendinin yerine geçmek 
ondan öç almak istemektedir ancak bunu başaramayacağını bildiği için efendisine yönelik bir hınç duygusuna 
kapılır ve acı çeker. Efendinin tüm değerlerini reddeder ve onu kendi gözünde değersizleştirir. Gerçek tepkisini, 
eylemlerini bastırmak zorunda kalan köle kendini efendisine karşı hissettiği nefret ve intikam duyguları 
üzerinden tanımlar. Bu noktada Nitzsche’nin deyişiyle “soylu ahlak, kendine zafer kazanmış bir biçimde ‘evet’ 
demekten gelişirken, köle ahlakı daha başında ‘dışta’ olana, ‘farklı’ya ‘kendi olmayan’a ‘hayır’ der: Bu Hayır, 
onun eylemidir” (Nietzsche, 2008: 51). Öteki üzerinden kurgulan bu ben algısı, marazi bir kimlik tasarımı ortaya 
çıkarmaktadır. Bastırılan tüm içgüdüler içselleştirilir ve böylece insan hınç duygusuyla dolarak kendine acı 
çektirmeye başlar. 
 
Nietzsche’nin görüşlerinden yola çıkan Scheler, Hınç (Ressentiment) adlı eserinde, ressentiment’i “zihnin 
karanlık dehlizlerinde gezinen, egonun eylemliliğinden bağımsız, bastırılmış bir gazap duygusu” (2015: 20) 
olarak tanımlamaktadır. Yazar, ressentimentin ilk kaynağının intikam duygusu olduğunu belirtmektedir. Ancak 
intikamın gerçekleştirilmesi için harekete geçmek öfkenin boşaltılmasını sağlayarak duygusal bir rahatlamayla 
sonuçlanmaktadır. İntikam almanın mümkün olmadığı durumlardaysa, uğranılan haksızlıktan ya da ortaya çıkan 
mahrumiyetten kaynaklanan gerilim içe yansıtılarak bilinçaltı bir sürece dönüşmektedir. Ressentimentin 
kaynağında yer alan ikinci grup nedenler ise haset, kıskançlık ve rekabet hırsıdır. Özellikle yıkıcı sonuçları ve 
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tatmin edilmesinin neredeyse imkansız olması nedeniyle haset duygusu ressentimentin ortaya çıkmasında 
belirleyici olmaktadır. Melanie Klein’e göre (Klein, 1999: 17) haset, yıkıcı itkilerin oral-sadist ve anal-sadist bir 
ifadesidir. Yaşamın başından beri etkilidir ve bünyesel (doğuştan gelen) bir temeli vardır. Gündelik anlamıyla ise 
haset başkasının sahip olduğu ancak kişinin kendisinin sahip olamadığı şeyler karşısında deneyimlenen bir 
iktidarsızlık hissidir. Ancak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesiyle oluşan gerilim, o şeyin sahibine karşı bir 
nefret duygusu uyandırmakta ve arzulanan şeye ve ona sahip olan kişiye karşı yıkıcı bir duyguya dönüşmektedir.  
Tepkiye dayalı bir eylemler zinciri, bir duygulanım biçimi olan hınç, öfke nöbetinden ya da bir intikam 
girişiminden, kıskançlığı ya da rekabeti dışavurmaktan oldukça farklıdır. Scheler’in de vurguladığı üzere 
intikam, haset, kıskançlık, rekabet hırsı gibi duygular yıkıcı potansiyeller barındırmasına karşın ressentimentin 
gelişebilesi için bu tepkilerin cesaretsizlik, iktidarsızlık, güçsüzlük gibi nedenlerle gerçekleştirilememiş olması 
gerekmektedir. Hedefine bir türlü ulaşamayan bu yıkıcı duygular, eylemin öznesinin ruhunu kemiren, onu 
sürekli olarak zehirleyen çözümsüz bir içe kapanıma sürüklemektedir.  
 
Scheler, ressentiment’i yerleşik ahlak anlayışını da belirleyen, toplumsal bilinçdışına işlemiş oldukça yaygın bir 
olgu olarak tarif etmektedir. Nietzche’nin, Hıristiyan ahlak anlayışı bağlamında, rahiplerin çileci yaşam biçimleri 
ve cesaretsizlikleriyle ilişkili olarak tartıştığı bu duygu, Scheler’in bakışında daha çok ahlaki kriterlerin arka 
planını oluşturan temel bir ilkeye dönüşmektedir. Scheler’e göre (2015: 81) Avrupa tarihine bakıldığında her ne 
kadar Hıristiyan etiğinin çekirdeğinde ressentiment olmasa da Hıristiyan değerleri kolaylıkla ressentiment 
değerlerine saptırılabilmektedir ve sıklıkla da böyle olmuştur. XIII. Yüzyıldan itibaren Hıristiyan ahlakının 
yerini almaya başlayan ve modern toplumsal yaşamı kuşatan burjuva ahlakının ise ressentiment üzerine 
kurulduğu görüşündedir. Bu çerçevede ressentiment, ahlak anlayışının yapılanması konusunda “kötü” olanın 
“iyi” görünmesini sağlayacak kadar muazzam bir etkiye sahiptir. Gerçek nedenini ortadan kaldırmaya ya da o 
nedene karşı tepkisini ortaya koymaya gücü ve cesareti olmayan köle ruhlu insan ortaya çıkan ruhsal gerilimi 
çeşitli yollardan ödünlemeye yönelmektedir. Bu bağlamda Nietzsche ve Scheler’in yaklaşımlarında modern 
toplumda, sanatsal, toplumsal değere dönük eylemler ve ahlaki yüceltmelerin pek çoğu, hedefinden saptırılmış 
ressentiment duygusu üzerine konumlanmaktadır. Scheler’in (2015: 200) de ifade ettiği gibi “nefsine hâkim 
olmak”, “sadakat”, “dürüstlük”, “tutumluluk” gibi ahlaki yüceltmeler bizatihi ressentimente kök salmış 
erdemlerdir.  
 
Nietzsche ve Scheler’in tartışmalarından hareketle sanatsal yaratımların ve sinemanın da ressentiment 
duygusuyla ilişkisini kurmak mümkündür. Yetkin bir sanatsal üretim gerçekleştirmek ya da ortaya çıkarılan 
özgün sanatsal eser üzerinden elde edilen tatmin duygusu, bir yönüyle ressentiment duygusuna 
dayandırılabileceği gibi, bu gizemli insani özellik üretilen eserlere de konu edilebilmekte, sinemanın nesnesi 
haline getirilmektedir. Çalışmaya konu olan Yeraltı film de bu türden tartışmaların yapıldığı örneklerdendir.    

2. HINÇ EKSENİNDE YERALTI FİLMİ 

Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı Yeraltı (2012) filmi, Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin Yeraltından 
Notlar (1864) romanının serbest bir uyarlamasıdır. Dostoyevski’nin ilk olarak 1864 yılında Epoha dergisinin 
Ocak, Şubat, Nisan aylarında yayımlanan romanı, Avrupa’da varoluşçu edebiyatın ilk örneği olarak kabul 
edilmektedir.  
 
Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Film romanın ikinci bölümü üzerine kuruludur. Romanın birinci bölümü 
“Yeraltı İnsanı” olarak isimlendirebileceğimiz anti-kahramanın toplum, insan ilişkileri, kendi iç dünyası üzerine 
yaptığı uzunca bir monologdan oluşmaktadır. “Yeraltı İnsanı”, Demirkubuz’un sinemasını da karakterize eden 
“insan doğası”, “irade”, “güç istenci” gibi kavramlar ekseninde okuyucuya kendisini tanıtır. Filmin de üzerine 
kurulu olduğu ikinci bölümde ise “yeraltı adamı” 20’li yaşlarına dönerek devlet memuru olarak çalıştığı, 
insanlarla ilişkilerini henüz tam olarak kesmediği, yer altı’na tam anlamıyla çekilmediği dönemde yaşadığı bazı 
olayları anlatır. Bir bar kavgası sırasında kendisini dikkate almayarak hakaret ettiğini düşündüğü bir subaydan 
intikam almak için yıllar süren planlar kurması, eskiden beri ilişkilerinin kötü olduğu okul arkadaşlarının 
düzenlediği bir yemeğe onlar istemese de kendini davet ettirmesi, Lisa adında bir hayat kadınıyla ilişkisi gibi 
olaylar, aynı zamanda Yeraltı İnsanı’nın güçlü bir bireysellik inşa etmeye yönelik girişimlerini ve yenilgilerini 
anlatmaktadır. Her bir olayla birlikte “meydan okuma”, “büyüklenme”, “kibir” etrafında cılız da olsa ortaya 
konulan girişimler her seferinde daha büyük gerilemelere ve “aşağılanmaya”, “görünmezleşmeye” ve “hınca” 
dönüşür. Özellikle eski okul arkadaşları Ferfinchkin, Trudolyubov ve Simonov’un, arkadaşları ve ona 
dalkavukluk ederek yaşadıkları Zverkov’a verdikleri yemeğe katılması ve sonrasında yaşananlar, varoluşsal 
problemlerinin derinleşmesine ve hınç duygusunun daha da belirginleşmesine neden olur. “Yeraltı İnsanı”, 
Zverkov’a karşı geçmişten gelen bir haset ve hınç duygusuyla dolup taşmaktadır. Kendisini zorla yemeğe davet 
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ettirdiği gecenin sonunda alkolün de etkisiyle kendisini ciddi şekilde aşağılanmış bir halde bulur. Arkadaşları 
onu yemek yedikleri yerde bırakıp giderler. Onların peşinden gittiği randevu evinde Lisa isimli genç bir hayat 
kadınıyla tanışır. Geceyi birlikte geçirdiği Lisa’ya bir takım öğütler verip onu bu hayattan kurtaracağını söyler ve 
evine davet eder. Ancak Lisa’nın eve geleceği gün bundan pişman olur çünkü gerçek “Yeraltı İnsanı”yla Lisa’ya 
anlattığı “Yeraltı İnsanı” aynı kişi değildir.  
 
Demirkubuz’un Ankara’da çektiği film de benzer bir hikaye örgüsüne sahiptir. Filmde toplumdan yalıtılmış bir 
yaşam süren kırklı yaşlarında bir devlet memuru olan Muharrem’in (Engin Günaydın) kendisi ve çevresiyle 
yaşadığı içsel çatışmalar konu alınmaktadır. Muharrem’in eski arkadaşı Cevat (Serhat Tulumluer), yazdığı bir 
roman dolayısıyla Faik Akkoyunlu Ödülü almıştır. Bunu hazmedemeyen Muharrem, kendisini Cevat için 
verilecek yemeğe zorla davet ettirir. Bu yemek Muharrem’in hem nefret ettiği Cevat ve ortak arkadaşları Sinan 
(Murat Cemcir), Feridun (Feridun Koç) ve Tarık’la (Serkan Keskin) hem de kendisiyle yüzleşmesi sürecine 
dönüşecektir. Eski defterlerin açıldığı, kapatılamayan hesaplaşmaların gündeme geldiği yemek, Muharrem için 
yoğun bir aşağılanma duygusuyla sonuçlanacaktır. Bu olay, varoluşsal problemlerle boğuşan karakterin kendi 
kabuğuna daha çok kapanmasına ve varoluşa ilişkin sorgulamalarının daha da derinleşmesine neden olacaktır. 
 

2.1. Ruhun Karanlık Gölgesinde Yaşamak 
Yeraltı filmi, tematik açıdan Demirkubuz’un “insanın nasıl bir varlık olduğu” (Aytaç, Gözde, Onaran, 2009) 
sorusuna filmleri aracılığıyla verdiği yanıtlardan yalnızca biridir. Yönetmen sinema yolculuğu boyunca bu temel 
soru üzerinde düşünür ve farklı filmlerinde bu arayışa cevaben insanın içsel dünyasına ilişkin farklı kavramları 
tartışır. Kıstırılmışlık, şeytanilik, haset, kıskançlık, masumiyet, suçluluk gibi temalarla ilerleyen bu sorgulamalar 
insan ruhunun karanlık yönü üzerine yoğunlaşır. Yönetmen insanın karanlık yönüne, kötülüğüne ilişkin bu 
tercihini bir söyleşisinde şöyle dile getirmektedir: “İyilikte anlaşılacak bir şey yoktur, tanımlıdır, bellidir hatta 
yasalara, hukuka bağlanmıştır. Ama kötülük tanımsızdır, muğlâktır, yasasızdır, sonsuzdur; kuyu gibidir, mağara 
gibidir, girdikçe dehlizdir” (Pay & Afat, 2011: 117).  
 
Demirkubuz sinemasının genelini tanımlayan insan ruhunun karanlığına yönelik sorgulama, arayışın insanın 
kendi derinine yönelmesi, beraberinde ana karakterleriyle toplumsal bağlam arasındaki bağın oldukça zayıf ve 
kırılgan biçimde kurulmasını getirmektedir. Dahası toplumsal alanla olan bağın zayıf olması karakterlerin kendi 
dünyalarında kurgulanan gerçekliğin sınırlarını genişleten, içsel çelişkilerin, açmazların boyutlarını büyüten 
dolayısıyla da anlatının üzerine kurulduğu karakteri ayrıksı hale getiren ortamı sağlamaktadır. Demirkubuz’un 
filmlerinden C Blok’ta (1994) Tülay, Üçüncü Sayfa’da (1999) Meryem ve İsa, Yazgı’da (2001) Musa, 
Kıskanmak’ta (2009) Seniha, Yeraltı’da ise Muharrem, yönetmenin insanın karanlık yönüne ilişkin 
sorgulamalarını yürütmek üzere kurguladığı, ait oldukları dışsal dünyadan kopuk, asıl kimliklerini iç 
dünyalarında oluşturan karakterlerdir.   
 
Toplumsal alandan uzak, kendi içine kapanan karakterler, yönetmenin söyleşilerinde sıkça referansta bulunduğu 
Jean Paul Sartre, Albert Camus gibi yazarların eserlerinde de karşımıza çıkar. Franz Kafka Dönüşüm’de (1915),  
Herman Hesse Bozkırkurdu’da  (1927), Jean-Paul Sartre Bulantı’da (1938), Albert Camus Yabancı’da (1942), 
Dostoyevski Yeraltından Notlar’da Yeraltı İnsanı’nın içine kapanımı ve sınırlarını kendisinin çizdiği dünyanın 
benzerlerini inşa ederler. Demirkubuz’un karakterlerinin ait olduğu gizemli yeraltı evreninin kökleri bu eserlere 
kadar uzanır. Film karakterleri arayışlarını, bir bakıma bu romanlarda çizilen yollardan ilerleyerek sürdürürler. 
 
Demirkubuz’un Muharrem karakterinin “yeraltı”nda, insanın varoluşsal özüne ilişkin ulaştığı ana tema 
Nietzsche’ci bir hınç’tır (ressentiment). Kuşkusuz Dostoyevski’nin konuya yaklaşımı yönetmenin bakış açısına 
büyük ölçüde yön vermiştir ve roman Nietzsche’nin bu kavramı incelediği “İyi’nin Kötünün Ötesinde” ve 
“Ahlakın Soykütüğü Üzerine” adlı eserlerini yazdığı tarihten yaklaşık yirmi yıl önce tamamlanmış olsa da insan 
varoluşu üzerine ortaya konulan görüşler Nietzsche’nin görüşleriyle benzeşmektedir. Ressentiment olarak 
kavramsallaştırılan duygu durumu da romanda ismi belirtilmeyen “Yeraltı İnsanı”nın ruh haliyle yakından 
ilişkilidir.  
 
Roman dönemin sosyo-kültürel yapısına ve modern insan tanımına yönelik bir eleştiri olarak değerlendirilebilir. 
Yazarın bu eleştiriyi isim vermediği kahramanı üzerinden yaparak okuyucunun kahramanda kendini bulmasını 
istediği söylenebilir. Bir anlamda okuyucuya: “aslında yeraltı insanı sensin ve yeraltı, maskeni takmadığın, 
gerçek sen’le baş başa kaldığın karanlık bir sığınaktır”, mesajını vermektedir.  
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Hem Dostoyevski’nin romanında hem de Demirkubuz’un filminde Yeraltı İnsanı yaşadığı topluma uyum 
sağlayamayan, onun ahlak anlayışını yerden yere vuran ancak kendi ifadesiyle “köle ruhlu” olduğu için tüm 
kurallara katı bir şekilde uyan, aşağılanmış ve kendi içinde çatışmalar yaşayan bir anti-kahramandır. 
Dostoyevki’nin, kırk yaşında, yalnız, arkadaş edinemeyen karakterinin bir adı yoktur çünkü yazar Yeraltı 
İnsanı’nı okuyucunun aynası olarak kurgulamıştır. Romanın giriş bölümünde Yeraltı İnsanı’nı; “Ben sadece pek 
yakın bir zamanın sıradan tipini daha açık olarak kamu huzuruna çıkarmak istedim. Bu, henüz hayatta olan 
kuşağın tiplerinden biridir,” şeklinde tanımlamaktadır. Dönemin başkenti St. Petersburg’da yaşayan yeraltı 
insanı önceleri küçük bir memurken, yakın bir akrabasından kalan mirasla memuriyeti bırakmış ve St. 
Petersburg’un kenar mahallelerinden birinde küçük ve pis bir daireye taşınmıştır.  Bu daire karakterin iç 
dünyasını da yansıtmaktadır aynı zamanda, Yazar, “onu insanlar âleminden gizleyen bir kabuk, bir muhafaza” 
(Dostoyevski, 1996: 121) olarak tanımlar bu kokuşmuş yeri. Kendisini okuyucuya hasta, kötü ve suratsız bir 
adam olarak tanıtır. Kendisinden, özellikle dış görünüşünden nefret eder ve bu durumu hudutsuz gururunun 
sebep olduğu aşırı titizliğine bağlar. Ruh hali de St. Petersburg’un havası gibi sulusepkendir. Nefret, kıskançlık, 
haz, acıma, öfke, kin, hınç duyguları arasında sürüklenip gitmektedir. Kendisini yaşadığı topluma ait görmez. 
Toplumun ahlak anlayışıyla kendi ahlak anlayışı çelişir. Toplumsal ikiyüzlülüğü eleştirir.  
 
Muharrem ise adı olan bir yer altı insanıdır. Ancak bu isim de anlam bakımından “cursed” yani lanetli sayılabilir 
çünkü Muharrem haram kılınan anlamına gelmektedir. Aslında Muharrem, savaş ve anarşiye son verilen üç 
ayların ilk ayının da adı olması nedeniyle bir taraftan da sükunet demektir ama karakter ismiyle çelişen bir 
şekilde huzursuz, kendisiyle ve çevresiyle kavgası hiç bitmeyen biridir. Dostoyevski’nin yer altı adamı gibi 
kendi ahlak yasalarına göre davranan, bu yüzden toplum tarafından dışlanmış ya da kendisini toplumdan 
soyutlamış “uyumsuz” bir modern zamanlar insanıdır. Roman karakteri gibi Muharrem de toplumsal alandaki 
ahlaki değer örüntülerine, arkadaşlarının yaşam biçimlerine, onların elde ettiği başarılara, tepkilerine, 
tepkisizliklerine vb. karşı yoğun bir eleştirel yaklaşım içerisindedir. Yeraltı İnsanı gibi o da toplumsal 
ikiyüzlülükten, başkalarına yapılan dalkavukluktan nefret eder. Arkadaşlarıyla gittiği akşam yemeğinde hayali 
bir konuşmada da olsa söylediği sözler kendi kimliğini inşa etmesine referans olarak aldığı nefretin ne olduğunu 
özetlemektedir: 
 

“Sevgili generalim Cevdet Bey, pardon Cevat Bey ve kadirşinas yalakaları; şunu iyi bilin ki, 
gösteriş budalası insanlardan, gösterişli laflardan, gösterişin kendisinden hiç hoşlanmam, bu 
bir! Kibirden, kendini beğenmişlikten, bütün bu dağları ben yarattım havalarından, süslü 
kişiliklerden nefret ederim, bu iki! Yalakalardan, yalakalıktan, yalakaca edilmiş laflardan ve 
davranışlardan da nefret ederim bu üç! Dördüncüsü; gerçeği, içtenliği, samimiyeti çok severim 
ve Dostoyevski'nin dediği gibi: gerçeğin, her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde 
tutulmasını isterim. Arkadaşlığın karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. 
Evet buna bayılırım sayın generalim! Arkadaşlık, hassaslık ve incelik isteyen bir iştir. Öyle 
kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez!… Daha ne söyleyecektim? Neyse, niye uzatıyorum 
ki… Yine de şerefinize sayın generalim! Güle güle gidin İstanbul’a. O kahpe Bizans’ı bizim içi 
fethedin. Ordan da sürün atınızı Batı’ya, Viyana’ya! Nobel’di, Oscar’dı, ne bulursanız getirin 
Ankara’ya! Şerefinize sayın generalim, şerefinize!” 
 

Muharrem her ne kadar varlığını başkalarını olumsuzlama üzerine kursa da çoğu kez tepkilerini açığa vuracak 
cesarete sahip değildir. Örneğin gece vakti müzikli eğlence yapan ve etrafı rahatsız eden komşuların eğlenceyi 
sonlandırmaları için pencerelerine önce yumurta sonra da patates atar. Ancak öncelikle ışıkları söndürerek 
kendini gizlemeye çalışır. Patatesin cama isabet etmesi üzerine de hemen içeriye kaçar ve kapıyı kapatır. Cevat 
için düzenlenen yemekte de içinden geçirdiği, uzun uzun düşündüğü, zekasını gösteren cümleleri Cevat’ın 
yüzüne söyleyemez. Bu çaresizliği ve cesaretsizliği, taşıdığı hıncın kendi ruhuna yönelmesine, yeraltının biraz 
daha tekinsizliğe evrilmesine neden olur. Diğerlerinin Cevat’a olan koşulsuz tabiyetleri ve dalkavuklukları 
karşısında onlara duyduğu kini biraz daha büyür: “Dünyanın en aşağılık düzeni tam karşımdaydı. Artık 
dayanamıyordum. Yüzlerine bile bakmadan hemen kalkıp gitmeliydim,” der üst ses aracığılıyla.  
 
Benzer tepkileri Dostoyevski’nin romanında da okuruz. Yeraltı İnsanı bir gece küçük bir meyhanenin önünden 
geçerken bir kavgaya tanık olur ve oradaki bir subay tarafından aşağılandığını hisseder. Aslında subay onu 
yalnızca görmezden gelmiştir. Bu aşağılanma hissini bir türlü yenemeyen karakter, subaydan intikamını almak 
için uzun uzun planlar kurar. Subayın kim olduğunu araştırır, yaşadığını yeri, nerede çalıştığını, nelerden 
hoşlandığını, nerelerde ne zaman yürüyüş yaptığını vb. öğrenir. Ona hiç göndermese de mektup yazar. Subayı 
hicveden bir hikaye bile kaleme alır. Kendince yürüttüğü bu araştırma ve planlama süreci subaya karşı olan 
kininin sürekli olarak artmasına neden olmaktadır. Birkaç yıl süren bu sürecin sonunda iyice artan kızgınlığını 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

	

	 15 

gidermek için rakibini düelloya davet etmeyi planlar ancak bunu yapacak cesareti de yoktur. Bu yüzden subayın 
yürüyüş yaptığı yolda karşısına çıkmaya ve ona sertçe çarparak intikamını almaya karar verir. Ne var ki subayla 
karşılaşmak üzere olduğu her seferinde cesaretini toplayamaz ve ona çarpmayı bir türlü başaramaz. Bunca uzun 
zaman alan ve kendi kendine yaşadığı mücadelenin arkasında yatan şey aslında subayın kendisinden daha önemli 
biri olduğu düşüncesini hazmedememesidir. “Sokakta bile onunla aynı düzeyde olamadığım düşüncesi beni deli 
ediyordu” (Dostoyevski, 1996: 49) sözleriyle kıskançlığını itiraf eder okuyucuya. Ne var ki bir türlü gerçek bir 
tepkiye dönüşemeyen bu türden duygular ruhunun derinliklerinde büyük sorunların, varoluşsal krizlerin 
yaşanmasına neden olur.  
 
Dostoyevski’nin Yeraltı İnsanı gibi Muharrem de kurduğu gösterişli cümleleri ancak rüyalarında ya da hayalinde 
söyler. Cesaret gösterileri, meydan okumaları rakipleriyle karşılaştığında yerini bir çaresizliğe ve gerilemeye 
bırakır. Duygularını, planlarını anlatının geneline yayılmış bir monolog halinde anlatan dış ses, karakterin ayna 
karşısında kendisiyle yaptığı konuşmalar, içsel hesaplaşmaların ve dış dünyadaki “anlamsızlıklar”a karşı 
kendisini koşullandırmasının yansımalarıdır. Muharrem’in karşılaştığı problemleri kendince inşa ettiği kapalı 
dünya içerisinde tartışması, başka karakterlerle yaşadığı problemlerden kaynaklanan gerilimi kendi kurduğu 
gerçeklik içerisinde çözüme kavuşturmaya ya da farklı yollarla bu gerilimi telafi etmeye çalışması, Nietzsche’nin 
ressentiment duygusuyla ilişkilendirdiği köle ahlakının belirgin unsurlarından birisidir aynı zamanda. Köle’nin 
kendi gerçekliğini efendisini olumsuzlama üzerinden kurması gibi, Muharremin yaşadığı yoğun varoluşsal 
krizler de daha çok diğerlerine yönelik kıskançlık, nefret ve haset duygularıyla bağlantılı olarak tanımlanabilir. 
Hissettiği gerilimi hedefine yansıtabilecek düzeyde cesarete de sahip olmadığından, kendince mücadele ettiği 
kişilerle kurduğu her ilişki sonucunda hınç duygusu biraz daha büyümekte ve tepkilerinin yönü biraz daha kendi 
iç dünyasına dönmektedir.   
 
Yeraltı filmi, yönetmenin diğer bazı eserlerinde de olduğu üzere sonsuzca tekrarlanan bir döngü, sürekli yeniden 
başlayan bir spiral şeklinde gerçekleşen bir kapanımı, bir çıkışsızlık halini anlatmaktadır. Muharrem’in 
planlama, eylem denemesi, başarısızlık, aşağılanma ve suçluluk duygusu şeklindeki döngüsü, Scheler’in  
“imkansız intikam” tanımlamasına uyar. Scheler’e göre (2015: 31), intikam dürtüsü bir biçimde telafi 
edilmediğinde, alınan intikam tatmin edici olmadığında Ressentiment’e yol açar. Bu durumda intikam duygusu 
asıl kaynağından, nesnesinden koparak yaşamın geneline yayılan karanlık bir ruh haline dönüşür. Taburoğlu’nun 
deyimiyle “kendi zehrini üreten bu daire içerisindeki hınç sahibi topluluk ya da kimse, kendi içinde birikmiş 
olanı atmasına yardımcı intikam nesnesiyle doğrudan buluşamaz. İntikamını alamadıkça, bu hınç başka şekiller 
alarak kendisini çoğaltır, biriktirir. Kendi zamanını ve buradasını yakalamasına uygun yaratıcı bir melekeyle 
donanamadığından, bu intikamı nasıl alacağını da bilemez” (Taburoğlu, 2016: 66).  
 
Öte yandan gerilemeler ve sonuçsuz kalan meydan okuma girişimleri nesnesine bir türlü kavuşamayan hıncın, 
boşaltılamayan kinin yol açtığı marazın daha da baş edilmez hale gelmesine neden olur. Cevat’ı tokatlamak 
üzere gittiği oteli birbirine katması nedeniyle güvenlik tarafından yüzüstü yere yatırılan Muharrem, güvenlik 
görevlisinin sırtına bastırmaması konusunda yalvarır. Bağırmayacağına söz verir. Kendi deyimiyle bağıracak 
gücü de kalmamıştır zaten. Bu yalnızca fiziksel bir bitkinlik değil aynı zamanda ruhsal açıdan bir tür 
tükenmişliği de ifade etmektedir. Maruz kaldığı aşağılanma karşısında yine gerilemeyi seçer ve güvenlik 
görevlilerine abartılı bir teşekkür gösterisi sergiler. Hatta üst ses aracılığıyla, “daha büyük bir rezaletten 
kurtardıkları için adamlara minnet duyuyordum” diyerek yenilgiden ve aşağılanmadan kaynaklanan ruhsal 
gerilimle baş etmek üzere kendince stratejiler üretir. Cevat için düzenlenen yemek öncesinde de benzer bir tavır 
sergiler. Yemeğin saatini değiştirmelerine rağmen Muharrem’e haber vermemişler, bu yüzden de buluşma 
saatinden bir saat önce gitmiştir. Bu duruma çok içerlemiştir ancak beklemekten de sıkılmış ve uyuyakalmıştır. 
Uyandığında onları karşısında görür ve “yine de kurtarıcılarımı görmüşçesine sevindim. Az kalsın gücenmem 
gerektiğini bile unutuyordum” der. Bu türden tepkiler, stratejiler, Nietzsche ve Scheler’in yaklaşımında hınç 
insanının da temel özellikleridir. Nietzsche’nin hınç duygusunun kökenine yerleştirdiği köle ahlakı da 
kabullenmese de boyun eğmeyi, öfkelense de gülümsemeyi, aşağılansa da teşekkür etmeyi gerektirir.  
 
Muharrem’in ruh halini, yapıp etmelerini tanımlayan ve ressentiment kapsamında değerlendirilebilecek bir başka 
unsur da aşağılanmadan neredeyse haz almaya varan çileci duygu durumudur. İstenmediğini, aşağılanacağını 
bildiği halde kendisini zorla veda yemeğine davet ettirir örneğin. Dostoyevski’nin Yeraltı İnsanı’nın intikam 
almaya çalıştığı subayla olan mücadelesinde olduğu gibi Muharrem de kendince güç gösterisi denemeleri yapar. 
Yeraltı İnsanı’nın uzun planlamalar, hazırlıkların ardından subayla karşılaşma ve onun yolundan çekilmeme 
şeklindeki meydan okuma denemelerinin her seferinde vazgeçme ve yenilgiyle sonuçlanması gibi, Muharrem de 
iş arkadaşına uzun uzun bakar. Ancak bu sinir mücadelesinin kaybedeni Muharremdir; bakışlarını ilk kaçıran o 
olur. 
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2.2. Grotesk Bir Ünsinsan Tipolojisi Olarak Muharrem 
Filmin açılış sahnelerinde üst açıyla, günün hangi saati olursa olsun koşuşturan insanlar görüntülenir. Akıp giden 
hayatın kıyısında kuytu köşelere çekilen Muharrem geçip giden insanlara bakar. Karakter kalabalığa doğru 
bakarken aslında belirsiz bir boşluğu gözetlemektedir. Caddeleri dolduran insanlar görüntülenirken, insanların 
kendilerinden çok onların belki birkaç katı uzunluğunda uzanıp giden koyu gölgeleri kadrajı doldurur. 
Yönetmenin insana bakışına ilişkin ipuçları sunan bu görselleştirme biçimiyle, modern insanın akıp giden 
zamana paralel olarak ilerleyen sıradan yaşamına yönelik soru işaretleri bırakılmaktadır. Öte yandan gölgelerle 
ilgili vurguyla ilgi, insanların olağan yaşamları içerisinde varoluş formları değil, onların gizemli, tekinsiz ve 
karanlık gölgelerine yoğunlaştırılır. Gölgeler de bir anlamda sokaklar hızlıca akıp giden yaşamın başka bir 
boyutu kök salar.  
 
Gölgelerin, yaşamın ve ruhun karanlık yönüyle ilişkilendirilmesi filmin ilerleyen sahnelerinde de belirgin bir 
çerçeveleme unsuru olarak kullanılmaktadır. Özellikle Muharrem’in otelde birlikte olduğu kadına vahşi bir 
köpek gibi hırladığı sahnede çerçevenin önemli bir bölümünü gölgeler kaplamaktadır. Karakterin yabaniliği ve 
kadının bu tekinsiz saldırı karşısında yaşadığı korku, karakterlerin kendi görüntülerinden çok duvara yansıyan 
gölgeleri aracılığıyla anlatılmaktadır. İnsanın ne’liği tartışmasında karanlığı ve gizemi temsil eden gölgeler, 
sahneye hakim olan temanın doğayla, duyularla ilişkilendirildiği, başka deyişle Moderniteye özgü aklın ve 
olağanlaşmış mantığın alanının dışına taşan unsurların yer aldığı bölümlerde daha çok belirginleşmekte, 
çerçevedeki konumu da daha baskın hale gelmektedir. Gölgelerin anlatıya böylesine baskın bir biçimde dahil 
edilişiyle, bir yönüyle insan ruhunun gizemli, ahlaki çerçevelerin nüfuz edemediği ya da rasyonel aklın 
düzenlemelerinin dışında kalan, irrasyonel yönlerine dikkat çekilmektedir. Diğer yandan bu görsel anlatım 
tercihlerini, insanı özgün yapan, sıradanlığın ötesine geçmeye olanak veren, tekbiçimli hale gelmiş kimlik 
tasarımlarının ötesinde bir benlik inşa etmenin ancak ruhun karanlık yönünü oluşturan içgüdülerle bağlantılı 
olarak mümkün olabileceği yönünde bir vurgu olarak okumak mümkündür. Kuşkusuz böylesi bir okumayı 
yönetmenin, Dostoyevski’den devraldığı varoluşa ilişkin sorgulamalar ve Nietszche’nin rasyonel aklın 
eleştirisine yönelik görüşlerine sıklıkla yaptığı vurgular dikkate alınarak yapmak, Muharrem’in nefretle 
reddettiği yaşam stratejilerini ve toplumsal yaşamdan uzak, kendi içine kapanan bir dünya oluşturmasını 
gerekçelendirmek açısından oldukça önemlidir. Nitekim Yeraltından Notlar’da Aydınlanma sonrası gelişen özne 
anlayışına yönelik eleştiriler getiren Dostoyevski, roman karakteri üzerinden, sağduyu ve bilimin aracılığıyla, 
insan doğasını tamamen eğiterek insanın kötü olan tüm eski alışkanlıklarından arınacağı fikrine yönelik soru 
işaretleri oluşturmaktadır. Yeraltı İnsanı’nın şu sözleri bir bakıma, romanın ana fikrini özetlemektedir: “Siz 
diyorsunuz ki bilimin kendisi insana aslında kontrol edilemez hiçbir arzu ve kaprise sahip olmadığını, onun bir 
piyano tuşu ya da orgdaki bir vidadan başka bir şey olmadığını, dünyada bazı doğa yasaları olduğunu 
öğretecektir… Arzuları, özgür iradesi, seçme gücü olmayan bir adam bir org vidasından başka nedir?” 
(Dostoyevski, 1996: 24, 26) 
 
Muharrem karakterinin, sıradan insana yönelik eleştirileri, kendini sıradan insanların ait olduğu yaşamdan 
soyutlaması, başkalarına karşı hissettiği kibir gibi özellikleri göz önüne alındığında ve üst ses aracılığıyla yaptığı 
yorumlarla kendisine, Nietszche’nin üstinsan (übermensch) tanımlamasına benzeyen bir paye biçtiği 
söylenebilir. Ne var ki kendi varlığına ilişkin çizdiği bu aşkınsallık vurgusu da diğer tüm kahramanlık, cesaret 
gösterileri, bir türlü hedefine ulaşamayan edebi konuşmaları gibi gerçeklikten oldukça uzaktır. Nietszche, Ecce 
Homo isimli eserinde, üst insanı verili düzenin belirlediği çerçevenin dışında kalan insan olarak tanımlamakta ve 
kendi kaderini sevmeyi (amor fati) üst insanın ön koşulu olarak belirlemektedir. Kendi varlığını bütünüyle 
başkalarını olumsuzlama üzerine kuran Muharrem karakteri ise Nietszche’nin tarif ettiği anlamda amor fati 
ilkesinden oldukça uzak görünmektedir.  
 
Öte yandan Muharem üst insanı tanımlayan cesaret ve yetkinlikten de yoksundur. Elde edemeyeceğini bildiği bir 
güç istenci içerisindedir. Bir gece gürültü yapan komşularının penceresine önce yumurta sonra patates atar. 
Patates camı kırar ve o sahneden sonra Muharrem patatesi yanından ayırmaz. Arkadaşlarıyla buluşmaya 
gittiğinde, randevu evine gittiğinde ya da mastürbasyon yaparken patates çerçevenin bir köşesindeki yerini 
alacaktır. Cinsellik ve patates Muharrem için bir iktidar ve aynı zamanda rahatlama alanı olarak yorumlanabilir. 
Patatesi, yeraltında yetişen bir sebze olması dolayısıyla Muharrem’in yeraltına dönük kişiliğinin de bir sembolü 
olarak değerlendirmek mümkündür. 
 
Patates, Muharrem’in tüm yaşamını kuşatan iktidarsızlık duvarında açtığı bir gediği temsil etmektedir. Her ne 
kadar bu şövalyece bir güç gösterisi olmasa da, yaptığı kahramanlığı herkesten gizlemek durumunda kalsa da 
hınç’la birlikte var olan iktidarsızlığı kırma yolunda atılmış bir adımdır. Nietzsche’nin üstinsan (übermensch) 
olarak tanımladığı kadiri mutlaklığa ulaşma girişiminin bir göstergesi olarak patates, psikanalitik bir okumayla, 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

	

	 17 

iktidarın göstergesi olan “fallus” olarak değerlendirilebilir. Bu iktidar göstergesini Muharrem sonraki sahnelerde 
yanında ayırmayarak elde ettiği başarıyı ve bir anlamda yetkin bir “erkek” olmanın hazzını sergileyecektir.  
Ne var ki Muharrem’in akşam gösterdiği kahramanlıktan komşusu Türkan’ın bile haberi yoktur. Yaptığının 
başkalarının dikkatini bile çekemeyecek düzeyde önemsiz bir hareket olduğunun ayırtına varan Muharrem’in 
yüzündeki gurur ifadesi bir anda hayal kırıklığına dönüşür. Yine de bu onun için bir başlangıçtır: “Her şeyle 
aramda gizli bir kavga başladı. Ama bunu umursayacak, geri adam atacak biri değildim. Yalnızca ani bir iç 
bulantısıyla gelen isteri nöbetlerini atmam için bir şeyler yapmam gerekiyordu...”  
 
Bu başlangıç Muharremin haz ya da libidinal gücü tatmin etmeye yönelmesiyle ilerler. Patates, iktidar hissinin 
simgesi haline gelirken, karakterin bunu yaşama biçimi daha çok cinsel performansla ilişkilidir. Ancak hayat 
kadınlarıyla deneyimlediği cinsellik bir süre sonra mekanik bir sürece dönüşür. Sahneleri ayıran demir kapı sesi 
de bu vurguyu güçlendirir. Muharrem’in “Ufak çaplı bir fuhuş alemi yarattım… birbirinden karanlık yerlerde 
dolaşıyor, çirkin ve utanç verici her şeye karşı söndürülemez bir istek duyuyordum,” gibi cümlelerle ifade ettiği 
bu macera, giderek fiziken ve ruhen zayıflamasına ve yeraltının karanlığına biraz daha kapanmasına neden 
olacaktır. 

SONUÇ 

Demirkubuz’un Yeraltı filmi “hınç”ın modern toplumda dışavurumunun ayrıksı bir biçimini örneklemektedir. 
Film toplumun şekillendirdiği biçimde değil, kendi “özgür istenci”ne göre yaşamak isteyen bir karakterin bunu 
gerçekleştirecek yetkinliğe ve cesarete sahip olamaması durumunda ortaya çıkan varoluşsal krizleri, sıradan 
insanın, rasyonel akıl tarafından kontrol altına alınmış tekdüze yaşamına yönelik dolaylı bir eleştiri biçiminde 
izleyiciye aktarmaktadır. Muharrem’in film boyunca sergilediği bir takım davranışlar, toplumsal değer 
örüntülerinin önerdiği, ahlaki ölçülerin yön verdiği, içgüdülerini kontrol altına almış ve tek tipleşmiş insan 
modeline bir başkaldırıyı simgelemektedir. Ancak filmin pek çok sahnesinde, çeşitli biçimlerde Nietzsche’nin 
eserlerine ve düşüncelerine göndermeler yapılarak bu başkaldırı Nietzsche’ci anlamda aşkınsal bir bilinç haliyle 
ilişkilendirilse de Muharrem’in bu başkaldırı girişiminin, yazarın üstinsan kavramıyla tanımladığı insani 
olgunlaşma düzeyinin yalnızca grotesk bir prototipi olduğu söylenebilir. Aşağılanmaktan ve bazen de 
aşağılamaktan haz duyan film karakterinin filmin sonlarında dış ses aracılığıyla söylediği şu sözler, sıradanlığın 
sınırlarını kırmaya yönelik girişiminin, nasıl kendine yönelik bir hınç’a dönüştüğünü özetlemektedir: “Acı en üst 
sınırına ulaştığında alçakçasına zayıflamaya, yerini daha önce hiç tatmadığım cinsten başka bir duyguya 
bırakmaya başladı. Kendini olanca şiddetiyle hissettiren, diş ağrısına benzeyen zevkli bir duygu. Birden başıma 
gelen bütün felaketlerin nedeninin bu olduğunu anladım. Artık değişemeyeceğimi, bunu kendimin de 
istemediğimi, başka bir adam olamayacağımı söylüyordu.” Muharremin bu sözlerinin üzerine dış kapının 
metalik sesi duyulur ve sahne kararır. Dış kapının kapanmasıyla karanlığa bürünen, filmle birlikte Muharrem’in 
yeraltıdır aslında. Dış dünya ile ilişki kurma yönündeki tüm umutları tükenmiş, içine kapanım süreci zirvesine 
ulaşmıştır.  
Karakterin kendi dünyasına ilişkin yeni fark ettiği, başına gelen bütün felaketlerin nedeni olan, diş ağrısına 
benzeyen duygu hınç’tır. Sıradan olmanın, akla ve mantıksal çıkarımlara göre sürdürülen yaşam stratejilerinin 
yol açtığı köle ahlakı, Muharrem’in filmin başından beri sergilediği tekinsizlik halinin arkasında yatan itici 
güçtür. Rasyonel aklın normlarınca şekillendirilen bireylerin yaşamında farklı ölçülerde de olsa var olan, 
Nietzsche ve Scheler’in tespitlerine göre de çeşitli yüceltmeler ekseninde belli ölçüde kontrol altında tutulan bu 
duygu, Muharrem’in bu yaşama ilişkin sorgulamaları çerçevesinde daha da görünür hale gelmiş ve 
bilinçaltındaki “mağara”sından yüzeye, karakterin gündelik yaşamına yükselmiştir. Ne var ki kesin bir nedenden 
ve belli bir hedeften yoksun olan bu itkinin, Dionysos’cu bir kendini gerçekleştirme süreci deneyimlenmeden 
belli bir sona kavuşturulması mümkün değildir. Bu noktada filmin sonunda Muharrem’in “iyi olmak istiyorum 
ama bırakmıyorlar, iyi olamıyorum,” şeklindeki duygu boşalımları, yenilginin döngüsel yapısı içerisinde 
kıvranan karakterin çaresizliğini ele verirken, bu döngüden olası tüm çıkış umutlarını yok eden kapı sesi, hınç’ın 
öznesi ile nesnesini örtüştürerek karanlığa hapsetmektedir.   
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CENGİZ AYTMATOV ESERİ CEMİLE’NİN SİNEMA UYARLAMASI 
(Tengri, le bleu du ciel/Mavi Cennet Filminin Sinemasal Dramaturgi Açısından 

Çözümlenmesi) 
 

Aslı Yurdigül¹ 

1. İletişim Fakültesi,Atatürk Üniversitesi/Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
 

Özet. Görüntü ve sesin birtakım teknik ve içeriksel anlatım yöntemleriyle muazzam birleşimini 
ifade eden sinematografi tarihi süreç içerisinde edebiyatla iç içe olmuştur. İki sanat dalı da 
görüntü ve sese dayalı oldukça geniş bir anlam sisteminin bağdaşık parçalarını oluşturarak 
benzerlikleriyle birbirlerini beslemektedir. Cengiz Aytmatov hikâyeleri de edebiyat ve sinema 
ilişkisinden ortaya çıkan önemli eserlere kaynaklık eden yapıtlardır. 
Birçok eseri sinema filmi ya da televizyon serisine uyarlanan Aytmatov’un özellikle “Cemile” 
adlı hikâyesi 3 farklı yönetmen tarafından ele alınmıştır. Bu uyarlamalardan sonuncusu olan 
Tengri, le bleu du ciel (Mavi Cennet) filminin yönetmenliğini Marie-Jaoul de Poncheville 
yapmıştır. Diğer “Cemile” uyarlamaları gibi bu film de kadın bir yönetmen tarafından 
çekilmiştir. Filmin sinemaya uyarlanmış diğer Aytmatov eserlerine göre özgün hikâyeden 
oldukça bağımsız olması dikkat çekicidir.  
Dramatik metinlerin görselleştirilmesi uygulamasına dair bir kavram olan dramaturgi kavramı ise 
çalışmanın yöntem kısmında iş görmektedir. Literatürde daha çok tiyatroya ilişkin ve oyun 
yazımına yönelik bir kavram olan dramaturgi pek çok yönetmenin sinematografik anlatısını 
kuran metindir. Çalışmada sinemasal dramaturgi nesnesi olarak ele alınan “Mavi Cennet” filmi 
öykünün toplumsal düzlemi, sosyolojik/ekonomi politik arka plan, öykünün söylem düzlemi, 
anlatısal düzlem, mekân tasarımı, olay çatkısı ve kişileştirme tasarımı gibi başlıklar çerçevesinde 
ele alınıp çözümlenmektedir. 
Anahtar kelimeler: Cengiz Aytmatov, sinema uyarlaması, dramaturgi, Cemile filmi 

FILM ADAPTATION OF CHINGIZ AYTMATOV’S WORK ‘JAMILIA’ 
(Analyzing the film ‘Blue Heaven’ (Tengri, le bleu du ciel) in terms of cinematic 

dramaturgy) 
 
Abstract. Cinematography, which expresses an excellent combination of image and sound with 
a number of technical and contextual narration methods, has become intertwined with literature 
throughout history. The two art branches are similar to each other by forming the compatible 
parts of a very wide meaning system based on image and sound and they enrich each other. 
Chingiz Aytmatov stories are sources of important works arising from the relation between 
literature and cinema. Aytmatov's many works have been adapted to films or television series 
and one of his works "Jamilia” has been handled by 3 different directors. The last one of these 
adaptations, ‘Blue Heaven’ (Tengri, le bleu du ciel) was directed by Marie-Jaoul de Poncheville. 
Like other "Jamilia" adaptations, this film was also shot by a female director. It is noteworthy 
that this one is quite independent from the original story according to other Aytmatov works 
adapted to films.The concept of dramaturgy, which is a concept of visualization of dramatic 
texts, works in the method part of the study. Dramaturgy, which is a concept about theater and 
playwriting, is the one that establishes the cinematographic narrative of many directors in the 
literature. The film "Blue Heaven", which is considered as a cinematic dramaturgy object in the 
study, has been analyzed within the framework of the social context, sociological / political 
background, discourse context, narrative context, space design, event frame and personification 
design. 
Keywords: Chingiz Aytmatov, film adaptation, dramaturgy, the film ‘Jamilia’ 

GIRIŞ 
Literatürde Kırgız edebiyatçısı olarak geçen Aytmatov Türk dünyasının önemli yazarlarındandır. Bağımsızlık 
öncesi ve sonrasında bir çok eser üreten yazar genel olarak eserlerinde; Kırgız mitolojisine ait unsurlar, halk 
hikayeleri, savaşın yıkıcı etkisi, aşk, sovyet kolhoz çalışmaları ve çevre sorunları gibi konuları ele almıştır. 
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Kendisinin de ifade ettiği gibi eserlerinde insanı merkeze yerleştiren yazar geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin 
çizgisinde birey olarak bulunan insanın beşere dönüşmesi sürecinde varlık sebebinin altını çok kalın olarak 
çizmektedir (Arslan, 1998: 47). Ancak bu vurguda geçmiş dönem atfı çok daha yoğundur. Geçmiş, geleneksel 
değerleri olan sembolik ifadelerle daha güçlü vurgulanır. Bazı eserlerin sinema uyarlamasında da bu vurguyu 
görmek mümkündür. Filmlerde karakter analizi ya da olay örgüsünün kurulmasında flash back yönteminin çok 
sık kullanılmasının ya da bir narratörün geçmişe atfen olayları anlatmasının sebebi budur.  
Yazarlığın yanı sıra gazetecilik, devlet adamlığı, diplomat, politikacı ve senaristlik de yapan Aytmatov’un 
eserlerinden sinemaya uyarlanan yirmiye yakın roman ve hikaye bulunmaktadır. Bu eserler Kırgızistan dışında 
Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Almanya, Ermenistan ve Fransa başta olmak üzere farklı 
ülkelerde sinemaya uyarlanmıştır. Ancak bazı eseler Kazakistan-Kırgızistan ya da Kırgızistan- Almanya gibi 
ortak yapım olarak çekilmiştir. Yine bir kaç eser de birden fazla yönetmen tarafından uyarlanmıştır. Örneğin 
bunlardan en meşhur olanı Cemile; 1969 yılında Rus yönetmen İrina Poplasiskaya tarfından, 1994 yılında Alman 
yönetmen Monica Teuber tarafından ve 2008 yılında Fransız yönetmen Marie-Jaoul de Poncheville tarafından 
sinemaya uyarlanmıştır. Aytmatov filmlerinin birçoğu Kırgızistan’da çekilmiş olmasına rağmen, bu filmlerden 
çoğunluğu Rus yönetmenler tarafından uyarlanmıştır. Bolotbek Şemsiyev ise Aytmatov eserlerinden en fazla 
uyarlama yapan Kırgız yönetmendir. Aşkın Yankısı (1974), Beyaz Gemi (1975), Erken Gelen Turnalar (1980) ve 
Fujiyama (1988) filmleri Şemsiyev’in yönetmenliğini yaptığı Aytmatov uyarlamalarından bazılarıdır.  
Aytmatov eserlerinin sinemaya uyarlanmasında dikkat çeken bir nokta da, eserlerin önemli bir kısmının kadın 
yönetmenler tarafından beyaz perdeye aktarılmasıdır. Larissa Şapitko, İrina Poplovskaya, Monica Teuber ve 
Maria Poncheville bu konuda öne çıkan isimler arasındadır. Kadın yönetmenlerin uyarlamalarına bakıldığında 
daha çok kadın konusunun işlendiği ya da kadının merkezde olduğu eserleri sinamaya uyarladıkları 
görülmektedir (Yurdigül, 2017:27). Bu çalışmada da, merkezinde bir kadın karakteri konu alan Aytmatov’un 
Cemile isimli romanının Marie-Jaoul de Poncheville tarafından Tengri, le bleu du ciel (Mavi Cennet) adıyla 
sinemaya uyarlanan filmi ele alınmaktadır. Sinemasal dramaturgi açısından gerçekleştirilen filmin çözümlemesi 
Sözen’in (2013) bir Türk filmi olan “Nar” eserine uyguladığı söylem düzlemi, metin düzlemi, anlatım düzlemi 
parametreleri ve bunlara ait değişkenlerden oluşan bir örnek bağlamında gerçekleştirilmektedir.  
 
1. SİNEMASAL DRAMATURGİ 
Almanca köken itibariyle yazar anlamına gelen dramaturgi sözcüğü zamanla dramatik metinlere ve onların 
sahnelenmesine dair bir kavrama dönüşmüştür (Koca, 2002:2). Tiyatroya dair literatürün önemli bir parçası olan 
dramaturgi, oynanacak oyunun metnini, edebiyat ya da diyalog yönünden değil de sahnede oynanması 
bakımından elverişli olup olmadığını ortaya koymayı amaçlar (Özgü, 1970: 10). Kuramsal ve uygulamalı 
dramaturgi olarak iki faklı kategoride incelenebilecek olan kavram, tiyatro bağlamında düşünüldüğünde; oyunun 
ana kurallarını, iç yasasını, yapısını ve ilkelerini ortaya koyduğu gibi oyun seçiminden sahneye uygulanmasına 
kadar geçen süreci de kapsar. Bu süreç içerisinde metnin denk gediği yer, sahne, metin- biçim uyumu ile 
dramatik metnin sahne için sunduğu olanaklar gibi konular dramaturginin kapsamına girmektedir (Özgü, 1970: 
9-14). Kimi literatürde metnin yorumlanma evresi, oyuncuların provaları, kostüm ve dekor hazırlıkları gibi 
süreçlerin de dramaturginin bir parçası olduğu belirtilmektedir. 
Sinema dramaturgisi konusuna bakıldığında da benzer bir yaklaşımın söz konusu olduğu görülmektedir. 
Sinemanın öykü anlatmaya yönelik işlevi dramayla olan ilişkisini kurmakla birlikte tiyatrodan farklı yönlerini 
ortaya koyan ilkesel durumları da içinde barındırmaktadır. Sinematografik anlatıya has özellikle estetiğe ilişkin 
bazı yöntemler farklılığın temel nedenidir. Sinemasal anlatıda “sinematografi öykünün içine dahil edilerek, 
öykülemenin oluşturucu unsurlarından biri haline getirilmekte ve böylece de anlatı farklı bir boyuta 
evrilmektedir” (Sözen, 2013:102).  Sinema dramaturgisini oluşturan unsurları düşünce, konu, kompozisyon, süje 
ve material olarak belirleyen Aslanyürek, kavramı yaşamın diyalektiğinin anlamlandırılması, yeniden 
yapılanması ve sinematografa özgü bir yolla dile getirilmesinin bir yöntemi olarak tanımlamaktadır. “Sinema 
dramaturjisi felsefi bir genelleştirmedir, değişik sanatsal ve estetik kategorileri biraraya getiren 
bileşendir. Dünyanın ayrı parçaları arasında iç bağlar bulma kabiliyetidir dramaturji. Dünyanın aynı zahireleri 
arasında doku, yapı, bağlam ve biçimsel benzerlikler bulup, onları birbirleriyle kaynaştırmaktır”( Aslanyürek, 
2014;23). Daha çok meselenin pratik yanına vurgu yapan Foss, sinemasal dramaturgiyi filmin en küçük yapı 
biriminden başlayarak diğer bütün parçaları bir araya getiren ilkeler bütünü olarak görmektedir (Akt, Sözen, 
2013: 103). 
Filmlerin sinemasal dramaturgi bağlamında çözümlenmesine bakıldığında ise oldukça dar bir literatürle 
karşılaşılmaktadır. Bu çöümlemelerde; seçilen filmin dramaturgi nesnesi olarak ele alındığını, filmin söylem 
düzlemi, metin düzlemi, anlatım düzlemi parametreleri ve bunlara ait değişkenler üzerinden çözümlendiği 
görülmektedir (Sözen, 2013:1003). Görsel ve işitsel anlatı unsurlarının kullanım biçimlerine odaklanan 
çözümlemeler, filmin teması, sahneler, öyküdeki çatışmalar, düğümler, çözülme, karakter kurulumu, mekan ve 
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zaman tasarımı (Sözen, 2017: 34-43) gibi başlıklar çerçevesinde yapılmaktadır. Çalışmada da dramaturgi nesnesi 
olarak seçilen “Tengri” filminin çözümleme biçemini bu başlıklar oluşturmaktadır. 
 
2. FİLM ÇÖZÜMLEMESİ 
Türkiye’de 2010 yılında vizyona giren ve orijinal adı “Tengri, le bleu du ciel” olan Mavi Cennet (Tengri - Blue 
Heavens) filminin yapım yılı 2008’dir. Aile, dram ve romantik türde çekilen film Almanya, Fransa ve 
Kırgızistan ortak yapımıdır. Süresi 110 dakika olan filmin yönetmeni Marie-jaoul De Poncheville’dir.  
 
Resim 1: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 

 
 
 
Film, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un “Cemile” adlı eserinden uyarlanmıştır. Senaryoyu 
uyarlayan isimler ise Jean-François Goyet, Azamat Kadyraliev, Marie-Jaoul de Poncheville’dir. Mavi Cennet 
filminin oyuncu kadrosu ise Hélène Patarot,  Albina Imasheva,  Busurman Odurakaev,  Taalai Abazova,  Elim 
Kalmouratov gibi isimlerden oluşmaktadır. 
 
2.1. Konu 
Mavi Cennet filmi, Timur isimli otuzlu yaşlardaki genç karakterin Kırgız dağlarındaki bir yaylada yaşadığı dram 
ve aşk dolu öyküsü konu edinmektedir. Timur’un yaylaya geliş öyküsü, babasını bulma çabasıyla başlamaktadır. 
Ancak babasına kavuşma ümidiyle yaylaya gelen Timur, babasının vefat ettiğini öğrenince yıkılmakta, gidecek 
bir yeri olmadığı için de burada kalmaya karar vermektedir. Yaylada Amira ismindeki genç bir kadınla tanışan 
Timur, gönlünü bu kadına kaptırmaktadır. Timur’un Amira’ya duygudu hisler her ne kadar karşılıklı olsa da; 
Amira evli bir kadındır. Amira’nın kocası Şemsi’nin savaştan dönmesiyle bu gizli aşka ortaya çıkar. Bunun 
üzerine iki sevgili yayladan uzaklaşarak yeni bir hayat yaşayabilme ümidiyle yeni bir dünya aramaya başlar. İki 
sevgilinin yeni bir dünya arayışı, filmin konusunu oluşturmaktadır.  
Film ile romanı birbirinden ayıran en önemli noktalardan biri de burada başlamaktadır. Aytmatov’un Cemile 
romanı, eserin merkezine romanın baş kahramanı olan Cemile’yi koymaktadır. Roman Cemile üzerinden 
ilerlemekte, evrilmektedir. Oysa ki romanın uyarlaması olan bu filmde konu Cemile olmaktan çıkartılarak iki 
sevgilinin kaçış hikayersine dönüştürülmüştür. Bu hikayede yönetmen, yeni bir dünya arayan iki sevgilinin 
kaçışını bozkırlarda at koşturmaları ve Kırgızistan’ın uçsuz bucaksız stepleri üzerinden seyirciye aktarmaktadır. 
Dolayısıyla filmde mekan bir araç olmaktan çıkarılarak bir amaça dönüşmektedir.     
 
Resim 2: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 
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2.2. Yönetmenin Sanat Anlayışı 
 Filmin Fransız kadın yönetmeni Marie-jaoul De Poncheville, çok yönlü kişiliği ile bilinmektedir. 
Edebiyat kökenli olan Poncheville, yazarlık, gazetecilik, sanat yönetmenliği, senaristlik, oyunculuk ve film 
yapımcılığının yanı sıra yönetmen sıfatıyla da tanınmaktadır.  Poncheville, yönetmenlik serüvenine 1990 yılında 
“Rüzgârın Sürücüleri” (Lung Ta)  filmi ile başlamıştır.  Poncheville’in ilk uzun metrajlı filmi olan “Lung Ta” 
Tibet’te çekilmiştir. Bunun yanı sıra Tibet ve Nepal’da birçok belgesel yönetmenliği de yapmıştır. 
Moğolistan’da çeşitli yöresel hikâyeleri konu alan filmlerde oyunculuk da yapan Poncheville, son olarak beyaz 
perdeye aktardığı Mavi Cennet filmi ile adından sıkça söz ettirmiştir.  

Mavi Cennet filminde sanatsal bir bakış açısıyla uygulanan çerçeveleme ve müzik gibi unsurlar filmi 
güçlü kılan nitelikler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle müzikte yerel unsurların etkili kullanımı dikkat 
çekmektedir. Kazakistan ve Kırgızistan bozkırlarında çekilen filmde Poncheville doğal ortamı son derece 
etkileyici bir biçimde vermeyi başarmıştır. Bunun yanı sıra Poncheville, senaryoda önemli dokunuşlara da 
gitmiştir. Hikâyede ikinci dünya savaşından dönen asker, filmde adı belirtilmeyen bir savaştan dönmekte ve 
ülkesini korumak amacıyla savaşan askerin yerine nedeni belirsiz bir savaştan dönen kaba, hoyrat ve savaşın 
etkisinde hırçın bir asker portresi çizilmektedir. Yönetmenin filmde ses, müzik, görüntü ve senaryo 
konularındaki tutumu, güçlü yerel motiflere dayalı sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. 
Filmografisi  

• 2008 : Tengri, le bleu du ciel 
• 2001 : Yönden (belgesel) 
• 1999 : La Projection (belgesel) 
• 1995 : Molom, Conte de Mongolie 
• 1990 : Lungta, les cavaliers du vent 
•  

2.2.1. Filmin, Yönetmenin Öteki Yapıtları İçindeki Yeri 
Fransız yönetmen Marie-jaoul De Poncheville, uzun metrajlı film ve belgesel filmleri ile öne çıkmaktadır. Bu 
filmler ele alındığında Poncheville’in en önemli özelliği, yerel ögelere güçlü vurgular yapmasıdır. Belgesel 
çalışmalarının bir yansıması olarak Poncheville filmlerinde doğal mekân, dikkat çekici bir unsur olarak 
görülmektedir. Bu açıdan Mavi Cennet filmi ile yönetmen, Orta Asya bozkırlarının bakir yönüne işaret 
etmektedir. Ayrıca bu film, yönetmenin kariyerinde son derece önemli bir yapıt olarak kendini göstermektedir. 
Bunun yanı sıra Aytmatov’un eserinden uyarlama olan Mavi Cennet’in senaryosunun uyarlanması aşamasında 
da hem edebiyatçı hem de senarist kimliği ile Poncheville, senaryo ekibi içinde yer alarak filme ciddi katkılarda 
bulunmuştur. 
2.3. Öykünün Toplumsal Düzlemi 
Filmin başlangıç sahnesi, karanlık gece vaktinde neresi olduğu belli olmayan bir dış mekânda, yüzü belirgin 
olmayan kişilerin bir adamı yere yatırarak alıkoymaları ile başlamaktadır. Daha sonar, mavi gökyüzünün geçiş 
aracı olarak kullanılmasıyla filmin başkarakterlerinden olduğunu anlayacağımız Timur, uzun bir yolda yürürken 
görülmektedir. Bu yol, Timur’un babasını aramak üzere çıktığı ve filmin de akışını belirleyen yoldur. Nitekim bu 
yolun sonunda Timur, babasının öldüğünü öğrenecek ancak yolun onu götürdüğü yerde yeni bir hayata 
başlayacaktır. Bu yeni hayatında Amira ile karşılacak ve aralarında bir ilişki başlayacaktır.  
Resim 3: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 
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Bu yeni hayatın mekansal ve toplumsal düzelemi Kırgızistan’ın Talas yaylaları ve burada göçebve oalrak 
yaşayan Kırgızlardır. Timur’un yaylada kalma kararı ile filmde senaryo, Timur ve Amira arasında başlayan aşk 
hikâyesi üzerine inşa edilmektedir. Filmde izleyicinin, bir yandan aşk hikayesine odaklanması sağlanırken diğer 
yandan da ihtişamlı dağların etkileyici görselliği ile bozkır kültürü içinde yaşayan yayla halkının gündelik 
yaşamı içine sokulmaktadır. Burada bir toplumun maddi ve manevi kültürel öğeleri seyirciye sunulmaktadır.  
2.3.1. Sosyolojik/Ekonomi Politik Arka Plan 
Filmde, Orta Asya bozkırının etkileyici görselliği içinde mavi gökyüzüne güçlü vurgular yapılmaktadır. Bu 
vurgular, özellikle de pan ve tilt hareketleri ile sahneler veya planlar arası geçişin yapılmasının yanı sıra 
kameranın gökyüzüne odaklanması ile de sağlanmaktadır. Söz konusu vurgu çabaları; filmin orijinal adını 
oluşturan  “Tengri” ve  “le bleu du ciel”,  mavi cenneti ifade eden kavramların yanı sıra sosyokültürel olarak 
gökyüzünün bölge halkı için gerek maddi gerekse manevi değerini ve anlamını da içeren sembolleştirmeyi 
barındırmaktadır.  

Resim 4: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 

 
 
Toplumsal yaşamın biçimsel özellikleri ile yayla halkının geçim kaynakları gibi göstergelerin yer aldığı Mavi 
Cennet filminde yerel çalgı aleti, yerel şarkılar ve hatta filmde manas destanının okunuyor olması dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte bozkır kültürü ile yayla halkının inanç yapısına ilişkin önemli göstergelerin yanı 
sıra yerleşik kültürel yapıda kadın erkek ilişkilerinin yapısı da vurgulanan önemli göstergeler arasında yer 
almaktadır. 
2.4. Öykünün Söylem Düzlemi 
Film çeşitli teknik unsurlarla örülen söylemsel düzlemde birçok önemli gösterge ile öne çıkmaktadır. Özellikle 
sosyolojik yapı içinde bahsedilen kadın erkek ilişkileri bağlamında kadının toplumsal yapı içindeki yeri, eleştirel 
bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Dolayısıyla filmde, farklı erkek karakterler üzerinden kadına farklı bakış 
açılarının gelişebileceğinden hareketle, söz konusu karakterler toplumsal yapının temsil noktalarını 
oluşturmaktadır. Bu anlamda farklı karakterlerden sık duyduğumuz ahlaksal sınırlara ilişkin çıkışlar toplumsal 
yapıya ya da toplumsal algıya işaret eden önemli göstergeler arsında yer almaktadır. 
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Resim 5: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 

 
 
2.4.1. Tema 
Anlatı yapısı içinde filmin teması ilk bakışta aşk gibi görünmektedir. Ancak Aytmatov’un eserinden uyarlanan 
film, aslında salt bir aşk hikâyesi olmaktan öte, toplumsal algı, yaşam biçimi ve toplumsal bakış açısı içindeki 
sosyokültürel problemleri de ortaya koyan nitelikler taşımaktadır. Dolayısıyla filmin teması, birbirine bağlı 
olarak gelişen olay örgüsü içinde yaratılan çatışma noktaları üzerinden konuyu belirgin ve ilgi çekici 
kılmaktadır. 
2.4.2. Zıtlıklar 
Filmde babasının izini arayan Timur ile kocasının şiddetinden bıkan Amira’nın yolları kesişmektedir. 
Birbirinden bağımsız hayatların kesişmesine dayalı zıtlıklar üzerine inşa edilen öykü, toplumsal yaşamda kadına 
bakışın algısal zıtlığına da işaret etmektedir.  
 
2.5. Öyküde Anlatısal Düzlem 
Cengiz Aytmatov’un Cemile adlı eserinden bir uyarlama olan filmde anlatı yapısı yönetmenin de içinde olduğu 
senaryo ekibi tarafından bazı değişikliklere uğratılmıştır. Bunlardan en öne çıkanı ise yönetmenin Fransız 
oluşuna bağlı olarak filmin çeşitli sahnelerinde tanık olduğumuz Fransa vurgularıdır. Filmde Timur ve Amira ile 
birlikte bozkırlarda yeni ufuklara açılan küçük çocuğun Fransa’ya gitme hayali ve daha önce Timur’un 
Fransa’ya gittiği vurguları dikkat çekmekle birlikte bu vurgular, öykünün anlatı yapısı içinde adeta sırıtan 
nitelikler taşımaktadır.  
2.5.1. Mekân Tasarımı  
Filmde mekânsal tasarım; kişileri, olguları ve olayları ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin oturduğu zemini ifade 
etmesi açısından önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle filme baktığımızda mekân, hikâyenin 
tamamlayıcısı niteliğindeki sosyal, kültürel ve ekonomik göstergelerin tanımlayıcısı olduğu görülmektedir. Bu 
açıdan filmde mekânı oluşturan ve bozkır kültürünü en iyi ifade eden yayla ve yayladaki yaşam tarzını içine alan 
çadır veya yayla halkının giyim ve kuşamını içine alan unsurlar, senaryoda tamamlayıcı unsurlar olarak 
görülmektedir. Öte yandan yeni bir hayat yaşayabilme ümidi ile yeni bir dünya aramaya başlayan Amira ve 
Timur’un girdiği bu arayış, filmde bozkırlarda at koşturan sevgililerin uzun uzadıya verilmesi ile 
vurgulanmaktadır. 
2.5.2. Kişileştirme Tasarımı 
Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlama olan bir senaryoya sahip olan filmde yer alan karakterler 
irdelendiğinde, hikâye aslında içeriden bir bakış açısıyla ele alındığı görülmektedir. Dolayısıyla karakterler 
çeşitli olaylar karşısında belli tepkiler vermekte ve kararlar almaktadır. Ancak neye mal olursa olsun aldıkları 
kararın peşinden gitmeye çalışmaları derin bir aşk hikâyesinin doğulu niteliklerle işlendiğini göstermektedir.  
2.5.3. Bakış Açısı 
Yönetmen, uyarlanmış senaryoda asıl hikâyenin sınırlarını aşmamakla birlikte ufak tefek değişikliklere gitmiştir. 
Öte yandan görsel estetik açısından değerlendirildiğinde yönetmenin belgeselci sıfatı filmde kendini etkili bir 
biçimde göstermektedir. Doğal mekanlarda etkili olarak sınıflandırılabilecek dağ, gökyüzü ve bozkır gibi orta 
Asya imajının etkili bir biçimde canlandırıldığı söylenebilmektedir. 
 
Resim 6: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 
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2.5.4. Olaylar Dizimi 
Filmde olaylar dizisi ele alındığında, anlatının devingenliğinin temelini oluşturan gelişmeler çizgisel bir seyir 
izlemektedir. Olaylar zincirleme olarak birbirine bağlılık özelliği taşımaktadır. 
2.5.5. Olay Çatkısı 
Filmde Amira ve Timur’un fikirsel birliği belli bir amaca dönük olarak yeni ve huzur dolu bir yaşam arama 
çabasına dönüşmektedir. Bu fikir birliği kahramanlar üzerinde yönlendirici etki yaratmaktadır. Ancak fikir 
birliğinden hareketle kahramanların karşısında engel niteliği taşıyan unsurlar ortaya çıkmaktadır. Ancak filmde 
son aşama ise karakterlerin girdiği arayışın tüm zorluk ve engellere rağmen başarıya ulaşmasıdır. 
2.5.6. Krizler 
Filmin başkarakterleri Amira ve Timur’un çektiği zorluklar ve sonunda ne olacağına ilişkin belirsizlikler filmde 
kriz noktalarını oluşturmaktadır. Bu krizler içinde en güçlülerini ise bu iki başkarakterin birbirlerine kavuşması 
ve kaçışlarına ilişkin engeller oluşturmaktadır. 
2.5.7. Doruk Nokta  
Mavi Cennet filminin en başından en sonuna kadar yaratılan tüm bilinmezliklerle yaratılan gerilim filmin sonuna 
doğtu doruk noktasına ulaştırılmaktadır. Bu anlamda filmin doruk noktasını yayladan ve yayladaki insanlardan 
kaçan Amira ve Timur’un yakalanıp yakalanmayacağı filmin sonuna doğru ilk doruk noktasını oluşturmaktadır. 
İkinci doruk noktası ise soğuk karlı dağlarda yorgun ve halsiz düşen Amira’nın baygınlık geçirmesidir. Sevdiği 
için derin endişeli anlar yaşayan Timur bu sahnede izleyicide de mutlu son olup olamayacağına ilişkin ciddi 
şüpheler yaratmaktadır.  
2.5.8. Çözülme ve Son 
Filmin sonuna doğru ise tüm engelleri atlatarak zorlu koşullardan çıkmayı başaran Amira ve Temur’un doruk 
noktalarını teker teker aşmakta film çözülme noktasına ulaşmaktadır. Filmin sonuna doğru tüm zorlukları 
arkalarında bırakan ikili sevinçli yüz ifadeleri ile verilmekte ve bu mutluluk izleyiciye daha yakından 
aktarılmaktadır.   
Resim 7: Mavi Cennet (Tengri / Blue Heavens / le bleu du ciel) (2008) Filminden Bir Kare 

 
 
2.6. Dramaturgi Perspektifinden Reji Tasarımı 
Sinematografik perspektiften bakıldığında senaryo ile görsel unsurların birbirini tamamlayan niteliklere bağlı 
olarak iç içeliği dikkat çekici bir biçimde göze çarpmaktadır. Ancak bazı sahnelerin uzun uzadıya verilmesi 
dikkat çeken başka bir nokta olarak görülmektedir. Diğer yandan Aytmatov’un hikâyesinde belli değişikliklere 
gidilmesi söz konusu olmuştur. Bununla birlikte Fransız yönetmenin belgeselci yönünün ağır basması biçiminde 
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niteleyebileceğimiz kişisel bakış açısı ile geniş bir mekân algısı yaratan çekimler söz konusudur. Bu çekimlerde 
filmin çeşitli aşamalarında rastladığımız bozkırlarda koşturan atlar özgürlüğe işaret eden semboller olarak öne 
çıkmaktadır. 
2.6.1. Oyunculuk 
Mavi Cennet filmi oyunculuk açısından ele alındığında, filmin temelde Timur ve Amira karakterleri üzerine 
kurulduğu söylenebilir. Bu anlamda karakterler yaylada gelenekler, erkek egemen yapı ve geleneksel kadın-
erkek ilişkilerine rağmen birbirlerine karşı farklı duygular beslemekte ve olay örgüsü iki karakter üzerine 
gelişmektedir. Filmde ayrıca Amira’nın kocası Şemsi de yerleşik kültürel yapının en katı örneğini oluşturması 
bakımından etkili oyunculuğu ile göze çarpmaktadır.  
2.6.2. Ses ve Müzik Tasarımı 
Filmde görsel unsurların bir tamamlayıcısı olarak ses ve müzik etkili bir biçimde kullanılmıştır. Özellikle yerel 
motifler üzerine yoğunlaşan yönetmen yerel çalgı aletleri, yerel şarkılar ve müzikleri filmin çeşitli sahnelerinde 
etkili bir biçimde kullanmıştır. Öte yandan film müzikleri incelendiğinde egzotik müzikler, gerilim müzikleri, 
hip-hop ve kırgız destanına rastlanmaktadır.  
 
SONUÇ 
Bir filmin yönetmeninden görüntü yönetmenine, senaristine, kurgucusuna hemen her aşamasında gerçekleştirilen 
anlatı unsurlarına ve yöntemlerine ışık tutan sinema dramaturgisi; bir sinema filminin düşüncesinden, senaryo 
özeti, film öyküsü, senaryo ve kurgulanmış film olarak izlenmeye hazır bir sanat yapıtı olana kadar tüm 
aşamalarını yapı, doku ve anlam bakımından incelemeyi, sinema sanatının diyalektiğini ve dünya sanat tarihi 
perspektifinde onu özümsemeyi amaçlamaktadır (Aslanyürek, 2014). Sinematografik anlatı perspektifinden 
belirli sorulara yanıtların arandığı dramaturgi çözümlemelerinde; anlatının toplumsal açıdan önemi, anlatı 
düzlemine ilişkin nedensellik ilkesi, ses, müzik ve mekan kullanımına yönelik reji tasarımı ve öykü ile karakter 
uyumu gibi konuların film söylemindeki yerinin ne olduğu tartışılmaktadır.  
Cengiz Aytmatov’un Cemile eserinden uyarlanan Tengri filmi de bahsi geçen konular bağlamında 
irdelendiğinde; duygusal yoğunluğa yönelik iniş çıkışların çok yoğun yaşatıldığı bir atmosferde, birbirine bağlı 
olarak gelişen olayların, belirli çatışma noktaları üzerinden konuyu belirgin ve ilgi çekici kıldığı görülmektedir. 
Hem özgün hikayeye uyum bağlamından hem de sinematografik anlatı çerçevesinden bakıldığında filmdeki olay 
örgüsü kurulumunun, klasik anlatı yapısından saptığı ortaya çıkmaktadır. Aytmatov neredeyse bütün eserlerinin 
merkezinde yer alan aşk teması bu filmde de kullanılmış, kadının toplumdaki yeri bu tema etrafında 
sorgulanmıştır. Çalışmanın genelinde ayrıntılı olarak çözümleme unsurları Tengri filmi özelinde verilmiş olsa 
da, dramaturgi bağlamında film çözümlemesinden ortaya çıkan konu başlıklarını şu şekilde toparlamak 
mümkündür. 

- Bütün öykü ve olaylar dizini arasındaki bağ üçüncü bir kişinin gözünden anlatılmıştır. Bu da filmin 
uyarlama olmasından kaynaklanan handikabın bir sonucudur. Edebi anlatım tarzındaki narratör 
yöntemi yazılı materyaller için uygun görülse de filmin üslubuna uygun düşmemektedir. 

- Tüm karakterlerin (aynı sınıfsal) statüye sahip olması ve aynı amaç etrafında hareket eden 
karakterlerin bulunması öykünün söylem düzleminde -romandan da esin olarak- tipik Sovyet 
ideolojisinin etkisinde kaldığının göstergesidir. Bu açıdan öykünün toplumsal düzlem alanı kır 
hayatıdır. Bu çerçevede oyuncuların giyimleri ve gündelik işleri kır bireyinin yaşantısı ile paralellik 
arz etmektedir. Hayvanların bakımı, tarla mahsulünün alınması vb. gibi olaylarla kır hayatını 
tanımlamaktadır. Bu toplumsal düzlemde aynı sosyolojik kesimler, aynı hayat algıları aynı yaşam 
biçimleri üzerinden öykü anlatısı inşa edilmiştir. 

- Film salt bir aşk hikâyesi olmanın ötesinde toplumsal algı, yaşam biçimi ve toplumsal bakış açısı 
içerisindeki sosyokültürel problemleri de alt metin olarak ortaya koymaktadır. Örneğin izleyici aşk 
hikâyesine odaklanırken ihtişamlı dağların etkileyici görselliği ile bozkır kültürüyle yaşayan yayla 
halkının gündelik yaşamı verilmektedir. 

- Klasik anlatı yöntemine paralel olarak sebep ve sonuç ilişkisi bağlamında olaylar nedensellik ilkesi 
gereğince bir sonraki olayla ilişkilendirilerek verilmektedir. 

- Öykü düzleminde gösterilen dış mekân yoğunluğu ve sınırsız steplerin at temasıyla sıkça işlenmesi, 
çatışmalardan kaçmanın bir yolu olarak iş görmektedir. 

- Uyarlandığı eserin aksine film anlatımında temel düğüm noktası olan Amira ve Temur aşkı 
çözümlenmiştir. Yine uyarlandığı eserin aksine öykü kapalı uçlu yani yoruma açık olmayan bir 
sonla tamamlanmıştır. 
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Özet. Bu araştırma örgütün dünya görüşü ile halkla ilişkiler stratejileri arasında bağın varolup 
olmadığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) üyeleri listesinde yer 
alan uygulayıcılarla nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Asimetrik ve simetrik dünya görüşlerinin bilgi sağlayıcı, işbirlikçi problem 
çözme, pazarlık, kolaylaştırıcı, ikna edici, vaad-ödül, ceza-tehdit stratejilerine etkisi halkla 
ilişkiler uygulayıcılarının algıları üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuçta, örgütlerin dünya 
görüşü ile uyguladıkları halkla ilişkiler stratejileri arasında bir uyumun olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca bazı stratejiler hem simetrik dünya görüşünde hem de asimetrik dünya görüşünde 
varolmaktadır. Uygulayıcıların kişisel olarak farklı bir dünya görüşüne sahip olsalar da örgütün 
dünya görüşlerine uygun stratejileri uygulamaya eğilimli olduklarına ilişkin verilere de 
ulaşılmıştır.   
Anahtar kelimeler: halkla ilişkiler stratejileri, dünya görüşü, örgüt 
 

ÖRGÜTÜN DÜNYA GÖRÜŞÜ VE HALKLA İLİŞKİLER 
STRATEJİLERİ BAĞI 

 
Abstract. This research aims to explore the link between public relations strategies and the 
organization’s worldview. In-depth interviews with qualitative research methods have been 
conducted with practitioners on the list of members of the Public Relations Association of 
Turkey (TÜHİD). The effects of asymmetrical and symmetric world views on information 
providers, collaborative problem solving, negotiation, facilitating, persuasive, promising, 
rewarding, punishment-threat strategies are assessed on the perceptions of public. relation 
practitioners. As a result, it has been determined that organizations have a harmony between 
the worldview and the strategies of the people involved. In addition, some strategies exist both 
in the symmetric worldview and in the asymmetric worldview. Even though practitioners have 
a different world view, they have also been taught that they are prone to apply strategies 
appropriate to worldviews. 
Key words: public relations strategies, worldview, organization 

 
 
ÖRGÜTÜN DÜNYA GÖRÜŞÜ VE HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ  
 
Alman idealizmi ve romantizmin düşünce dünyasında Kant ile birlikte yükselen dünya görüşü kavramı, 
Almanların “Weltanschuung”u, 1840’larda önce sözlüklere, hemen sonrasında 1858’den bu yana da önce batı 
dünyasının dokümanlarına da hızla giriş yapmış (Vidal 2008, s.2) ve Kierkegard’a kadar filozoflar, felsefenin 
dünya görüşü adıyla yeni bir biçimle yansıtıldığına inanmıştır. Lakin, felsefenin bazı evrensel geçerlilik iddiaları 
varken, dünya görüşünün çağrışımları daha kişisel ve çok daha göreceli bir bakış açısı sunar. Nihayetinde felsefe 
ve dünya görüşü ilişkisinde, felsefenin bir dünya görüşü üretmediği, dünya görüşlerinden felsefe üretildiği 
üzerine görüşler bulunmaktadır (Rescher, 2001; Stigen, 1972). Kuhn (1970, s.10-12) için ise dünya görüşü bir 
paradigmadır, paylaşılan değerleri ve inançları kapsayan büyük bir matristir. 
 
İnsanların dünyayla etkileşim kurmak için belli bir dünya görüşüne ihtiyacı olduğu fikri örgütleri kapsayacak 
biçimde genişletilebilir. Nitekim Grunig ve White (1992) halkla ilişkilerin toplumsal çatışmaları ve ulusal/ 
uluslararası sorunları gidermede ya da toplumsal duyarlılığı arttırmadaki programlarını hangi dünya görüşlerinin 
ürettiğini sorabileğimizden söz etmektedir. Elbette bu soru, düşünme biçimimizle davranış biçimimiz arasında 
yakın bir ilişki olduğu varsayımından (Morgan, 1986, s.335) hareket almaktadır. Nihayetinde örgütlerin dünya 
görüşleri Grunig ve White’ın (1992) izinden gidilerek asimetrik ve simetrik dünya görüşleri olarak 
tanımlanmaktadır. Grunig (1989, s.32) asimetrik dünya görüşünü şu başlıklarla tanımlar; 
Merkezi Otorite: Güç az sayıdaki üst yöneticinin elinde olmalı, çalışanların özerkliği sınırlandırılmalı. 
Kapalı sistem: Bilgi dışarıdan içeriye doğru değil, örgütten dışarıya akar.  
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İçsel Yönetim: Örgüt üyeleri, örgütün içinden dışarıya doğru bakar, ve örgütü dışarıdan birinin gördüğü gibi 
göremezler. 
Etkinlik: Etkinlik ve maliyet kontrolü, yenilikçilikten önce gelir.  
Seçkincilik: Örgütün liderleri, kamudan daha bilgilidir. Bilgelik fikirlerin serbestçe değiş tokuş edildiği bir 
ortamın ürünü değildir.  
Muhafazakarlık: Değişim istenmeyen bir şeydir. Örgütü değişime götürecek çabalara direnilmeli, değişim 
baskısı bozkungucuk olarak görülmelidir.  
Gelenek: Gelenek bir örgüte istikrar kazandırır ve kültürünü korumasını sağlar.  
 
Simetrik dünya görüşüne ait varsayımları ise şöyledir;  
Karşılıklı bağımlılık: örgütler kendilerini ortamlarından soyutlayamazlar. Her ne kadar ayrı sınırlara sahip olsalar 
da, ortamdaki kamular ve örgütler birbirlerine nufüz eder.  
Açık sistem: Örgüt ortamın etkilerine açıktır ve bu sistemlerle bilgi alışverişi yapılır.  
Hareketli denge: Birer sistem olarak örgütler diğer sitemlerle bir denge durumu yakalamaya çalışır ve bu denge 
sürekli olarak yer değiştirir. Sistemler diğerleri ile denge durumuna gelebilmek için onları kontrol etme, 
kendilerini onlara uydurma (adaptasyon) ya da karşılıklı, işbirlikçi düzenlemeler yapma yoluna gidebilirler. 
Simetrik dünya görüşünde işbirlikçi, iki yanlı düzenlemeler yapma tercih edilir.  
Hakkaniyet: insanlara eşit fırsatlar verilmeli ve insan olarak herkese saygı gösterilmelidir. Eğitimi ya da geçmişi 
ne olsun herkesin örgüte değerli katkıları bulunabilir.  
Yönetimin merkezsizleşmesi: Yönetim kollektif olmalıdır;  yöneticiler emretmek yerine koordine etmelidir. 
Merkezsizleşme, özerkliği çalışan memnuniyetini ve yenilikçiliği arttırır.  
Sorumluluk: İnsanlar ve örgütler kendi davranışlarının sonuçları ile ilgilenmeli, kötü sonuçları ortadan 
kaldırmaya çalışmalıdır.  
Çatışmaların çözülmesi: Çatışmalar baskıyla, manüplasyonla, zorlama ya da şiddetle değil, müzakere ve uzlaşma 
ile çözülmelidir.  
Çıkar gruplarının liberalizmi: Klasik liberalizm büyük şirketleri savunan klasik muhafazakarlık olark görünür. 
Buna karşın çıkar gruplarının liberalizmi ise siyasi sistemin çıkar grupları arasında açık müzakereler yürütmeye 
yarayan bir mekanizma olarak görür.  
Asimetrik ve simetrik dünya görüşlerinin stratejileri nasıl etkilediği üzerine bir değerlendirme yapmayı 
amaçlayan çalışma, Hazleton’un (1993) sınıflandırdığı yedi halkla ilişkiler stratejisini (bilgilendirici,  
kolaylaştırıcı, ikna edici, vaat ve ödül, tehdit ve ceza, pazarlık ve işbirlikçi problem çözme) kullanmıştır.  
Bilgilendirici bir stratejiyle tarafsız bilgiler sunar. Bilgilendirici mesajlar sonuç çıkarmaz, bunun yerine 
kamuların uygun sonuç çıkartacağını varsayar. Ayrıca, daha fazla anlama kolaylığı sağlamak için nötr dil 
kullanılmasıyla karakterize edilirler. 
Kolaylaştırıcı bir stratejiyle, halkın harekete geçme eğiliminde olduğu şekilde hareket etmesine izin veren bir 
kamuya açık kaynak sağlanır.  
Söz verme ve ödül stratejisi ile kamular ve örgüt arasında bağlar kurulur. Zira bu strateji verilen sözler ya da ödül 
için gerekli görevler kamularla örgütü birbirne bağlar. Buna ek olarak verilen mesajın alıcı tarafından kontrol 
edilebildiği ima edildiğinden pozitif bir baskı uygulanır.  
İkna edici bir stratejide, kamu gruplarının örgütün politikalarını meşru bulmadığı durumlarda kullanılabilir. 
Tarafsız olmayan bir dil kullanabilir. İkna edici mesajlar, açık bir biçimde kamuları harekete geçme eylemine 
çağırır.  
Tehtid ve ceza stratejisi (güç stratejileri) ise kamuların algılanan değişim ihtiyacı düşük olduğunda yararlı 
olabilir. Lakin kamuların değişimi kabul etmek için gerekli kaynaklara sahip olmaması ve örgütün bunları 
sağlayamaması durumunda bu strateji etkili olmayacaktır. Bununla birlikte, güç stratejileri, değişime karşı 
beklenen direnç olduğunda ve bir problemin çözümünün kısa bir süre içinde uygulanması gerektiğinde de 
yararlıdır. 
 
Pazarlık bir strateji olarak kullanıldığında düzenli bir iletişimden söz etmek de mümkün olur. Pazarlıkta biz ve 
onlar olarak iki grup vardır. Uyumsuzluklar kabul edilebilir alternatifler üzerinde uzlaşma ile uyuma 
dönüştürülür. Yine de pazarlık stratejisinde bilgi bir aldatma olarak örgüt tarafından saklanır.  
 
İşbirlikçi problem çözme de bir halkla ilişkiler stratejisi olarak açıklanmıştır. şbirlikçi bir problem çözme 
stratejisi, problemleri ve problemleri çözüm ortak olarak tanımlamaya istekli olduğunu yansıtmaktadır. Bu 
stratejiden türeyen mesajlar, sorunun ortak bir tanımını, ortak hedefleri belirlemek ve konuyla ilgili pozisyonları 
ve sorumlulukları paylaşmak için açık bir bilgi alışverişi ile karakterize edilir. Bu stratejiler pazarlık 
stratejisindeki biz ve onlar yerine biz  gibi kapsayıcı bir sembol kullanır. 
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METODOLOJİ 
 
Araştırmada Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) kurumsal web sitesinde yer alan üyelerden araştırmaya 
katılmaya gönüllü 8 üye ile Skype programı üzerinden görüşülmüştür. Örneklem seçiminde nitel metodlar için 
amaçlı örneklem türünün kapsayıcılığından (Coyne, 1997) yararlanılmıştır. Zira nitel metodlarla zengin ve derin 
veriler toplamak değerlidir, nicel methodların aksine bunları sayısallaştırmak temel kaygıyı oluşturmaz. 
Katılımcılarla görüşmelerde Werder’in (2006) çalışmasında yer alan önermeler derlenerek yarı yapılandırılmış 
bir form oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış formda, örgütün dünya görüşleri ve halkla ilişkiler stratejileri ile 
ilişkili sorular yer almaktadır. Araştırmacı katılımcılara literatür kısmında özetlenen varsayımları açıklamış, 
derinlemesine görüşmelerin doğasına uygun tartışmalarla dünya görüşlerini açığa çıkarmaya çabalamıştır. 
Stratejiler ise taşıyıcı örnek mesajlarla sunulmuştur. Zira stratejilerin isimlerinin katılımcıları etkileyebileceği 
düşünüldüğünden katılımcılara stratejiler ile ilgili bilgiler yerine sadece stratejileri içeren kurgu mesajlar 
aktarılmıştır. Katılımcılardan stratejileri bu mesajlar bağlamıyla değerlendirmeleri istenmiştir. 8 katılımcı ile 5 
Eylül - 21 Ocak tarihleri arasında 38 dakika ile 1.5 saat aralığında değişen görüşmeler gerçekleştirilmiş, 
görüşmeler Skype Auto Recorder programı ile kayıt edilmiştir. Görüşmeler sonrasında kayıtlar deşifre edilerek 
bulgulara ulaşılmıştır. Aşağıda stratejilerle kurgulanan mesajlar yer almaktadır.  
Bilgilendirici strateji mesajı : “X örgütü, tüketicilere makul bir maliyetle ürünler/hizmetler sunan uluslararası 
bir örgüttür. İş yapma sürecinde çevreye saygılıdır. Bunu …. Uygulamalara yönelik politikalarını inceleyerek 
anlayabilirsiniz. Ürün/hizmetlerimizdeki üretim kriterlerimiz endüstri standartlarını karşılar veya aşar”. 
 
Kolaylaştırıcı strateji örnek mesajı: “X örgütü olarak tüketicilerin sorunlarına çözüm bulabilmek için çok sayıda 
kanal kullanırız. İlgili tarafsanız ve bu konuda yorum yapmak isterseniz, X numaralı bilgi hattını aramanızı ya 
da X adresine e-posta göndermenizi öneririz”.  
 
İşbirlikçi problem çözme stratejisi örnek mesajı: “X örgütü olarak yakın zamanda faaliyet alanımızla ilgili 
çalışan bilim insanlarını ve sivil toplum örgütü temsilcilerini yönetim kurulumuza ekledik. Birlikte ortak bir 
zemin oluşturmak için çaba göstereceğiz”.  
 
Pazarlık stratejisi örnek mesajı:  Karşımızda bulunan kamuların, medya organlarının ve sivil toplum 
örgütlerinin gerçekçi olmayan taleplerini karşılayabilmek için iki tarafın da bazı imtiyazlarından vazgeçmeleri 
gerektiğine inanıyoruz. Özellikle fiyat artışı ile karşılaşmamak için kamuların dikkatinin önemli olduğuna 
inanıyoruz.   İhtiyaçlarınızı ve endişelerinizi daha iyi anlamak için, yorumlarınızı rica ediyoruz.  
 
İkna edici strateji örnek mesajı: “Ürünlerimizin/Hizmetlerin hazırlanması ve dağıtılmasındaki politikalarımız siz 
değerli müşterilerimize en iyi, en kaliteli ürünü/hizmeti sağladığımızdan emin olmak için tasarlanmıştır”.  
 
Söz ve ödül stratejisi örnek mesajı: “X örgütü olarak biz, McDonald's, Ekim ayı boyunca satışlarımıızn % 
10'unu çevre sorunları ile ilgilenen X sivil toplum kurumuna bağışlama sözü veriyoruz. X örgütünü tercih edin 
ve çevre konusundaki çözümleri destekleyin”.  
 
Ceza ve tehdit stratejisi örnek mesajı: Sivil toplum örgütü X, savunduğu konularla ilgili örgütümüzde yönelttiği 
bazı iddialar var. Sivil Toplum örgütü X, bu iddialarının tedarik operasyonlarımızda ciddi sorunlar 
yaratacağına inanıyor. X sivil toplum örgütüne  uymanın sonucu, kalitemizde iyileşmeler olmaksızın aşırı fiyat 
artışları olacaktır. Bunun müşterilerimizin çıkarlarına hizmet etmediğine inanıyoruz. X örgütünün düşük fiyat 
politikasını destekleyin”. 
 
 
BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Araştırmada keşfedilmeyi bekleyen temel mesele, örgütün dünya görüşleri ile halkla ilişkiler stratejileri 
arasındaki bağın varolup olmadığıdır. Bu bağın varolup olmadığı önce örgütün dünya görüşü irdeleyenerek 
ardından halkla ilişkiler stratejileri keşfedilerek araştırılmıştır. Örgütlerin dünya görüşlerine ilişkin 
açıklanabilecek en temek iki bulgudan biri, örgütlerin dünya görüşlerinde Grunig ve White’ın (1992) asimetrik 
ve simetrik dünya görüşlerine ilişkin sınıflandırmasının geçerli olduğu yönündedir. Diğer ise, çok şaşırtıcı 
olmamakla birlikte, örgütlerde baskın olan dünya görüşünün asimetrik olduğudur. Yine de simetrik dünya 
görüşüne sahip örgütler de azımsanmayacak ölçüde çoktur1.  

																																																								
1	Araştırmaya	katılan	8	örgütten	5’i	asimetrik	dünya	görüşüne	3’ü	simetrik	dünya	görüşüne	daha	eğilimlidir.		
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Grunig ve Ehling (1992) halkla ilişkiler için en ideal olanın, örgüt politikaları ile kamuların beklentileri 
arasındaki dengeyi sağlayabilmesi olduğundan söz etmektedir. Zira halkla ilişkiler ancak bu dengeyi 
sağladığında etkin olur. Ancak asimetrik dünya görüşüne sahip örgütlerde denge yerine tek yönlü meşruiyet 
kurmanın bir yolu olarak “ikna” açığa çıkmaktadır. Bu bulguyu bir katılımcının ifadesinde açık biçimde okumak 
mümkündür “halkla ilişkiler stratejilerini üretmekteki nihai amaç, hedeflediğimiz noktaya gelebilmektir. Bunu 
başarmak için politikalarımızı açık yüreklilikle paylaşıyoruz, anlatıyoruz. Bazen kabul görmeyen yanları da 
oluyor, o zaman anlatmanın, dolaylı yollardan iknanın başka yollarını bulmamız gerekiyor. Amaca ulaşmak 
zorundayız, o zaman başarılıyız (...)”. Örgüt için şeffalık, politikalarına yönelik meşruiyeti sağlamanın yoludur. 
İçsel olarak örgütün güdülerinde yoktur. Bazı durumlarda kabul görmeyen politikaların değiştirilmesi yerine 
stratejilerin değiştirmesi de ancak asimetrik dünya görüşleri ile açıklanabilir. Dahası bir katılımcı için örgütlerin 
asimetrik dünya görüşleri, hedef grupları ikna etmede neredeyse bir “zorunluluktur”. “(...) hitap ettiğimiz 
gruplar oldukça karmaşık yapıdalar, her biri için farklı stratejiler geliştirmeli, ve sonuçta faydamızı maksimize 
etmeliyiz. Politikalarımızı uygulamada birlikte çalışma kültürünü benimsedik, bunun için doğru şeyi yaptığımızı 
anlatmalıyız”. Görünen o ki, örgütlerin politikaları birlikte geliştirmeye değil, doğru olduğunu düşündükleri 
politikaları uygulamada meşruiyet sağlamaya ihtiyaçları var.  
 
Diğer yandan günümüz kamularının yükselen farkındalığı ve bilinci asimetrik dünya görüşündeki örgütleri 
zorlamaktadır. Katılımcılardan biri bunu şöyle açıklamaktadır: “Düşünün, tüketiciler için artık çok sayıda bilgi 
kaynağı var, ne yapsanız ne söyleseniz arama motoruna giriyor, saniyeler içinde çok sayıda kaynağa ulaşıyor, 
dünyanın geldiği yer böyle iken nasıl bilgiyi saklayacak ya da alenen manüple edeceksiniz, bu eskisi kadar kolay 
değil (...) Uzlaşı sağlamak çok değerli, her tüketicimiz ile bunu korumaya gayret ediyoruz”. Uzlaşı, simetrinin 
manivelası, örgütün politikalarına yayılan bir felsefe yerine mecburiyetler sonucu yapılmak zorunda olan bir 
durum gibi görünmektedir. Başka bir katılımcı için asimetrik dünya görüşünün önermelerinden değişime 
karşıtlık ve geleneklere sıkı sıkıya bağlılık bu dünya düzeninde varolmanın “tek yoludur”; (...) piyasa koşulları 
çok sert, rüzgarın nereden nasıl eseceğinin de garantisi yok, değişim kelime olarak çok olumlu ama nasıl bir 
değişim, popüler olanı yapsanız uçup gidiyor, önemli olan aksine değişmemek bence, ne kadar gelenekçi ve 
merkezi bir yapınız olursa, bu sizi o kadar korur. Başarıyı merkezden dağıtırsınız ve başarının hedeflerinize 
ulaşmanın bana göre tek yolu budur”. Duvarlar içinde örgütün daha güvende tutulabileceğine ilişkin bu inanç, 
simetrik dünya görüşlerindeki uzlaşı, denge ve değişime örgütlerin şüphe ile yaklaştıklarını gösteriyor olabilir. 
Bu fikri katılımcılardan birinin şu görüşleri daha da netleştirmiştir; “(...) uzlaşı denince aklıma nedense her 
zaman taviz vermek gibi düşünceler geliyor. Yani şöyle açıklayayım; bir kararımızın neticesinde bir uygulama 
gerçekleştirdik, öncekinden farklı olduğundan hedef gruplarımız onaylamadı, ama başka yolumuz da maliyetleri 
de düşünmek zorundayız. Şimdi size soruyorum bu senaryoda nasıl uzlaşılır? Reelde uzlaştık deriz ama hep 
bizden gidiyor, karşımızdaki gruplar üstlenmiyor (...). Uzlaşı kavramı karşılıklı uyumun iletişimi her iki taraf 
için de değiştirdiğine yönelik önermeler sunar (Culbertson ve Bishop, 2010). Ancak bu araştırmanın bulguları, 
asimetrik dünya görüşlerine sahip örgütlerin savunuculuğa odaklandığına ilişkin kanıtlar sunmaktadır. 
 
Simetrik dünya görüşleri katılımcılar için kişisel olarak oldukça kıymetlidir, hatta bir katılımcı “(...) bir kere 
şunu ifade edeyim, yaptığım işte benim vicdanımın rahat olması gerek, insanları yanlış bilgilendirerek, yapmacık 
şekillerde veya olmaması gereken şeyleri sadece bir politika olduğu için yapmak zorunda olmayı kabul 
etmiyorum, düzeltmek için çabalarım, olmadı ise ben orada olmam”. Örgütünün simetrik dünya görüşlerine 
eğilimini kişisel etik ile örtüştüren katılımcı için simetrik bir dünya görüşüne sahip olmamak bir vicdan 
meselesidir. Bu bulgu, halkla ilişkiler için aktivist rolü seslendiren çalışmalara (Holtzhausen 2000; Kennedy ve 
Sommerfeldt, 2015) bir dayanak oluşturabilir. Simetrik dünya görüşünün varsayımları, asimetrik dünya görüşüne 
sahip örgütlerde çalışan halkla ilişkiler uygulayıcıları için de kişisel olarak değerlidir. Bir katılımcı “işe gelirken 
kapının önünde bıraktığı değerleri” şöyle anlatmaktadır; “iş dünyasında business is business deyimi vardır, iş 
iştir, ben de çoğu zaman buna inanıyorum. Pek çok profesyonel gibi hedeflere ulaşmak için çalışmak zorundayım 
(...). Bu da demek oluyor ki, bazı koşullar kendi özel hayatınızda onaylamayabileceğiniz bazı konuları 
uygulamayı zorunlu kılıyor, bilemiyorum belki de özel hayatımızda hiç bu denli zorunluluk hissetmediğimizden 
de olabilir, bazen de böyle düşünüyorum. Karşı durduğumuz şeylere olur verme hali iş dünyasında her gün her 
saniye olan bir şeyler. Örgütün durduğu yer ile kendi noktanız arasını düşünmek için fırsatınız bile 
olamayabiliyor. O zamanlar çok... İlk akla gelen kararı verirken bir bütünü yani kendi fikrinizi değil örgütün 
kazanımlarını düşünmek. Kapıya geldiğim an, kendi değerlerimi bırakırım. Profesyonellik diyoruz buna”. 
 
Örgütlerin dünya görüşlerinin ne olduğunu anlamaya çalıştıktan sonra araştırmacı, bu dünya görüşleri ile halkla 
ilişkiler stratejilerinin bağını aramaya koyulmuştur. Şekil 1’de örgütün dünya görüşlerinin hangi halkla ilişkiler 
stratejilerini ürettiği açıklanmaktadır.  
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Şekil 1. Örgütün dünya görüşleri ve halkla ilişkiler stratejileri bağı 
 
 
 

 
 

 
Katılımcılara stratejileri 
taşıyıcı mesajlar açıklanmış, hangi mesajın/mesajların kullanıldığı tartışılmıştır. Nihayetinde tıpkı Beebe, Beebe 
ve Redmond’ın (1999, s.356) ifade ettiği gibi, dünya görüşünün düşünce, dil, yorum ve davranış biçimlemesine 
yardımcı olduğunu gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra halkla ilişkiler uygulayıcısına postmodern bir 
bakışla biçilen aktivist rolün özellikle asimetrik bir dünya görüşüne sahip bir örgüt içindeyken ne derece zor 
olduğunu da anlatmaktadır. Şu an halihazırda duran gerçek halkla ilişkilerin çoğunlukla örgütün sesi olarak 
konumlandığıdır. 
 
Lakin hemen burada tartışılmayı bekleyen iki sonuç bulunmaktadır. Öncelikle her iki dünya görüşü ile de bağı 
olan stratejiler ortaya çıkmıştır. Bilgilendirici strateji, hem örgütün kararlarını meşrulaştırabilmesi niyetiyle hem 
de uzlaşı sağlayabilmek niyeti ile simetrik ve asimetrik kullanılmaktadır. Örgütünün asimetrik dünya görüşüne 
eğilimli olduğunu düşünen bir katılımcı için bilgilendirmek ikna için temel zorunluluktur. “(...) insanlar 
bilmedikleri şeylere ikna olmazlar. Öncelikli olarak ne demek istediğinizi, ne yapmak istediğiniz açıklamalısınız. 
Bazen olan ile olmasını istediğiniz arasında fark da olabilir. Tabi bilgilendirirken koşulları siz oluşturursunuz. 
Şirketlerin yayınladığı bilgilendirici metinlere bakarsanız doğala uygun olarak olumsuz mesajlar görmezsiniz, 
ikna etmeye gereksinimimiz var insanlar (…). Aksine simetrik dünya görüşü içinde de -amacı farklı olsa da-
bilgilendirici strateji değerlidir. Simetrik dünya görüşlerinde bilgi sağlamak değişimin önünü açan zemindir. 
“Bilgi güçtür. Hep söylendiği gibi, bizi tanıyan, tercih eden gruplarla bu gücü paylaşmalıyız. O zaman birlikte 
daha uzun bir yol yürüyebiliriz. Paydaş dememizin sebebi de bu, onlar bizi,  biz onları bilgilendirmeliyiz ki, 
birlikte değişelim, isteklerimizi bilelim”.  
 
Her iki dünya görüşünde de ortak üretilen bir diğer strateji pazarlık stratejisidir. Asimetrik dünya görüşü içinden 
pazarlık stratejisinde iki “taraf”ın varlığı açıkça görünmektedir. Asimetrik dünya görüşünü benimseyen bir 
katılımcı pazarlık stratejisini nasıl kullandıklarını açıklarken “her iki taraf bazen doğrudan masada, bazen başka 
bir iletişim ortamında ne kazandığına bağlı olarak tatmin oluyor. Olay da bu pazarlık yapma nedeni de 
(…)”Önce isteklerimizi ve onları dinleriz, tabiki de alacağımız vereceğimizden büyük olsun denir de 
karşınızdakinin durumuna bağlı, konjektür ne getiriyor, değişebilir yani (…) demektedir. Pazarlık stratejisindeki 
“taraf”lar başlı başına mücadele alanındaki iki farklı aktörü işaret etmektedir. Bu yön, asimetrik dünya 
görüşünün doğasına uygundur. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi pazarlık stratejisi her iki dünya görüşünde de 
üretilmektedir. Simetrik bir dünya görüşüne baştan aykırı görünen bu stratejinin nasıl işlediğini bir katılımcı 
söyle anlatmıştır; “(…) normal olarak pazarlık kelimesi olumsuza yakın bir anlam çağrıştırmış olabilir, ama 
pazarlıkta markamızın iyiliğinden önce tüketicilerimizi düşünüyoruz, adına pazarlık dememeliyiz bence bu 
stratejinin adı açık arttırma olabilir, yani düşüncelerden hangisi daha iyi olursa, onu kabul ederiz, burada 
mühim olan fikrin bizden çıkması değildir, açık arttırma gibi önem kazanmasıdır yani. Tüketiciler, bayiler ya da 
sermayedaşlarımızın fikirleri olabilir (…). Hepimiz ortak bir duyuya sahip olana kadar çalışırız. Bu da sizin 
deyiminizle pazarlıktır, ama istek pazarlığı değil fikir pazarlığı. Bu çarpıcı açıklamanın belki de en önemli 
kısmı, pazarlık stratejisinin asimetrik dünya görüşlerinde görünen istek pazarlığının yerine yine katılımcının 
ifadesiyle fikir pazarlığı olarak farklı bir yönü işaret etmesidir. Adı pazarlık da olsa simetrik dünya görüşleri 
içindeki masadaki uzlaşıya yönelik eğilimi başka bir katılımcı da benzer biçimde açıklamaktadır; “Şimdi 
pazarlık etmeyiz diyemem, tabi ki önce dinleriz, kesinlikle ödün veririz. Fakat pazarlık denince olumsuz gibi 
görünen bir şey gibi algılanmasın. Tabi ki pazarlık var ama biz kendimizin önüne paydaşlarımızı koyarız. Önce 
onlar tatmin olacak, sonra biz. Değişim ancak bu zaman mümkün olur çünkü. Onları anlamalıyız…” 
 
Araştırmada pazarlık ve bilgilendirici stratejilerin dışında asimetrik ve simetrik dünya görüşlerinde ortak 
bulunan başka bir stratejiye rastlanmamıştır. Bu stratejilerin dışında asimetrik dünya görüşlerine sahip örgütlerde 
ikna edici, vaad/ödül, tehdit/ceza stratejileri kullanılmaktadır. Sözü edilen üç asimetrik stratejinin temeli aslında 
ikna stratejisine dayanmaktadır. Zira örgütlerin vaad ya da ödül ve/veya tehdit/ceza stratejilerini kamuları ikna 
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edebilmek için kullandıklarına dair izler bulunmaktadır. İkna stratejilerinin bu stratejileri de kapsadığına ilişkin 
bir katılımcının vurgusu da bu yöndedir “(…) çok sayıda aracımız var, ikna yöntemlerimiz demek istiyorum. 
Mesela gruplardan en çok istenen ödüldür. Şartlar iyi olduğunda bolca promosyon, her zaman iyidir. Şimdi 
bazen de güllük gülistanlık olmuyor, kriz atlattık mesela 5 sene kadar önce, çalışanlarımızdan hiç destek 
göremedik, atlatmak için onları da ikna etmenin yollarını bulmamız gerekti. Ama düşünün yara almışsınız kan 
kaybediyorsunuz, tabi ki önlemlerimiz de sert olmak durumunda ki, hayatta kalalım. O zaman dediğiniz vaad, 
ödül, hatta ceza/tehdit her tür stratejiyi kullanmak zamanı oluyor. Lütfen bunu çok çok aşırı bir güç kullanımı 
olarak anlamayın, herkes aynı şeyi yapar. Bakın şunu söyleyeyim yeri gelmişken, şirketlerde insanlar gibidir, 
kızdıklarında sevindiklerinde öyle davranırlar (…). Örgütün dünya görüşü asimetrik olduğunda, iknanın her 
biçimi normal sayılmaktadır. Özellikle kriz durumlarında örgüt tek bir mücadelenin galibi olmak için savaşır; 
örgütsel devamlılık. Şüphesiz örgütsel devamlılık, simetrik dünya görüşüne sahip örgütlerin de gerçeğidir. Lakin 
bu örgütler için kriz zamanları işbirlikçi problem çözme stratejileri ve kolaylaştırıcı stratejiler ile atlatılabilir. 
Hem işbirlikçi problem çözmeyi hem de kolaylaştırıcı stratejiye ilişkin açıklamalarda katılımcıların ortak fikri, 
kriz anlarında olsa bile kamu gruplarının sorunların çözümünde ana aktörlerden olmaları gerektiği üzerindedir. 
Bir katılımcı işbirlikçi problem çözme stratejisini belki de en ideal biçimde tanımlamıştır; “Hiç bir şeyi, özellikle 
sorunları tek taraflı yaratmadığımızı düşünüyorum, o zaman çözüm de tek taraflı olmaz. Ne kadar çok fikriniz 
olursa, sorunla ilgili onca bilginiz olur. Bunu önemsiyorum çünkü sorunu tek başınıza çözmeye kalkarsanız, 
başaramazsınız. Bu dünyada tek davranmak, piyasada tek bile olsak çok kabahatli bir yaklaşım olur. En alt 
birimdeki çalışan arkadaşımız da, en son paydaşımızla hareket edeceğiz”. Kolaylaştırıcı stratejiyle de kamuların 
örgütle bağ kurması kolaylaşır, örgüt daha da erişilebilir olur. Bu stratejide örgütün sınırları bulanık olmasına 
rağmen katılımcılar için kolaylaştırıcı strateji simetrik bir dünya görüşünde değerli bir stratejidir. Öyle ki bir 
katılımcı kolaylaştırıcı stratejinin örgütle kamuları “bir sarmal gibi birbirine bağladığından” söz etmiştir. “Hitap 
ettiğimiz gruplarla aramızdaki bağı güçlendirmek için bu stratejiyi kullanmalıyız. Kamulara ilgi gösteriyor ve 
daha sorunlar oluşmadan gözlemleyebiliyoruz. Eğer büyük küçük farketmez bir sorun var ise, değişim için 
hazırlanıyoruz (…) Aslolan düşünülen hissedilen şeyler, bunlar bizi de dönüştürüyor. Açık tuttukça kanalları 
aynı sarmal gibi bu gruplara bağlanıyoruz. 
Tüm bu bulgular örgütün dünya görüşleri ile uyguladığı halkla ilişkiler stratejilerinin arasında bir bağ olduğunu 
açıkça söylemektedir. Dahası,  bağı bir “etki” olarak tanımlayabilmeyi ve nihayetinde halkla ilişkilerin örgüt 
politikalarından ve örgütün stratejisinden uzağa düş(e)meyecek stratejileri ürettiğini ifade etmeyi de mümkün 
kılmaktadır.  
 
SONUÇ  
 
Araştırmanın dünya görüşleri ve stratejilerle ilgili üç temel mesele üzerine söyleyecek sözü vardır. Birincisi, 
dünya görüşleri Beebe, Beebe ve Redmond’un hatırlattığı gibi (1999, s.356) düşünce, dil, yorum ve davranış 
biçimlemesine yardımcı olmaktadır. Bu fikir, dünya görüşleri ile halkla ilişkiler uygulayıcısının belirlediği 
stratejiler arasında bir bağın varlığını saptayan bu araştırmanın bulgularıyla da desteklenmiştir. İkincisi, halkla 
ilişkiler uygulayıcılarının örgütün dünya görüşleri doğrultusunda ürettikleri stratejiler birbirinden çoğunlukla 
farklı olsa da pazarlık ve bilgilendirici strateji, her iki dünya görüşünde de üretilmektedir. Lakin, iki stratejiye de 
üretildikleri dünya görüşleri bağlamıyla farklı anlamlar atfedilmiştir. Son olarak halkla ilişkiler uygulayıcıları 
aslında kişisel olarak simetrik dünya görüşüne daha yakın olmalarına karşın, kişisel değerlerini stratejilere  
yansıtamamaktadır. Bu durum “bölünmüş sadakat” (Grunig, 2000, s.29) kavramı ile, yani, uygulayıcıların kendi 
değerleri ile farklı dünya görüşüne sahip örgütlerinin değerleri arasında sıkışması ile açıklanabilir. Yazar 
uygulayıcıların çelişen sadakatlerle karşı karşıya kaldıklarında, temel mesleki değerler setine dönüşebilmeleri 
gerektiğine inanmaktadır. Bu değerler setini anlamanın ilk adımı uygulayıcıların toplumsal rollerini açığa 
çıkarmaktır.  Grunig ve White’ın (1992) tanımladığı pragmatik, muhafazakâr, radikal veya idealist rolden 
özellikle pragmatik rolde uygulayıcılar, genellikle örgütlerinin sosyal sorumluluğuna veya etik kurallarına çok az 
dikkat ederler. Amaç, örgütün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Böylece rolleri bir avukatınkine çok 
benzemektedir. Bu sosyal role inanan uygulayıcılar halkla ilişkileri asimetrik olarak uygularlar ki bu da örgütün 
çıkarlarına tek başına hizmet eder. Diğer taraftan simetrik dünya görüşüne sahip uygulayıcılar idealist bir 
toplumsal rol ile, halkla ilişkilerin kamu yararına hizmet ettiğini, örgüt ve gruplar arasında karşılıklı anlayışı ve 
işbirliğini geliştirdiğini, toplumdaki sorunların çözümüne katkıda bulunmaktadır. Uygulayıcılar bu role sahipler 
ise araştırmada simetrik dünya görüşlerine sahip uygulayıcıların işbirlikçi problem çözme, kolaylaştırıcı ve 
bilgilendirici stratejilerindeki açıklamaları daha da anlamlı görünmektedir. Diğer taraftan asimetrik dünya görüşü 
içinde halkla ilişkiler uygulayıcısı örgütlerden kamulara doğru bir eylemlerinde mufazakar ve pragmatist bir 
rolle tanımlanabilir. Halkla ilişkiler bu rollerle statükoyu savunur, güçlü olanın imtiyazlarını haklı göstermek için 
çalışır, paydaşlar örgütün amaçlarına ulaşmak için aracıdır (Grunig ve White, 1992). Diğer yanda halkla 
ilişkilerin simetrik bir dünya görüşü ile asimetrik dünya görüşünün aksine yalnızca örgütün savunucusu olarak 
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değil, kamularla karşılıklı değişimi kolaylaştıracak biçimde çalışır (Dozier, Grunig ve Grunig, 1995; Grunig ve 
Grunig, 1992). 
 
Buradan hareketle yeni araştırmaların bölünmüş sadakat kavramı üzerine düşünmeleri faydalı olabilir. Zira 
Burleson ve Denton (1992) dünyayı benzer şekilde gören kişilerin olumlu ilişkileri geliştirme olasılıklarının daha 
yüksek olduğunu bildirmiştir. Araştırmada bazı uygulayıcılar, kendi dünya görüşlerinin aksi yönünde stratejiler 
üretmek durumunda kalmaktadır. Bu bulgudan hareketle uygulayıcıların kendi dünya görüşündeki örgütlerde 
çalıştıklarında performasları ve örgütsel bağlılık/memnuniyetleri nasıl etkilenmektedir? sorusu yanıt 
beklemektedir. Son olarak başka araştırmalara yol göstermesi bakımından örgütün dünya görüşlerini açığa 
çıkarmadaki zorluğu da açıklanmalıdır. Örgütlerin dünya görüşlerini açığa çıkarmada halkla ilişkiler 
uygulayıcıları ile birlikte üst yönetim kademelerinden sağlanacak katılım araştırmalara daha derin ve zengin bir 
kaynak sağlayabilir.  
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Özet: Postmodern dönemin tüketim kalıp ve davranışları, nesnelerin gösterge değeri üzerine 
kurulurken tüketim kültürü, küresel dünyayı kuşatmıştır. Daha çok tüketmenin ve iletişim/ilişki 
kuran parçaların toplumsal ihtiyaç haline geldiği bu dönemde, yıkıcı reklam, kültürel yıkımın 
ve bozgunculuğun bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı küresel dünya, üzerinde 
yükseldiği alt sistemlerin yapıları ve ilişkileri itibarı ile krizlere gebedir ve hatta krizlerden 
beslenmektedir. Çalışma, ilgili literatür taramasını takiben 2018 KFC Krizinde firmanın 
kendine karşı kullandığı yıkıcı reklam kriz iletişim stratejisi ve uygulamalarının örnek olay 
çalışması olarak incelenmesi üzerine kurulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Tüketim Toplumu, Yıkıcı Reklam, Kriz Dönemi İletişimi 

 
1. KLASİK TÜKETİM TOPLUMDAN SANAL TÜKETİM TOPLUMUNA 
 
Tüketim ve tüketim toplumu kavramları açıklamalarına bakıldığında Baudrillard’ın (2008: 94, 95) ifadesiyle, 
“tüketim, genel olarak sanıldığı gibi her yerde toplumsal kurallarla engellenen bireyin kendisine ayrılan özel 
alanda bir özgürlük ve kişisel oyun alanı marjını yeniden elde edeceği marjinal bir belirlenimsizlik sektörü 
değildir. Tüketim, etkin ve toplumsal bir davranıştır, bir zorlama, bir ahlak ve bir kurumdur. Tüketim tam olarak 
bir toplumsal değerler sistemidir. Tüketim toplumu ise, aynı zamanda tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime 
toplumsal bir biçimde alıştırılma toplumudur; dolayısıyla yeni üretim güçlerinin ortaya çıkmasıyla ve yüksek 
verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci yeniden yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül bir 
toplumsallaşma tarzı olarak açıklanmaktadır”. Zaman içerisinde ortaya çıkan ama henüz olgunluğunu 
tamamlamamış olan tüketim toplumu daha derinden çözümlendiğinde, on sekizinci yüzyılın son yılları arasında 
dönemselleştirilen çok daha uzun bir devrimin salt ekinini biçme olarak tasvir edilmektedir (Yanıklar, 2006: 
41).Büyük Depresyonun ardından, modern kapitalizmin ilk büyük tüketici patlaması kendini hissettirmektedir. 
Gerek malların gerekse perakende satış noktalarının reklamlarındaki artış, reklamcılığı bir sanayi olarak 
tanımlamaktadır (Wernick, 1996: 152, 153). Artık tüketim toplumunda reklamlar aracılığıyla tüketim arzusu ve 
isteği oluşturma ve bu durumu nihai amaç olan satışa erdirme hedefi, gün ve gün yeni stratejilerle gelişmektedir. 
Teknolojinin gelişmesiyle dijital reklamların var olması ve sanal eklentilerin veri tabanlarında artırması, tüketim 
toplumunu da sanallaştırmaktadır. Tüketim toplumunun dönüm noktası olan ve bilgisayara nitelik kazandıran, 
1960’lı yıllarda ABD’de Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen bir proje ile ortaya çıkan internet, kısa sürede 
tüm dünyada milyarlarca insanı bir araya bağlayan bir iletişim aracı, bilgi, haber ve eğlence kaynağı haline 
gelerek, dünya iletişimini kolaylaştırmıştır (Elden, 2009: 261). İnternet çağının başlamasıyla tüketim toplumu da 
farklı bir döneme girmiştir. Internet tabanlı yeni iletişim teknolojileri, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler 
alanlarının etkinliğini artırmıştır. Kotler’in deyimiyle ‘online tüketici’ tüketim toplumunda yerini almaktadır. 
Ona göre, online pazarlamada, izin veren ve karşılıklı ilişkileri kontrol eden, pazarlayıcı değil, tüketicidir 
(Kotler, 2000: 663). Bu yolculuk, e-ticaret ile birlikte git gide gelişmektedir.  
 
Kültür bozumu hareketi kapitalist ve tüketim toplumuna yönelik eleştirilerin yeni bir biçimi olarak 
görülmektedir. Kavram olarak “köklerini punk, hippi, durumsalcılık, sürrealizm, dadaizm, anarşizmden alan ve 
başlıca amacı yaygın kültürel yapıya meydan okumak olan, yıllardır süregelen diğer sosyal eylemci kişi ve 
grupların, düşünce ve eylemlerinin bir potada eridiği bir tür doğrudan eylem biçimini ifade” eden (Anderson, 
2004: 120) kültür bozumu, ilk olarak bir müzik grubu olan Negative Land tarafından 1984’te kullanılmıştır. 
“Dünyaya hızla yayılan ve her ortamda kendisini göstermeye başlayan kültür bozumu, olgunlaşan bir sosyal 
hareket olarak Kale Lasn’in kaleme aldığı “Kültür Bozumu” adlı kitap gibi temel metinler; Billboard Kurtuluş 
Cephesi (BLF) ve Bağımsız Medya Merkezleri gibi organize topluluklar; “No Logo” adlı kitabın yazarı Naomi 
Klein gibi göze çarpan yorumcular; Joey Skaggs, Rodrigues de Gerada ve Ron English gibi eylemciler; 
Adbusters dergisi gibi amiral gemi konumdaki yayınlar ve birçok internet sitesi ile ciddi bir alt yapısı olmasına 
rağmen kavramsal anlamda kapsamlı bir incelemeye sahip değildir” (Bakır ve Çelik, 2013: 50). Handelman ve 
Kozinets’e göre kültür bozumu; kitle iletişim araçlarının tüketim mesaj bombardımanına karşı örgütlenmiş, 
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sosyal aktivist bir çaba olarak görülmektedir (Handelman & Kozinets, 2004). Bu tanımdan yola çıkarak kültür 
bozumu hareketi, günümüz toplumlarında herkesin bu bombardımana karşı bilinçlenmesi için yapılan ve bir tür 
farkındalık artırma çabası olarak da ele alınabilir.  
 
2. YIKICI REKLAM VE YIKICI REKLAMIN TÜKETİM TOPLUMUNA ETKİLERİ 

 
Yıkıcı reklam terimi, İngilizce yıkım anlamına gelen “subvert” ile reklam “advertising” kelimelerininin 
birleşiminde meydana gelmiş “subvertising” kelimesine Türkçe olarak belirlenmiş karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. Buna benzer “karşı reklam” veya “bozucu reklam” olarak da anıldığı görülmektedir. 
Subvertising yani yıkıcı reklam, reklamların mesajları, diğer içerik unsurları ve biçimleri ile oynamak suretiyle, 
mesajın verdiği kor anlam üzerinde bozmalar yaparak “asıl verilmek istenen” mesajın yerleştirilmesi ile yeniden 
üretilmesi olarak tanımlanabilir. Bakır ve Çelik’e göre, “genel bir tanımlamayla yıkıcı reklam, firmalar 
tarafından üretilen reklamların gücünü, reklam içerisinde yer alan biçim ve içerik unsurlarının üzerinde 
değişiklik yapılarak sosyal mesajlarla akıllıca birleştirilmesi ya da bozulması yoluyla kendisine karşı 
kullanılmasına verilen iletişim taktiğinin ortak adıdır” (Bakır ve Çelik, 2013). Barley’e göre, yıkıcı reklam 
kurumsal ve politik reklamları alaya alma veya parodisini üretme pratikleri olarak tanımlanmaktadır (Barley, 
2001). Adbuster’da yer alan yaklaşıma göre, yıkıcı reklam; yeni bir görüntü veya çoğu zaman hicivle mevcut bir 
görüntüyü veya ikonun üzerindeki değişim olarak ele alınmaktadır. ‘Subvertising’ ve ‘Adbusting’ kelimeleri 
benzer anlamlarda kullanılsa da içerik bakımından ve hareket şekli özelliği açısından farklılık göztermektedir. 
Hareket şeklinde bir çeşit gerilla iletişimi olan kültür bozumu söz konusudur. Bir yandan ‘ad’ reklam; ‘busting’ 
ise bozmak anlamında iken öte yandan ‘subvert’ altını oymak ve ‘advertising’ ise reklam anlamındadır 
(Maximilian, 2008: 4). Önal’a (2005: 62) göre ise yıkıcı reklam, kültür bozumu hareketini taşıyan reklamlara 
denir. 
 
Yıkıcı reklam, tüketim toplumu içerisinde bir dizi reklam uygulamasıyla aldatıcı davranışları içeren reklamların 
yeniden yorumlanarak medya aracılığı ile kitlelere iletilmesidir (Shapiro, 2011: 47). Bu nedenle, yıkıcı reklam 
orijinal reklamın altında yer alan gerçek mesajı tüketiciye sunabilmektedir.  Orijinal reklam, reklamveren kurum 
ya da şirketin yanında yer alırken, yıkıcı reklam, reklam iletilen tüketicinin yanında yer almaktadır. Yıkıcı 
reklam, tüketim toplumunda yapılan kültürel direniş uygulaması olarak da bilinmektedir. Siyasetçilerin veya 
markaların yaptığı çalışmaların altındaki gerçek niyeti ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu süreçte, 
yeniden düzenlenen görüntüler ve mesajlar kitlelere iletilmektedir (Ávila, 2010: 136). Tüketim toplumu 
içerisinde karşıt görüşlere sahip kişi veya gruplar tarafından hazırlanan yıkıcı reklamlar internet aracılığı ile 
sosyal medya ağlarında çok kısa sürede ve kolayca çok büyük kitlelere ulaşabilmektedir. 
 
Yıkıcı reklamcılar için önemli bir platform da sosyal medyadır. Çünkü sosyal medya ana-akım medya 
kuruluşları yanı sıra alternatif bir medya seçeneği olarak kitlelere kolay yoldan ulaşabilme olanağı sunmaktadır. 
Yeniden düzenlenen reklamların bu mecralar aracılığı ile viral’leştirilmesi de daha kolay olmaktadır. Üstelik tek 
bir paylaş tuşu ile bu süreç bireyler arasında çok daha hızlı yayılabilmektedir. Örneğin; Twitter üzerinden atılan 
bir mesaj 5-10 dk. gibi çok kısa bir sürede tüm ülkede top-topic olabilmektedir. Üstelik on binlerle ifade 
edilebilen sayılarla. Flippo Menczer sosyal medya üzerinden yayınlanan mesajların çok kısa bir zaman çizelgesi 
olduğunu belirtmektedir. Menczer burada saatler veya günlerden değil, dakikalardan bahsetmektedir 
(Menczer’den akt: Hermida, 2014).Yıkıcı reklam ayını zamanda siyasi reklamların da yeniden düzenlenmesini 
içerebilmektedir. Siyasilerin özellikle seçim dönemleri yoğunlaştırdıkları reklam çabaları üzerinde oynama 
yapılarak ki bu bazen rakip siyasi odaklarca da gerçekleştirilebilmektedir, söylemlerin yahut resimlerin üzerinde 
oynamalar yapılarak sunulabilmektedir. Üstelik bu, çoğu zaman profesyonel grafik tasarım programları ile değil, 
sprey boya, tahta kalemi vb gibi kırtasiye malzemeleri kullanılarak da sokaktaki billboardlar üzerinde yahut 
grafitiler üzerinde de yapılabilmektedir. Hatta bu yönü ile bir sanat olarak ele alındığı da bilinmektedir. Öte 
yandan subvertise.org, adbusters.org, The Billboard Liberation Front, gibi bağımsız organizasyonlar da 
bulunmaktadır. Bu bağımsız organizasyonlar da yıkıcı reklamlarını çeşitli ortamlarda göstererek bir nevi “kültür 
bozumu” işi yapmaktadırlar.  
 
Toplumda yıkıcı reklamın etkisi sayesinde aynı düşüncelere sahip bireyler eleştirel düşüncelerini ortaya 
koyabilmekte ve topluluk oluşturabilmektedir. Dijital topluluk medyası imkanları yıkıcı reklam ya da halkla 
ilişkiler çabalarının etki alanını artırmaktadır. Anti-tüketim yanlıları, profesyonel hizmet karşılığında yapılan 
halkla ilişkiler çalışmalarından olan sosyal sorumluluk konularında yaratıcı özgün fikirlerin ticarileşebileceği 
üzerinde anlaşmaktadır (Donovan, 2009: 10). Günümüzde şirketlerin halkla ilişkiler stratejilerinde yer alan 
sosyal sorumluluk projelerinin gerçekten amacına ulaşıp ulaşmadığı da bir tartışma konusu olarak ele 
alınabilmektedir. Dolaysıyla, yıkıcı reklamcılar, halkla ilişkiler çalışmalarının veya sosyal sorumluluk 
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projelerinin gerçekleşmediği durumlara yönelik uygulamalar da hazırlayabilmektedir. Yani yıkıcı reklam, 
toplumda farkındalık yaratarak, tüketici zihninde devletlere, kurumlara, şirketlere, markalara karşı bir bilinç 
oluşturmada en etkili yöntemlerden biri olabilmektedir.  Hem geleneksel hem de sosyal medyada bir markaya 
karşı anti-marka hareketi oluşturularak marka hakkında gerçekleri yansıtan halkla ilişkiler çalışmaları da 
hazırlanabilmektedir. Markalaşmaya karşı anti-markalaşma diyaloğu kurularak geleneksel / dijital medyada ya 
da gerilla tarzında yapılmaktadır. Rodriguez de Gerada’ya göre kültür bozumunun ve aynı zamanda reklamlarla 
alay etme veya reklam mesajları üzerinde doğrudan doğruya değiştirme yapmada yıkıcı reklamın en yetenekli ve 
en yaratıcı kurucularından biri olarak tanınmaktadır. Gerada gibi birçok reklam yıkıcısına göre, kamusal alanlar 
insanlarındır ve bu alanda yaşayanların çoğu, şirket mesajlarına karşı kendi reklam alanlarını satın alarak yanıt 
verme olanağına sahip değildir ancak yine de bu insanların görmeyi hiç talep etmedikleri görüntülere cevap 
verme hakkına sahip olmaları gerekmektedir (Klein, 2002: 302). Günümüzde ise, bu tür pazarlama tarzlarının 
yanında, ürün yerleştirme, ağızdan ağıza pazarlama, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve mizah kullanılarak 
yıkıcı reklam uygulamaları hazırlanmaktadır (Katyal, 2010: 798, 799). 
 
3. KRİZ DÖNEMİ İLETİŞİM STRATEJİSİ OLARAK YIKICI REKLAM 

 
Kriz, sürpriz, zaman baskısı ve tehdit nitelikleriyle kurumların varlıklarını ve/veya devamlılıklarını tehlikeye 
atan; proaktif planlanması gereken ancak reaktif uygulamaları da içeren bir durumdur (Fink, 2002). Kriz, , şirket 
ve paydaşlarını belirsizliğe sürükleyebilecek tetikleyici bir süreç olarak ele alınmalıdır (Ho ve Hallahan, 2004). 
Coombs ve Fink, her iki yazar da krizlerin tüm iş sürecini etkileyebilecek ve kurumlar için finansal olarak ve 
kurumsal itibar açısından olumsuz sonuçları olabilecek, her ikisini de tehdit edebilecek bir konu olduğu 
konusunda hem fikirdir (Fink, 2002; Coombs, 2007). Kernisky ise krizi daha farklı bir şekilde ele alarak, 
kurumun beklentileri ile çevresinde gerçekleşen olayların arasında oluşan büyük bir uyumsuzluk olarak 
tanımlamaktadır (Kernisky, 1997: 843). Akdağ ise daha kapsamlı bir şekilde “kriz beklenmedik, aniden gelişen, 
hızlı hareket eden, herhangi bir hazırlık yapılmadan karşı karşıya kalınan veya belirtileri önceden olduğu halde 
fark edilemeyen ve örgüt için iyi değerlendirilmezse çöküş, iyi değerlendirilirse fırsat anlamına gelebilecek bir 
durumdur” şeklinde tanımlamaktadır (Akdağ, 2001: 34).Her kriz birbirinden farklı etki alanına sahip olsa da kriz 
yönetiminin temelde kriz öncesi, kriz esnası ve kriz sonrası dönemlerdeki araştırma, planlama, uygulama ve 
değerlendirme aşamalarından oluştuğunu söylemek mümkündür. Ancak çalışmamız kriz esnası iletişim 
stratejilerine odaklandığından kriz yönetimi konusunda daha detay açıklamalara girilmeyecektir.   
 
Coombs’un (1999; 2015) durumsal kriz iletişim teorilerine göre dört temel kriz iletişim teorisi ve buna yönelik 
krize müdahale stratejileri bulunmaktadır. Buna göre ilk seçenek inkâr etmektir. Bu seçenekte kurum ile kriz 
arasında bir bağlantı olmadığına ikna edilmeye çalışılır. Bu seçenek; kurumun iftiraya maruz kaldığı durumlarda 
suçluyu tespit edip kamuoyu ile bunu paylaşma, suçlayan kişi ya da kuruma saldırı şeklide stratejiler 
izlenebilmektedir. İkinci seçenek ise saldırganlığı azaltarak krizden gelebilecek negatif etkileri ve kuruma 
yönelik olumsuz atıfları minimize etmeye çalışılmaktır. Gerekçe gösterilerek bu durum 
gerçekleştirilebilmektedir. Üçüncü seçenek olarak ise desteklemek gösterilmektedir. Bu seçenekte kurum ve 
hedef kitle grupları arasında pozitif bağlar kurulmaya çalışılır. Yahut var olan bağların güçlendirilmesi söz 
konusudur. Bu durumda kurum geçmiş başarılarını ön plana getirir, dostluk ve masumiyet vurgusu yapılarak 
iletişim kurulabilmektedir. Son seçenek olarak da tazminat gösterilmektedir. Mağdurlara yönelik kurum 
sorumluluğunu kabul edip, itibarını korumaya gidebilir.  Bu seçenekte mümkünse telafi, telafi edilemeyen 
durumlarda ise özür dilemek seçenekler arasındadır (Coombs’tan akt: Çelebi ve Sezer, 2017). Hangi strateji 
durumunuza uyarsa uysun gerçek şudur ki kriz yönetiminin anahtarı kriz iletişimidir. Krizin doğası ne olursa 
olsun, kriz planları ne kadar hazırlanırsa hazırlansın kamuoyunun tepkileri dikkate alınmaz ve yönetilemez ise 
kurum, çok daha büyük sıkıntılar ile karşılaşacaktır.  Kriz planları dahilinde kriz dönemi iletişim planlarının 
varlığı, kriz özelinde hedef kitle ve iletişim stratejisi tanımları, kurumun iç ve dış paydaşları ile iletişim 
protokolleri, medya planları, imaj ve itibar koruma stratejileri belirlenmiş olmalıdır. Kriz döneminde kritik iç-dış 
hedef kitleler kimlerdir, her hedef kitledeki kritik kişil/ler kimlerdir, iletişim kurmaya ilk ne zaman 
başlanılacaktır, ne sıklıkla iletişim kurulacaktır, mesaj içeriği ve tonu nasıl olmalıdır, hangi ortamlardan ve 
yöntemlerden faydalanılacaktır, iletişimi kim yönetecektir, sözcü kimdir, kurum dışı koordinasyon hangi 
gruplarlardır gibi birçok sorunun kriz öncesi dönemde cevaplanmış ve planlanmış olması gerekir. Kriz 
etkilerinin kamuoyuna aktarılması, kriz ile ilgili iç ve dış paydaşlar ile iletişim kurulması ve kanaat oluşturulması 
ve kurum itibarı açısından medya ilişkileri ve içeriği kilit rol oynar. Kriz esnasında ve sonrasında kurum, 
kamuoyunun kendisine karşı geliştireceği tutumdan oldukça etkilenir. Kriz döneminde paydaşlar ve kamuoyu 
genelde bilgileri geleneksel/sosyal medya kanalı ile alır. Medya gizlediği bir şey olan, dürüst davranmayan ve de 
davasını sempati ile sunamayan kurumlar için büyük tehlike barındırır.  
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Kriz dönemi iletişiminde medya mesaj ve ilişkilerindeki temel kurallar (Pira ve Sohodol, 2004: 251): Dürüstlük, 
tarafsızlık, kanıtlanabilirlik, tutarlılık/Samimiyet, içtenlik, ilgi, açıklık, yapıcılık, duyarlılık/Sükûnet, dinginlik, 
hassasiyet/Sempati, kabulleniş/Planlılık, insiyatif/Bilgi merkezlilik, karar odaklılık, tekseslilik, /Hız, 
süreklilik/Yönlendirme, bilgi verme, iş birliği/ Durumsal uyumdur  
 
Kriz iletişimi, kriz boyunca krizin yönetilmesinde etkin bir rol üstlenen bir araç olarak görülmektedir. Bu araç 
etkin kullanılırsa ancak kurum krizden başarıyla çıkabilmektedir (Coombs; 2001). Kriz iletişimi de tıpkı hakla 
ilişkiler gibi dört aşamalı düşünülebilir; araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme. İyi bir kriz iletişim 
planı, krizi önleme üzerine kurulmalıdır. Kriz iletişimi için önce gerekli tüm bilgilerin toplanması (araştırma), bu 
bilgiler doğrultusunda dürüst ve etkin bir iletişim organizasyonu ve örgütlenmesi için yol haritası çıkarılmalı 
(planlama), üçüncü aşamada kriz gerçekleşmiş ise kriz iletişimin gerçekleştirilmesi ve son olarak da kriz durumu 
geçtikten sonra değerlendirme; bu krizden neler çıkarılabileceğinin öğrenilmesi, gelecek muhtemel krizlere 
yönelik proaktif önlemlerin planlanması gerekmektedir.  
 
Literatür taramamızı takiben esas sorumuzu soralım: Yıkıcı reklam bir kriz dönemi iletişim stratejisi olarak 
kullanılabilir mi? Krizin yapısına, yayılımına, etkisine, hedef gruplarına göre değişmek ile birlikte, EVET. 
 
4. ARAŞTIRMA 
 
2018 yılının Şubat ayının son haftasında dünyaca ünlü fast-food zincirlerinden KFC Kentucky Fried Chicken, 
teslimattaki sıkıntılar nedeniyle İngiltere’deki restoranlarına tavuk ulaştıramıyor ve KFC tavuksuz kalıyor. KFC 
yıllardır İngiltere’de çalıştığı teslimat firmasını değiştirince lojistik sorunlar yaşıyor ve tavuklar dükkanlara 
teslim edilemiyor. İlk olarak dükkanlara o günlük bir sorun olduğuna dair kısa özür duyuruları asılıyor ancak 
sorun giderilemeyince olay büyüyor. Tavuksuz bir KFC olamayacağı için Birleşik Krallık ‘taki birçok KFC, 
yaklaşık bir hafta kapalı kalıyor. Reuters'ın haberine göre İngiltere'deki KFC restoranlarında tavukları takiben 
gravy sos krizi de yaşanıyor (https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/kfc-restoranlarinda-bu-kez-sos-krizi-
2256420/; 2018).  
 
KFC, İngiltere’de yaşadığı bu krizde, kriz dönemi iletişim stratejisi olarak yıkıcı reklama yöneliyor. Elbette 
krizin hayati sonuçlarının olmaması, KFC nin hedef kitlesinin genelde gençlerden oluşması gibi faktörler, 
böylesi bir strateji ve mizahın kullanımını mümkün kılıyor.  
 
4.1. Yöntem 
 
Nitel araştırma; karmaşık ve içiçe geçmiş değişkenleri anlamak varsayımı ile derinlemesine betimleme, 
aktörlerin bakış açılarını yorumlama amacı olan ve örüntülerin ortaya çıkarılması, farklılıkları tanımlama 
yaklaşımı olan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 55) ve birçok araştırma deseni ile tasarlanabilir. Bu 
çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan “durum çalışması” deseni kullanılmıştır. Durum çalışması; bir 
ya da az sayıda durumu yakından ve derinlemesine anlamak, ortaya çıkarmak, betimlemek, tema ve örüntüleri 
ortaya çıkarabilmek için kullanılan nitel bir desendir.  Durum çalışması, araştırmacının gerçek yaşam, güncel 
sınırlı bir sistem hakkında çoklu bilgi araçları ile detaylı bilgi ve veri topladığı durumun betimlenmesine aracılık 
eden nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2014: 98). 
 
Bu çalışma, yıkıcı iletişim yönteminin kriz dönemi iletişim stratejisi olarak kullanılışını tanımlamaya yönelik 
olarak tasarlanmış, natüralistik araştırma geleneği içinde yer bulan ve gelişen, nitel, tek durum desenli, durum 
çalışmasına dayanan bir örnek olay incelemesidir.  Literatüre kazandırılması ve kayda geçmesi, kriz dönemi 
iletişiminde bugüne dek yıkıcı iletişimin kullanılmamış olmaması açısından önemlidir ve bir tanı niteliği 
taşımaktadır. Temel fikir, bir kriz durumunda yıkıcı reklamın da uygun bir iletişim stratejisi olabileceğini, durum 
çalışmasının genellemelere gitmekte zorlanan yapısını da gözönüne alarak bir örnek olay ile betimlemektir. Bu 
çalışmada veri, güncel (2018) KFC lojistik krizine ilişkin firmanın kriz dönemi iletişim duyurum dokümanlarına 
internet üzerinden ulaşılarak toplanmıştır.  Ulaşılan iletişim biçimlerinin yıkıcı reklam olarak kriz dönemi 
iletişim biçimlerinde nasıl bir görünüm kazandığı incelenmektedir.  Çalışmanın bir başka hedefi, kriz döneminde 
KFC tarafından kullanılan yıkıcı reklam uygulamalarının içeriksel yıkım (ifşa etme/alay etme/suçlama) ve görsel 
yıkım (mevcut reklamı bozma, yeni reklam üretme, logoyu bozma, mevcut reklam karakterini ya da maskotunu 
bozma) yöntemlerinin hangilerini kullandığını ortaya koymaktır. Veri analizi yöntemi olarak ‘Kim-kime-neyi-
nasıl söyledi ve etkisi ne oldu’ paradigması ile içerik analizi kullanılmıştır. Analizin kayıt birimleri alınan 
frekanslar yani tekrar etme durumu ile tablolandırılmıştır. Bağlam birimleri ise kriz iletişimi (Pira ve Sohodol, 
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2004) ve yıkıcı reklam (Bakır ve Çelik, 2013) ile ilgili yorumlamalar açısından kullanılan betimleyici 
durumlardır. 
 
4.2. Veri Toplama Süreci 
 
Patton’a (2014: 4) göre, nitel bulgular derinlemesine, açık uçlu sorular, doğrudan gözlem ve yazılı dokümanların 
incelenmesi ile meydana gelmektedir. Bu çalışmada internet ortamından toplanılan duyurum dokümanları 
incelenerek nitel sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. İnternetten ortamından elektronik olarak toplanılan veriler 
görsel ve yazılı kaynaklardan oluştuğundan veri çeşitliliğini sağlamakta, gerçek zamanlı veriye ulaşmayı 
mümkün kılmaktadır (Baş ve Akturan, 2017: 121).Çalışmada Google arama motoruna Şubat sonunda başlayan 
krize ilişkin 2018 Mart Ayında “KFC Kriz 2018”, “KFC Crisis” anahtar kelimeleri yazılarak arama yapılmış ve 
çıkan sonuçlara göre çeşitli dijital yayın platformlardan yayınların bir kısmına ulaşılmıştır.  
 
4.3. Örneklem Seçimi 
 
Krizlerin nerede, ne zaman çıkacakları ve ne düzen içinde ilerleyecekleri belli değildir. Kaldı ki KFC markasının 
kriz döneminde kendisi için yıkıcı reklam uygulamaları hazırlayıp halkla ilişkiler çalışmaları yapması kriz 
literatüründe ilktir. Çalışmanın konusu ve yapısı itibarı ile bazı dezavantajları olduğu bilinse de, amaçlı örneklem 
yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örneklem yöntemi genellikle araştırmacının diğer 
örnekleme türlerini kullanma olanağının olmadığı durumlarda kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 141).  
 
4.4. Geçerlik Ve Güvenirlik 
 
Geçerlilik ve güvenirlik konularında önerilen belli stratejiler ve teknikler vardır. Önerilen stratejiler, veri 
kaynakları ile uzun süreli etkileşim, derinlik odaklı veri toplama, uzman incelemesi inandırıcılık/geçerlik iken 
ayrıntılı betimleme, amaçlı örneklem kullanımı, uzman görüşünün kullanımı güvenirlik için önerilen tekniklerdir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 300-306). Nitel çalışmada geçerlik için önerilen tekniklerden bir tanesi 
katılımcı/uzman/meslektaş teyidi iken bir diğer teknik ise verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve 
araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığının açıklanmasıdır güvenirlik ise başka araştırmacıların aynı veri ile aynı 
sonuçlara ulaşıp ulaşamayacağını işaret eder (Patton, 2014: 496).  
 
4.5. Veri Analiz Yöntemi 
 
KFC 2018 kriz dönemi iletişim dokümanları, içerik analizi yöntemleri kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. 
İçerik analizi, çok çeşitli söylemlere uygulanan bazı yöntemsel araç ve teknikleri bütünü, kontrollü bir yorum 
çabası ve tümdengelime dayalı bir okuma aracı olarak tanımlanmaktadır (Bilgin, 2006: 1).  
 
4.6. Bulgular Ve Sonuç 
 
Bulgulara temel teşkil etmesi açısından öncelikle KFC markasına ilişkin genel bilgi verilmiş ve firmanın kriz 
durumunda izlediği iletişim yaklaşımları irdelenmiştir. Pira (Göztaş)’ya göre kriz iletişimi öncelikleri 
incelenerek mesajlardaki karşılıkları değerlendirilmiştir (Pira ve Sohodol, 2004: 216). Diğer yandan KFC 
markasının gazete ilanı olarak hazırlattığı yıkıcı reklam, içeriksel ve görsel yıkım yöntemlerine göre analiz 
edilmiştir.  
 
Pira’nın kriz iletişim önceliklerinden (Göztaş Pira ve Sohodol, 2004: 237) firmanın bilgi kaynağı haline 
getirilmesi, şirket sözcüsünün kullanılması, medya ilişkilerine özen gösterilmesi, dürüstlük, sempati, samimiyet, 
kolay ulaşılabilirlik, yapıcılık, ilgi, basını ve kamuoyunu bilgilendirme, mesajların tarafsız, anlaşılır, açık, şeffaf 
olması, açık yüreklilik, KFC misyonu ve ana hedeflerine uyum göstererek krizi çözme, iletişim ortamının açık 
tutulması, KFC kriz dönemi iletişim metinlerinde rastlanılan bulgulardır ve konunun uzmanı bağımsız iki 
akademisyen tarafından incelenerek teyitlenmiştir.Yıkıcı reklamda görsel yıkım taktikleri olan reklamları bozma, 
yeni reklam üretme, logoyu bozma, mevcut reklam karakterini ya da maskotunu bozma; içeriksel yıkım taktikleri 
olan ifşa etme, mizah-hiciv-alay etme, suçlama unsurları (Bakır-Çelik; http://dergipark.gov.tr/download/article-
file/177753, 2018: 19) da iletişim metinlerinde incelenerek yine konunun uzmanı bağımsız iki akademisyen 
tarafından tespit edilmiştir.  
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Tüketim toplumu içerisinde geçmişten günümüze yıkıcı reklam üretim biçimleri yapım aşamasında değişikliğe 
uğrasa da içerik bakımından amacının değişmediği görülmektedir. Kültür bozucuları, yıkıcı reklam adı verilen 
uygulamalar ile “reklama karşı reklam” düşüncesi temelinde çeşitli eylemlerde bulunmaktadırlar. (Bakır ve 
Çelik, 2012: 52). Yıkıcı reklamın toplumsal yıkımı konu alan öğeleri içerdiği ve toplumu bilinçlendirmeye 
çalıştığı söylenebilir. Yıkıcı reklamcılar, reklamı reklamla vurmaktadır. Yıkıcı reklamlar, insanların dikkatini 
çekmek ve düş gücünü harekete geçirmek için eylemlerini eğlenceli olaylarla sunarak mizah ve eğlenceyi, 
özellikle de hiciv içerikli bir mizah anlayışını kullanmaktadır. Hiciv edilen bir mizah, paradiler, grafik 
tasarımlar, kelime/harf oyunları tüketiciyi eğlendirirken reklam ile oluşturulan gerçeklik üzerine 
düşündürmektedir de. Reklamlardaki anlambilimsel metinsel ve görsel bütünlüğün yıkıma uğratılması Jordan 
tarafından “semiyotik terörizm” olarak nitelendirilir; reklam hedefi aşındırılmakta, mesaj dilleri yan anlamlarla 
açık edilmektedir. Tarih boyunca imgeler ve metinlerin üretimi de yayılımı da bu kadar kolay olmamıştır. Dijital 
ortamlar ve internet, etkileyebileceği kitlenin büyüklüğü ve interaktif yapısı ile kişileri düşünmeye/eyleme 
çekebilme gücü açısından yıkıcı iletişim mesajları için büyük önem taşımaktadır (Bakır-Çelik, 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177753; 2018). Yıkıcı reklamlarda yıkıcı fikirlerini ifade etmek için 
tehlike, çılgınlık, ironi, parodi, metafor, alegori kullanılabilmektedir. Yıkıcı reklamlarda güçlü yöntemlerden 
olan mizah silahını da kullanarak insanları hem güldürme hem de gülerken düşündürme stratejisi 
uygulanabilmektedir (Fontes, 2005: 257). Yıkıcı reklam, gerilla yapıda reklamlara gönderme yaparak üretilir; 
mizah, korku gibi reklam çekiciliklerini kullanabilmektedir. 
Yıkıcı reklam, esasen bir kültür bozumu hareketi olmak ile birlikte kriz dönemlerinde bir iletişim biçimi olarak 
kullanılabilir mi? 
 
Kurum için her türlü uyumsuzluğun kriz ortamı oluşturduğunu ifade eden Kernisky krizi, bir kurumun 
beklentileri ile çevresinde gerçekleşenler arasındaki büyük uyumsuzluk (Kernisky, 1997: 843) olarak 
nitelendirmektedir. Bir başka tanım kurumun imajının olumsuz etkilenme tehlikesi olan hadiseler (Barton 1993 
aktaran Coombs-Schmidt, 2000: 168) olarak değerlendirilmektedir. Reid’e göre ise kriz, bir kurumun pazardaki 
itibarına, onun müşterileri ile ilişkilerine ve finansal durumlarına olumsuz etkisi olan her durum (Reid; 2000:2) 
olarak belirtilmektedir. Coombs ve diğerlerine göre kriz yönetimi sorumluluğu ile itibar arasında bir ilişki vardır. 
Kriz dönemlerinde itibar azalması, satış azalması ve ağızdan ağıza iletişim mesajlarında olumsuz içeriklerin 
artması en sık görülen itibar kayıplarıdır (Coombs, 2007b; Coombs ve Holladay, 2006) .Buradan hareketle kriz 
dönemi ya da kriz sonrası dönemde kurumun izleyeceği itibar stratejileri olmalıdır ve bunlar şöyle sıralanabilir 
(https://instituteforpr.org/crisis-management-and-communications/; 2018); Suçlayana Saldırmak/İnkâr 
Etmek/Günah Keçisi Bulmak/Mazeret Bulmak /Gerekçelendirmek/Geçmişteki Olumlu Şeyleri 
Hatırlatmak/Destek Almak/Tazmin Etmek/Özür Dilemek 
 
Coombs ve diğerlerinin bu araştırması bizi Durumsal Kriz İletişim Teorisine (SCCT Situation Crisis 
Communication Theory) götürür. SCCT, kriz yöneticilerinin itibar onarım stratejilerini kriz durumunun içerdiği 
tehditlere göre belirleyeceğini söyler. Ayrıca aynı krizi daha önce yaşamış olmak da kriz sorumluluğu-itibar 
ilişkisinde önemli bir parametredir.Buradan hareketle basit bir çerçeveleme yapacak olursak kriz sorumluluk 
derecelerine göre krizleri aşağıdaki gibi tasnifleyebiliriz (https://instituteforpr.org/crisis-management-and-
communications/; 2018); 
 
1-Kurban Krizleri-Minimim Kriz Sorumluluğu- Doğal afetler, dedikodular, işyeri şiddeti, ürün sabotajı vb 
2-Kazaya Bağlı Krizler-Düşük Kriz Sorumluluğu -İthamlar, teknik arızalar, teknik kazalar vb 
3-Önlenebilir Krizler-Yüksek Sorumluluk-Kişi hatasından kaynaklananlar arızalar, kazalar, yanlış yönetsel 
kararlar vb. 
 
Kriz dönemi iletişimine bu pencereden baktığımızda 3. Kategoride yer alan önlenebilir krizlerde kriz yöneticisini 
sorumluluğunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlar genelde risk değerlendirmede yönetilebilir 
risklerdir ve planlanmamaları büyük zafiyettir. Kaldı ki sorumlulukları daha az olsa da 1 ve 2. Tip krizlere karşı 
da alınacak bazı önlemler ve geliştirilecek planlar vardır. Krizlere yönelik planlama aşamasında kriz radarları 
oluşturmak; olay yönetimi ve risk değerlendirmesi yapmak, kriz sistemlerini, ekiplerini ve protokollarını oluştur 
mak hayati önem taşır ancak yetmez. Kriz iletişim stratejisi ve operasyon planlarını da mutlaka hazırlamak 
gerekir. Kriz iletişimi, kriz dönemlerinde kurumu, kişiyi itibarına yönelik tehditlerden korumak için geliştirilmiş 
bir halkla ilişkiler alanıdır. Önceden tanımlanmış kriz senaryolarına göre belirlenen hedef kitleler, medya 
kullanım planları ve iletişim stratejileri üzerine kurulur. Kriz dönemi iletişiminde sorumluluk almak, proaktif, 
şeffaf ve güvenilir mesajlar vermek, hikayenin önünden gitmek; hızlı tepki vermek, sosyal medya ataklarına 
karşı hazırlıklı olmak, ‘’insanca’’ davranmak, hareketten önce özür dilemek,  bir plan dahilinde iletişim kurmak 
ve hareket etmek, önce anlamak sonra konuşmak ama asla yorumsuz kalmamak, ekibi dinlemek, ateşe körükle 
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gitmemek ve hedef gruplar ile empati kurmak, kontrolsüz açıklamalar yapmamak, marka imajınızı korumaya 
özen göstermek, hazırlıklı olmak son derece önemlidir. Hız, tutarlılık ve kesinlikten taviz vermemek gerekir. 
Araştırma kapsamında KFC Krizinde firma tarafından yayınlanan 1 gazete ilanı, 2 duyuru metni, 1 video, 4 
sosyal medya twitter paylaşımı, 1 website navigasyon uygulaması ve 4 basın açıklaması,  
 
Pira’nın kriz iletişim önceliklerinden (Göztaş Pira ve Sohodol, 2004: 237): Firmanın bilgi kaynağı haline 
getirilmesi / Basını ve kamuoyunu bilgilendirme / Misyonu ve ana hedeflerine uyum göstererek krizi çözme / 
Samimiyet / İlgi / Çözüme yönelik yaklaşım / Telafi arzusu / Anlaşılırlık / Mesajların tarafsız, anlaşılır, açık, 
şeffaf olması / Açık yüreklilik / Medya ilişkilerine özen gösterilmesi / Dürüstlük/Sempati / Mizah/Yapıcılık / 
İçtenlik/Gerektiğinde özür dileme / Tarafsızlık / Hız / Kolay ulaşılabilirlik / Şirket sözcüsünün kullanılmas ı/ 
İletişim ortamının açık tutulması ve Bakır-Çelik’in ifade ettiği gibi yıkıcı reklamda görsel yıkım taktikleri olan 
Reklamları bozma / Yeni reklam üretme / Logoyu bozma / Mevcut reklam karakterini ya da maskotunu bozma; 
İçeriksel yıkım taktikleri olan Ifşa etme / Mizah-hiciv-alay etme / Suçlama unsurları(Bakır ve Çelik, 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177753; 2018: 19)’dan oluşturulan tablolarla internetten ulaşılan 40 
karma iletişim metni (video, afiş, basın bülteni twit vb) var yok analizine tabi tutulmuştur. Var’ın 1 Yok’un 0 
olarak kodlandığı analizlerin toplam sonuçları aşağıdaki tablolarda mevcuttur. 
 
 
 
Tablo 1.  Kriz Dönemine Göre İletişim Unsurları ve Sonuçları 
 

Kriz Dönemine Göre İletişim Unsurları  Sonuç 

Firmanın bilgi kaynağı haline getirilmesi 14 

Basını ve kamuoyunu bilgilendirme 14 

Misyonu ve ana hedeflerine uyum göstererek krizi çözme 11 

Samimiyet 10 

İlgi 10 

Çözüme yönelik yaklaşım 9 

Telafi arzusu 9 

Anlaşılırlık 9 

Mesajların tarafsız, anlaşılır, açık, şeffaf olması 9 

Açık yüreklilik 9 

Medya ilişkilerine özen gösterilmesi 8 

Dürüstlük 8 

Sempati 8 

Mizah 8 

Yapıcılık 8 

İçtenlik 7 

Gerektiğinde özür dileme 7 

Tarafsızlık 2 

Hız 2 

Kolay ulaşılabilirlik 1 

Şirket sözcüsünün kullanılması 0 

İletişim ortamının açık tutulması 0 
 
Tablo 2.  Yıkıcı Reklama Göre Görsel Yıkım Taktikleri ve Sonuçları 
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Yıkıcı Reklama Göre Görsel Yıkım Taktikleri  Sonuç 

Reklamları bozma  1 

Logoyu bozma 1 

Yeni reklam üretme 0 

Mevcut reklam karakterini ya da maskotunu bozma 0 
 
Tablo 3.  Yıkıcı Reklama Göre İçeriksel Yıkım Taktikleri Seviyesi ve Sonuçları 
 

Yıkıcı Reklama Göre İçeriksel Yıkım Taktikleri Seviyesi Sonuç 

Mizah-hiciv-alay etme 8 

İfşa etme 1 

Suçlama 0 

 
Çalışma kapsamında yürütülen araştırma sonucunda KFC nin kriz dönemi iletişim stratejisi olarak yıkıcı reklamı 
kullandığını söylemek mümkündür.Ana hatlarını yukarıda okuduğunuz kriz iletişim stratejilerinde mesajın tonu 
nasıl olmalıdırın ciddi, resmi, dürüst, şefkatli, inandırıcı, kesin ve net diye bir anda verebileceğimiz cevapları 
vardır. Oysa KFC örneği biz, mesajı bozma, yeni mesaj üretme, logoyu bozma, mevcut reklam karakterini ya da 
maskotunu bozma (biçimsel); ifşa etme, mizah-hiciv-alay etme, suçlama unsurları(içerik)nı içeren yıkıcı reklam 
dilinin de bir kriz iletişim biçimi olarak kullanılabildiğini göstermiştir. KFC markası krize rağmen yaşadıkları 
olayı samimi, içten, dürüst, açık ve espirili bir biçimde yansıtmasıyla müşterilerin bu durumu kısmen olumlu 
karşıladığı öngörülmektedir. Markaların kaygıyla yaklaştığı yıkıcı reklam stratejisini KFC markası, kriz dönemi 
iletişim stratejisi olarak kullanmıştır. KFC ilk olarak, hatasını hızlı ve dürüst bir şekilde kabul etmiş ve çözüm 
yolları sunmuş ve telafi konusundaki yaklaşımını samimi bir biçimde paylaşmıştır. Samimi, içten, kendini 
hicveden bir iletişim tonu seçmiş, kalite ve lezzetten ödün vermeden ürünlerini hedef kitlesine güven içerisinde 
sunmaya devam edeceğini bildirmiştir. Kriz sürecinde sosyal medya çalışmalarını da tartışma ve karmaşaya yer 
vermeden sürdürdüğü görülmektedir.  Elbette bir örnek olay incelemesi ile tümevaran bir çıkarsama mümkün 
değildir. Ayrıca yer kısıtlığı nedeniyle araştırma detay bilgilerine baskı aşamasınd yer verilememiştir.  Kaldı ki 
KFC örneğnde krizin yapısı, türü, etkisi; kurumun genç (Y&Z Kuşağı ağırlıklı) hedef kitle özellikleri; sosyal 
medyanın iletişimi yeniden tanımlayan yapısı gibi faktörlerin de yıkıcı reklamın bir kriz iletişim biçimi olarak 
kullanılabilmesinde rolü olduğu düşünülmekte ve bu alanda ileri araştırmalar öngörülmektedir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ AÇISINDAN BAZI 
DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ: EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Ayşen Kovan1 

 
1. Eğitim Fakültesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi 

 
Öz. İletişim ve iletişim becerileri kavramı geçmişten günümüze kadar araştırılan ve araştırma konusu 
olma güncelliğini sürdürmektedir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ‘İletişim Becerileri’ (İB) 
açısından bazı değişkenlerle incelenmesini ele alan karşılaştırmalı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPDA) ve Beslenme ve 
Diyetetik (BD) programlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Yardım meslekleri grubunda 
yer alan RPDA ve BD programı öğrencileri için iletişim ve iletişim becerilerinin önemi yadsınamaz bir 
gerçektir. Araştırmada veri toplama araçlarından ‘İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği’ (İBDÖ) 
kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin demografik özellikleriyle ilgili bilgileri, araştırmacı tarafından 
hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, DAÜ’de RPDA ile BD 
programı öğrencilerinin İB’nin program, cinsiyet, sınıf, algılanan anne-baba davranış biçimlerine ve 
yaşanılan yere göre nasıl bir farklılık gösterdikleri üstünde durulmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında, 
uygulama alanına ve ileriki araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 
 
Abstract. The concept of communication and communication skills continues to be updated as research 
from the past to the today. This research is a comparative study that examines some variables in terms of 
‘Communication Skills’ (CS) of university students. The sample of the study constitutes students enrolled 
in Eastern Mediterranean University (EMU) Guidance and Psychological Counseling (GPC) and 
Nutrition and Dietetics (ND) programs. The communication and communication skills for the GPC and 
ND program students in the help professions group are indispensable. The ‘Communication Skills 
Evaluation Scale’ was used as a data collection tool in the research. In addition, information about the 
demographic characteristics of the students was obtained by the ‘Personal Information Form’ prepared by 
the researcher. According to the results of the research, it is emphasized that the students of GPC program 
and ND program in EMU differ in terms of program, gender, class, perceived parent behaviour and place 
of residence. The results obtained include recommendations for light, application area and further 
research. 
 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu yüzyıllardır iletişim ve iletişim becerileri üzerine odaklanmış, insanların bu kavramlar açısından nasıl 
etkilendiklerini araştırmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte yeni buluşların üretime yansıması, 
insanoğlunun yaşam biçiminde büyük değişim ve dönüşümlere de neden olmuştur. Bu etkinin günümüzdeki 
yansıması ise teknolojik açıdan gelişmelerin, yeni iletişim alanlarının doğması ve ekonominin serileşerek 
ilişkilerin şekil değiştirmesindeki artış olarak kendini göstermektedir2. Başta ilkel toplumdan tarım toplumuna, 
tarım toplumundan sanayi toplumuna, günümüzde ise bilgi toplumuna geçişin olduğu söylenebilmektedir3. 
Meydana gelen değişimler sadece ekonomik ve teknolojik açılardan olmamış, sosyal yaşamı ve hızı da 
etkilemiştir. Bilgi toplumunda, kişilerin toplumdan kopuk yaşamlar sürmesiyle beraber bireysel yaşamların 
artması söz konusudur. Teknoloji ve teknoloji ürünleri ise bireysel yaşam sürmede etkili unsur olarak önümüze 
çıkarak; kişilerin iletişimlerinin geçmişe oranla daha azaldığı ifade edilmiştir.4 
 
İletişim kavramının, hayatımızın her aşamasında en önemli unsur olduğu bilinmektedir. İnsanoğlu gün içinde 
iletişimi farklı şekillerde kullanmaktadır. Diğer kişilerle kurulan ilişkiler ve iletişim aracılığıyla ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır. İhtiyaçların karşılanması ve giderilmesi amacıyla oluşturulan en önemli unsurun iletişim 
olduğu önümüze çıkmaktadır. Dolayısıyla kişilerin karşı karşıya kaldıkları bu süreçte iletişim becerilerine olan 
gereksinimin önemi ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak hayatın büyük çoğunluğunda iletişimi ve iletişim 
becerilerini etkili kullanmanın hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük önem taşıdığı da vurgulanmaktadır. 
İletişim becerileri ise 5 sözel, sözel olmayan, empati, yüzsel ifadeler, beden dili ve özgüven gibi birtakım 
unsurlardan oluşan beceriler olduğunu tanımlamıştır. 

																																																								
2	Uyanık,	2016	
3	Tonta	ve	Küçük,	2005	
4	Kocacık,	2003	
5	Uygarer,	2015	
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İnsanoğlu yıllarca iletişim becerileri üzerine odaklanmış ve insanların bu kavramlar açısından nasıl etkilendikleri 
araştırılmıştır. Özellikle de sanayi devrimiyle yeni buluşların üretime etkisi ve makineleşmenin insanoğlunun 
yaşam biçimine etkisi, insanoğlunun yaşam biçiminde büyük değişimlere neden olmuştur. Bu etkinin 
günümüzdeki yansıması ise teknolojik açıdan gelişimlerin yeni iletişim alanlarının doğması ve ekonominin 
serileşerek ilişkilerin artmasıyla kendini göstermektedir6. Örnek olarak, sosyo-ekonomik gelişim sürecinde 
toplumların ilk başta ilkel toplumlardan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna, yaşadığımız 
yüzyılda ise sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak sanayileşme 
sürecinden sonra meydana gelen değişimler sadece ekonomik ve teknolojik açılardan olmamıştır, bu değişimler 
ayrıca sosyal yaşamı ve mevcut sosyal değişimin hızını da etkilemiştir. Bilgi toplumunda, kişilerin toplumdan 
uzaklaşmasıyla birlikte bireysel yaşamların söz konusu olduğu ve kişilerin zamanlarının büyük bölümünü 
teknoloji ürünleriyle geçirdiği ifade edilmiştir.7 Ayrıca teknolojik gelişmelerin insan hayatına kattığı birçok 
yeniliklerin yanında, bilgi akışının hızlanmasıyla sosyal, ekonomik ve kültürel birçok etkiye sahip olduğu 
belirtilmiştir. Bunun yanında teknolojinin insan hayatında hızlı yer alması, mevcut yapının değişmesine neden 
olmaktadır. Bu durum; bireysel hayatların gün geçtikçe artmasına sebebiyet verirken, teknolojinin kültürü ve 
sosyal ilişkileri doğrudan etkilediği ve eski algının değiştiği vurgulanmıştır89  
 
Geleneksel ve modern toplumlar arasında birtakım farklılıkların olduğunu dile getirmişlerdir. Bunlar; geleneksel 
toplumların aile yapısının daha hiyerarşik bir yapıya sahip olması ve erkek merkezli ilişkinin egemen olmasıdır. 
Modern toplumlarda ise aile yapısıyla beraber birçok yapıda ilişkisel bir sistem oluşmuştur. Buna bağlı olarak da 
yüz yüze ilişkilerin zayıflaması dikkat çektedir ve bu zayıflamada sanal hareketlerin etkisinin oldukça fazla 
olduğu ifade edilmiştir. 10 Teknolojinin bu denli gelişmesi ile beraber kişilerarası ilişkilerin gittikçe zayıflaması, 
insanoğlunun hayatında meydana gelen gelişmelerle birlikte istenilen her şeye kolay ve zahmetsiz bir şekilde 
erişmesine büyük katkı sağlarken; geçmiş ile günümüz yaşantılar karşılaştırıldığında iletişim açısından 
farklılıklar söz konusudur.11 Ayrıca teknoloji alanındaki değişimlerin; kişilerin tutum ve davranışlarında da 
değişimlere, yeni davranış şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçmişten günümüze kadar ki 
toplumsal yapı ve insanlar arası ilişkilerin değişimi, insanların diyaloğa girmesinin azalması ‘asgari iletişim’in 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu düşünceyi destekleyici nitelikte olan 12 ise modern iletişim araçları sayesiyle 
her türlü bilgiye ve tüm dünyaya ulaşırken; modern yaşamın getirisiyle bireyselliğin oluştuğunu ifade etmiştir. 
Kişilerin artık yakınındaki insanlarla iletişim kuramadığını, kursalar bile başarısız olduklarını dile 
getirmişlerdir.13 
 
Kişilerin teknoloji sayesiyle iletişimlerini sürdürmeleri, toplumsal olarak yabancılaşma ve yalnızlaşma sorununu 
beraberinde getirmektedir. Kişilerin çevreleriyle kurdukları iletişim artık teknoloji vasıtasıyla oluşturulmuş bir 
iletişim şekline gelmiştir. Dolayısıyla alışkanlıkların, düşüncelerin ve duyguların değişerek sanal olmasına neden 
olmaktadır. Bu değişimlerin kişileri yalnızlığa ittiği, sosyal olarak yabancılık ve yalnızlaşma durumlarının 
oluştuğu belirtilmiştir.14 İletişimin sağlıklı olmadığı süreçte kişiler kendi ihtiyaçlarını karşılayamamakta olup; 
sağlıklı, tatmin edici ilişkiler geliştiremeyip, hoşnutsuzluk yaşamaktadır. Buna bağlı olarak iletişimin başarılı 
olması için bir takım iletişim becerileri vardır. En sade şekli ile kişilerin etkili dinleme ve etkili tepki verme 
becerileri olarak ele alınabilir. Bu becerilere sahip olan kişiler; daha tatmin edici, anlamlı ve sağlıklı ilişkiler 
kurabilmektedir.  
 
İletişim ve iletişim becerileri meydana gelen hızlı değişime rağmen önemini kaybetmemiştir. Günümüzde 
oldukça fazla araştırma yapılan konular arasında yer almaya devam etmektedir. Gerek akademik açıdan gerek 
sosyal açıdan önemli bir araştırma konusu olarak önümüze çıkacağı düşünülmektedir. Yapılan bu araştırmaya 
göre yardım mesleklerinden özellikle danışan-danışman odaklı mesleklerde, iletişim becerilerinin etkisinin 
önemli olduğu görülmektedir. 15  İletişim becerilerinin üniversite öğrencilerine eğitim sürecinde 
kazandırılmasının ve geliştirilmesinin oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca mesleki açıdan 

																																																								
6	Uyanık,	2016	
7	Kocacık,	2003;	Abay	ve	Demir,	2014	
8	Kocacık,	2003;	Gözgü	ve	Mutioğlu,	2012	
9	Abay	ve	Demir,	2014	
10	Yılmaz,	2007	
11	Karagülle	ve	Çaycı,	2014	
12	Zıllıoğlu,	2014	
13	Karagülle	ve	Çaycı,	2014	
14	Erigüç,	Şener	ve	Eriş,	2013	
15	Gülbahçe,	2010	
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öneminin yanı sıra gerek kişiler arası iletişimde gerekse bireysel hayatları açısından büyük role sahiptir. 16 
Kişilerin çevreleriyle sağlıklı iletişim yürütmelerini esas alan yardım mesleklerinde sahip olunması gereken 
temel unsurun iletişim becerileri olduğu düşünülmektedir. Etkili iletişim kuramayan kişiler; anlamakta ve 
sorunlarla mücadele edip çözüm bulma konusunda yetersiz olabileceği söylenebilmektedir. 
Etkili iletişim becerilerine sahip olma yardım meslekleri açısından önemlidir. Doğrudan doğuştan getirdikleri 
özelliklere bağlı olmayıp öğrenmelerine dayalı olduğu bilinmektedir. Bulunulan ortamın getirdiği bir olgu olarak 
önümüze çıkmaktadır. Yardım mesleklerinden özellikle danışan-danışman ilişkisine dayalı mesleklerde 
danışanlara karşı olumlu sonuçlar ve etkili bir danışma sürecinin oluşturulabilmesi açısından danışmanların 
çevreleriyle sağlıklı etkileşim kurması, yardım niteliğini arttırabilmesi açısından önemlidir. Danışmanların etkili 
iletişim becerilerine sahip olması danışma sürecinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma, DAÜ 
Eğitim Fakültesi bünyesindeki RPDA programı ile Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören özellikle BD 
programı 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Mezun durumuna yaklaşmış öğrencilerin seçilme nedeni ise 
alana ve çalışma hayatına en yakın öğrenci grubu olmasıdır.  
 
Yardım mesleklerinden olan RPDA ve BD programı öğrencilerinin meslek hayatlarında çevreleriyle etkili 
iletişim kurabilme ve sorunlarla mücadele etme, çevre ve meslektaşları ile yakın ilişkiler kurma ihtiyacı 
duymaktadırlar. Öğrencilerin iletişim becerileriyle olan ilişkilerinin değişkenler tarafından tanımlanması, yardım 
meslekleri çalışmaları açısından yol gösterici özellikte olup hedefler ile önlemlerin belirlenmesi hakkında 
yardımcı nitelikte olabilmektedir. Amaç; RPDA ve BD öğrencilerinin iletişim becerilerinin cinsiyet, bölüm, 
sınıf, algılanan anne-baba davranış tipleri ve yaşanılan yer gibi değişkenler açısından incelenmesini 
içermektedir.  
 
RPDA ve BD programlarında öğrenim gören üniversite 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerinin ele 
alınmasının nedeni, gelecekteki mesleki hayatlarını ve danışman ilişkilerini etkilemesinden kaynaklanmaktadır. 
Elde edilen bilgiler doğrultusunda yardım mesleklerinde iletişim becerilerinde yaşanılan ya da yaşanılacak olan 
olası problemlere karşı önlemlerin alınması açısından oldukça önemlidir. Elde edilen bulguların yeni 
uygulamaya katkı koyması beklenmektedir. Ayrıca bu araştırmanın, konuyla ilgili başlatılan güncel nitelikli bir 
çalışma olma özelliğine sahip olmasıyla birlikte yeni çalışmalara da referans olması açısından önemli rol 
üstlenmektedir.  
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
İnsan sosyal bir varlıktır ve iletişim insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için çevresine uyum sağlamasına 
yardımcı olan önemli faktörlerden birisidir. Biyolojik varlıktan sosyal varlığa dönüşmesinde önemli bir 
etmendir. Hayatın her alanında varlığını hissettirmektedir. Ayrıca gündelik hayatları idame ettirebilmesi 
açısından herhangi bir sorunu çözmek için veya düşünce alışverişinde bulunmak için iletişim kurmak 
gerekmektedir. 17 
Köken olarak iletişim, İngilizce ve Fransızca tanımı olan ‘communication’ aslında Latince ‘communis’ 
kelimesinden ortaya çıkmıştır. Fransızcadaki anlamı daha çok komünikasyona yani haberleşmeden oluşurken, 
günümüzde haberleşmeyi de kapsayan iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda fazla kullanılan 
iletişim kavramının Latincedeki karşılığı ‘bölüşmek’ anlamına gelmektedir. Farklı bir ifadede ise iletişimin iki 
kişi arasındaki karşılıklı oluşturulan mesaj alışverişine denildiği açıklanmıştır. Dahası ise karşılıklı duygu, 
düşüncelerin değişmesinin de iletişime bağlı olduğu ifade edilmiştir.18  
 
Ayrıca iletişim, mesajın kaynak tarafından kodlanarak meydana getirilmesi ve herhangi bir kanal vasıtasıyla 
hedefe gönderilmesi, hedef tarafından açıklanarak geribildirim sürecinin oluşturulmasıyla meydana gelen bir 
süreç olma özelliklerini taşımaktadır.19  

																																																								
16	Erigüç	ve	ark.,	2013	
17	Küçük	ve	ark.,	2012;	Cüceloğlu,	2005	
18	Öztaş,	2001;	Bıyık,	2016	
19	MEGEP,	2007;	Şişman,	2016	
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    Şekil 
1: İletişimin Temel Unsurları20 

 21 İletişimin, mesajlar vasıtasıyla sosyal etkileşim şekli olduğunu belirtmiştir. Bir amaç vardır ve temel amaç 
ortak bir anlam yaratmaktır. Buna bağlı olarak konuşmanın anlamını, konuşmanın içeriğindeki kelimelerin açık 
şekilde anlamlarının tanımlanması ve biçimlendirilmesiyle oluşacağını söylemiştir. Belirtildiği üzere kişiler 
doğdukları andan ölüme kadar olan süreçte, sosyal yapıları gereği diğer kişilerle iletişim halindedir. 22 sağlıklı 
çevre oluşumu için sağlıklı insan ilişkilerine ihtiyaç vardır. Bu noktada sözel ve sözel olmayan mesajlara 
duyarlılık, etkili dinleme ve tepki verme gibi birçok becerileri içeren ‘iletişim becerileri’ varlığını 
göstermektedir. Ayrıca 23 ise kişilerin ilişki içinde olduğu psiko-sosyal bir süreç olarak karşımıza çıktığını; 
toplumsal sonuçların ve sorunların altında yatan bireysel davranışlarda, kişilerin yaşamlarından çıkarak şekil 
aldığını ifade etmiştir. Dolayısıyla iletişim becerilerinin, hem bireysel hem de sosyal yaşama zenginlik katması 
adına önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir. Sağlıklı iletişimin oluşması için konuşmaya teşvik edici 
tepkilerin verilmesi, ilgili soruların sorulması, etkili dinleme, özetleme, ben dilini kullanma ve geri bildirimleri 
sağlama gibi tepkilerden oluşmaktadır. 24 Diğer yandan iletişim becerilerinin hangi becerilere sahip oldukları ile 
ilgili farklılıklar mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 25 iletişim becerilerini; dinleme, konuşma, yazma ve 
okuma becerileri ve gönderilen mesajları kavrama ve algılama olarak tanımlanmıştır. İletişim becerilerindeki 
etkili faktörlerin terapötik beceriler gibi değerlendirilmelerinin yapıldığı beceriler olduğu açıklanmıştır. Bunlar; 
karşılıklı konulmada kişiyi davet etme, cevaplama ve cevapla konuşmacıyı anlaşıldığına dair onaylama, 
duygularda belirginliği sağlama, sorular sorma, sözlü olmayan iletileri doğru tanımlama, simgeleri anlama, 
kodlarla çözülen iletilere doğru cevaplar verme, göz kontağı kurma, geri dönütü doğru vermeden oluşmaktadır. 
26 ise iletişim becerileri; algılama becerileri, karar verme becerileri, yeniden yapılandırma ve yerine koyma 
becerileri, düşünme ve kendini gösterme becerisi, ilişkiyi başlatma becerisi, ilişkiyi sürdürme becerisi ve çatışma 
çözme becerisi olarak önümüze çıkmaktadır. Çıkan sonuçlar neticesinde 27 her bir becerinin iletişim açısından 
oldukça önemli olduğunu ve olası problemlerle karşılaşıldığında iletişimde sorunlar çıkabileceği gibi sağlıksız 
sonuçlarında doğabileceği belirtilmiştir. Buna ek olarak, kişilerin birbirlerini anlayabilmesi için öncelikle 
kişilerin kendilerini anlama, ifade etme ve tanımaları gerekir.  
 
İletişimin oluşması için kişilerin daima çevrelerindeki insanları gözlemleyerek onların nasıl olduklarını ve bu 
kişilerin kendilerine nasıl davrandığını inceler. Hayatın sürdürülmesi ve çevreye adapte olmak için uygun 
davranış örüntülerinin öğrenilmesi gereklidir. Doğum itibariyle aile yardımıyla devam ederken, okul sürecinde 
arkadaş ve öğretmenlerle olan etkileşimleriyle yaşam boyu sürmektedir.28 Buna bağlı olarak iletişimde ana 
işlevinin bilgiyi sunmak ve bilgi akışını sağlamak olduğu önümüze çıkmaktadır. Böylece bilgi, toplumsallaşma 
ve çevreyle adaptasyon kurabilmesi için olmazsa olmazdır ve kişilerin iletişim sayesinde bilgiye ulaşmak 
kolaylaşmaktadır. 29 Diğer bir işlev ise ikna etme ve etkileme faktörüdür. Bu noktada önemli olan karşıt tarafta 
değişim amacı güdülmektedir. İkna etmede kişi isteklerini, düşüncelerini başka yönde değişim uyandırmak için 
kullanılırken, etkileme amacında ise istek ve tutumlara zıt düşmeden bir değişim söz konusudur. Sağlıklı bilginin 
elde edilmesi için karar verme yeteneği iletişimde olmazsa olmazdır.30 Öğrenme, iletişimde diğer bir faktör 
																																																								
20	MEGEP,	2007	
21	Fiske,	1996	
22	Gaskar	ve	Özyazıcıoğlu,	2014	
23	Cüceloğlu,	2005	
24	Korkut,	2004;	Siyez	ve	Tan,	2014	
25	Koç	ve	Kavas,	2015	
26	Talibzade,	2015	
27	Uygarer,	2015	
28	Ülker,	2016	
29	Koçel,	2000	
30	Toy,	2007	
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olarak önümüze çıkmaktadır. Bu süreç ile iletişim karşılıklı etkileşim halindedir. Birleştiricilik fonksiyonu ise 
sosyal olarak ilişkilerin devamlılığı için oldukça önemlidir. Toplumdaki bireyleri ortak paydada buluşturmak ve 
etkileşimlerinin sürdürülmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla iletişimin hem bireyi hem de toplumu ilgilendiren 
önemli işlevlere sahip olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Bu noktada önemli olan, iletişimin doğru şekilde devam 
etmesi hem kişiyi hem de toplumu olumlu sonuçlarla buluştururken, doğru kullanılmadığında iki tarafı da 
sağlıksız sonuçlarla buluşturmaktadır.31 
 
En temel nokta anlaşmayı sağlamaktır. Gönderici ile alıcı arasındaki anlam uyuşmazlığının olması da iletişimde 
problemin oluşmasına neden olmaktadır. Yanlış kanal seçimi, geri bildirimlerin verilmemesi veya geri 
bildirimlerde yapılan problemler iletişimde olumsuzluklara neden olabilmektedir. İletişimin gerçekleşmemesi 
veya gerçekleşmesinde sorun oluşumu başka faktörlere de bağlıdır. Bunlardan bazıları; iletişim becerilerindeki 
sorunlar, kişilerin tutumları, konuya ait bilgi, toplumsal ve kültürel fonksiyonlardan meydana gelebilmektedir.32 
İletişim 33 ve iletişim becerilerinin gelişmediği toplumlarda kısa sürede sürtüşme ve tartışma ortamı meydana 
gelmektedir. Soruna sorun eklenip, bu çatışmaların kökenine inildiğinde bilinçsiz koşullar altında oluşturulan 
iletişim düzensizliği görülmektedir. Gerek bireysel gerekse toplumsal sorunların çözümü için karşılıklı iki yönlü 
iletişim gerekmektedir.  
İletişim hem bireysel hem de toplumsal bir süreçten oluştuğu için bu bağlamda iki kişiyi ilişki içine sokan psiko-
sosyal bir süreç olarak öne çıkmaktadır. Her toplumsal sonuçların ve sorunların altında yatan bireysel 
davranışlar, kişilerin yaşamlarından çıkarak şekil almaktadır. Dolayısıyla iletişim becerileri hem bireysel hem de 
sosyal yaşam adına zenginlik katmasına adına önemli bir yere sahiptir. İletişim problemlerini ortadan 
kaldırmanın yaşam doyumunu doğrudan etkilediği ortaya çıkmaktadır. Kişinin sağlıklı kişilik geliştirmesinin 
yanında iletişim becerilerini de kazanması gerekmektedir. Çoğu insan, doyumlu yaşam gerçekleştirmeyi 
amaçlar. Üniversiteden sonra kariyer açısından yükselme isteği, kendisinin ve ailesinin en iyi yaşam 
standardında olması isteği, kişinin yaşam doyumunun anlamlı ve sağlıklı olması istekleri arasındadır. Doyumlu 
yaşam standardına ulaşmak için en önemli aracın iletişim olduğu ortaya çıkmaktadır. İletişim, sadece diğer 
kişilerle olan ilişkilerimiz için değil kişinin kendisiyle olan ilişkisi açısından da kilit noktayı oluşturur. Kişinin 
kendisiyle olan ilişkisine örnek olarak 34 iletişimin temelinde kişinin kendini güçlü ve güven içinde hissetme 
arzusunda olmasının temelini iletişime dayandırmıştır. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi kişi çevresindekilerle 
özellikle iletişim kuramadığında kendisini zayıf, endişeli, güvensiz hissedebilmektedir. İnsan olmanın diğer 
canlılardan üstün olduğu, toplumun üyesi ve kültürün parçası olup geleceği sürdürebilecek vasıfta olması, 
toplumda bireysel varlığı ve konumunu çevresindeki insanlar tarafından iletişim aracılığıyla öğrenilip, yine 
iletişim sayesinde çevresindeki insanlara yönlendirilir.  
 
İletişim Becerileri ile İlgili Kuramlar  
İletişim ve iletişim becerileriyle ilgili yararlanılan psikoloji kuramlarından özellikle Sosyal Rol Kuramı, Sosyal 
Öğrenme Kuramı ve Bağlanma Kuramı üstünde durulmuştur.  
 
Sosyal Rol Kuramı 
35 Sosyal Rol Kuramı’nın tarihsel olarak 1980li yıllarda geliştiği ve cinsiyetle ilgili bir teori olarak ileri 
sürülmüştür. O yıllarda Eagly tarafından konu gerçek anlamda ele alınmış olup, 1987 de kuramın ilk kitabı 
yayınlanmıştır. Bu kuramda toplum tarafından kişilere yüklenen roller üstünde durulmuştur. Özellikle kişiler 
arası ilişkilerle ilgilenen sosyal psikoloji açısından önemli bir kuram olarak önümüze çıkmaktadır. 36 Kadın ve 
erkeklerin sosyal rolleri ve sosyal beklentilerini açıklamışlardır. Genellikle kadınların erkeklere göre daha 
uyumlu davranmaları beklense de son yıllarda yapılan araştırmalar kapsamında bu konuda oldukça az bir 
cinsiyet farkının olduğu belirtilmiştir. Diğer yandan toplulukçu kültürlerde sosyal ortamın; beklentilerin ve 
sosyal rolün etkisinin bireyci kültürlere göre oldukça fazla olduğu ifade edilmiştir. 37 Toplumun değerleri ve 
değer yargıları, kişinin davranışlarını kontrol etme özelliğine sahiptir. Çevrenin etkisi kişinin hareketlerini 
kontrol edebilmektedir. Kişiler bulundukları çevrenin özelliklerini, davranışlarıyla göstermektedir. Bu noktada 
sosyal çevrenin etkisi olarak kişilerin kendilerini değerlendirdiği bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 38 
Toplumun iki cinsten oluştuğunu fakat her iki cinsinde varoluşsal ve gelişimsel açılardan birbirlerine bağlı 
																																																								
31	Kadalak-Dölek,	2015	
32	Elkatmış	&	Ünal,	2014;	Yetişkin,	2016	
33	Cüceloğlu,	2005	
34	Zıllıoğlu,	2014	
35	Dulin,	2007	
36	Kağıtçıbaşı	ve	Cemalcılar,	2014	
37	Fyall	ve	Gazley,	2015	
38	Vatandaş,	2011	
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olmalarına rağmen toplumdaki yerleri ve olanakları bakımından birbirinden önemli farklılıklara sahip olduğu 
belirtilmiştir. 39 Kadınların ve erkeklerin farklı statüleri olduğunu; erkeklerin, kadınlara göre daha yüksek 
nitelikteki rollere sahip olduğu açıklamıştır. Bu farklılığa neden olan durum ise kadınlar ve erkekler için 
belirlenmiş olan kalıplaşmış yargılardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda 40 her iki cinsiyetin kendisinden ve 
diğer cinsiyetten beklenen davranışları etkilediğini söylemiştir. Dolayısıyla sosyal rollerin farklı olması kadınlar 
ile erkekler arasındaki farklılığa neden olmaktadır. 41 Sosyal Rol Kuramı’nın cinsiyet ve yaşa göre bazı 
farklılıkları, toplumsal olarak yüklenen rollerle beraber şekillendiği gibi iletişim ve iletişim becerilerinin cinsiyet 
ile ilişkisinin olduğu ve cinsiyetin bu konuda önemli bir yordayıcı olduğunu ifade etmiştir. Cinsiyet bakımından 
davranışsal olarak iletişim kurulurken hangi unsurlara önem verilmesi gerektiği bu noktada önemini 
göstermektedir. Ayrıca anne-baba tutumlarının iletişim becerilerinin toplumsal, kültürel ve anne-babanın 
üstlendiği rollerle ilişkili olduğu açıklanmıştır. 
 
Sosyal Öğrenme Kuramı 
Roter tarafından ilk defa kaleme alınan Sosyal Öğrenme Kuramı’nı, Bandura tarafından sosyal öğrenme alanında 
geliştirilmiştir.42 Davranışın; bilişsel, davranışsal ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimlerden etkilendiğini 
belirten bir kuram olarak öne çıkması ile birlikte davranışların öğrenilmesi ve tecrübelere bağlı olarak zamanla 
değişmesi üstünde durulmuştur. Ayrıca öğrenmenin sosyal ortamlardaki tecrübelerden etkilenerek davranışların 
değişmesini ele alan öğrenme biçimidir.43 
44 Sosyal etkileşimin insan davranışlarının şekillenmesi ve değişmesinde en önemli faktör olduğunu söylemiştir. 
Kişilerin sosyalleşerek öğrenme süreci içinde olduğunu ve yaşamlarını öğrenmeler sonucunda şekillendirdiğini 
vurgulamıştır. 45 Kuramın etkisinin hayatın sadece bir bölümde geçerli olmadığı, genel anlamda hayat boyu 
öğrenmenin sürdüğünü belirtmiştir. Her türlü becerilerin kazanımının yanında her aşamada öğrenmenin 
kendisini gösterdiği hayatımızın olmazsa olmazı olduğu üstünde durmuştur. Ayrıca kuram açısından 
davranışların değişikliğe uğraması, kişilerin gözlem sayesiyle olduğu kadar tecrübeler sayesinde de etkilenmekte 
olduğu açıklanmıştır. Bu bağlamda kişilerin öğrenmiş olduğu iletişim becerileri açısından da önemini 
göstermektedir. 
Bağlanma Kuramı 
46 Bowlby tarafından ortaya kuramın atılan kuramın ana fikri bağlanmanın bebek ile birincil bakım veren kişi 
arasında oluştuğunu ve güven duygusuna dayalı bir bağı işaret etmiştir. Bebeklik döneminin önemi hatta anne-
bebek ilişkisi, çocukluk ve ergenlik döneminde meydana gelen problemler üzerinde oldukça etkilidir. Bebeklikte 
yaşanan bağlanma; ileride kişinin ikili, sosyal ve kişisel ilişkileri üzerinde rol oynar. Bağın, sosyal ilişkilerin 
temelini oluşturup ve ilerisi için büyük öneminin olduğu ortaya çıkmaktadır.47 Kuramın sadece yeni doğanlar 
için geçerli olmayıp, yetişkinlik sürecinde de devam ettiğini açıklamıştır. Etkili iletişimin gerçekleşmesi için 
öncelikle güven ortamının oluşmasıyla beraber sağlıklı ilişkilerin oluşması açısından kuramın önemi 
vurgulanmaktadır. 48Ayrıca yetişkinlikteki bağlanmanın bebeklikte gözlemlenen bağlanmayla benzer olduğunu, 
özellikle erken yetişkinlikte yakın ilişkiler, fiziksel yakınlığa arzu duyma ya da yakınlık aramakla ilgilidir. 
Partner arama, güvenli barınak için geliştirilen bir bağlanma şeklidir. Geç yetişkinlikte partnerler tarafından 
güvenli bir üs için bağlanma kurulur. Bu noktadan yola çıkarak 49 genel olarak bebeklik ve çocukluk süreçlerine 
ve temel bakım veren kişi ile yeni doğan arasındaki ilişkiye odaklanan bir kuram iken; günümüzde yetişkinlik 
sürecine de odaklanılmaktadır. Dolayısıyla yetişkinlerin sosyal ilişkilerinde kuramın kullanılır olması ve 
araştırmaların artması etkileşim, iletişim ve iletişim becerilerine olan bakış açısına da dikkati çekmektedir.  
 
YÖNTEM 
Araştırmanın yöntemi, modeli, evren ve örneklem, kullanılan veri toplama araçları ve analizleri ile ilgili bilgi 
verilmektedir. 
Bu çalışma nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Bu araştırma yöntemi, gözleme ve ölçmelerin 
tekrarlanabildiği araştırmalar olup amaç; kişilerin, toplumsal davranışlarını gözlem, test etme yolu ile nesnel bir 
																																																								
39	Eagly,	2013	
40	Thompson,	2004	
41	Uygarer,	2015	
42	Waring,	2014	
43	Kırhan,	2007	
44	Bandura,	1969	
45	Uygarer,	2015	
46	Soysal,	Bodur,	İşeri	ve	Şenol,	2005	
47	Yılmaz,	2007	
48	Çelik,	2004	
49	Meredith,	Strong	ve	Feeney,	2007	
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bakış açısıyla bakmaktır. Ölçümlerin sayısal verilerle açıklaması ise diğer yöntemlerden ayıran en belirgin 
farkıdır.50  Yapılan araştırma modeli amaçlı tarama modeline dayanmaktadır. Bu modelde, bir çalışmanın 
amacına bağlı olarak bilgi bakımından zengin durumların tercih edilerek detaylı şekilde araştırma yapılmasına 
imkân vermekte olduğunu açıklamaktır. Belli özelliklere sahip bir veya birden fazla durumlarla çalışıldığında, 
amaçsal model seçilmektedir. Araştırma konusunda amaçlı tarama modelinin seçilme nedeni ise RPDA programı 
ile BD öğrencilerinin değişkenler (program, cinsiyet, sınıf, algılanan anne-baba davranış tipleri ve yaşanılan yer) 
bağlamında aradaki ilişkinin ortaya konulmasını hedeflemektedir. 
DAÜ Eğitim Fakültesi’ndeki RPDA programı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan BD 
programında öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerileri düzeylerinin incelenmesi ve değişkenlerle arasında 
farklılığın ve ilişkinin olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evreni KKTC’de DAÜ, RPDA ve BD programı 2016-2017 bahar akademik döneminde görmekte 
olan üniversite öğrencileridir. Araştırmanın örneklem grubu DAÜ’de RPDA ile BD programlarında öğrenim 
gören 3. ve 4. Sınıf öğrencilerdir. 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan katılımcıların demografik özelliklerine (program, cinsiyet, sınıf, 
algılanan anne-baba davranış tipleri, yaşanılan yer) ait bilgilerden oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ile Korkut 
(1996) tarafından hazırlanan “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği”nde kişilerin iletişim becerilerini ne 
şekilde değerlendirdiklerini anlamaya yönelik 5li Likert tipi ve 25 maddeden oluşan ölçek uygulanmıştır.  

3. B
U
L
G
U
L
A

R 

İletişim becerileriyle ilgili problem ve alt problemlere ilişkin verilerin betimsel istatistik analizleri; Kişisel Bilgi 
Formu ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
 
Tablo 1: Öğrencilerin Program Değişkenine Göre Dağılımları.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katılımcıların programları tablo 1’de verilmiştir.  Buna göre,  236 RPDA öğrencisi araştırmanın %54,9’luk 
kısmını oluştururken, 194 BD öğrencisi ise %45,1‟lik dilimine denk gelmektedir. 

 
Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımları 
Cinsiyet RPDA BD Toplam 
Kadın 115 134 249 

Erkek 121 60 181 
Toplam 236 194 430 

 
Tablo 2’de çalışmaya katılan katılımcıların programlara göre cinsiyet dağılımı verilmiştir. Buna göre,  
araştırmaya katılan RPDA‟de öğrenim gören 115 kadın, 121 erkek katılımcı grubu, BD’den 134 kadın, 60 
erkek yer almaktadır. Toplam 236 RPDA öğrencisi ve 194 BD öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya %57,9‟u 
(N=249) kadın, %42,1‟i (N=181) erkek katılımcı grubundan oluşmaktadır. 

																																																								
50	Büyüköztürk	ve	ark.,	2008	

Program N % 

RPDA 236 54,9 

BD 194 45,1 
Toplam 430 100 
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Tablo 3: Öğrencilerin Sınıf Değişkenine Göre Dağılımları 
Sınıf N % 

3. Sınıf 246 57,2 

4. Sınıf 184 42,8 
Toplam 430 100 
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Sınıf değişkeninin gösterildiği tablo3’de ise 3. sınıfta öğrenim gören 246 öğrenci varken, 184 kişi ise 4. 
sınıfta yer aldığı saptanmıştır. Araştırmaya katılan %57,2 kişi 3. sınıf öğrencilerini oluştururken, %42.8 ise 4. 
sınıf öğrencilerini göstermektedir. 
 

Tablo 4: Öğrencilerin Algıladıkları Anne Davranış Tipi Değişkenine Göre Dağılımları 
Algılanan Anne Davranış Tipi N % 

Baskıcı ve Otoriter 29 6,7 

Aşırı Hoşgörülü 37 8,6 

Kararsız ve Dengesiz 10 2,3 

Aşırı Koruyucu 38 8,8 

Hoşgörülü ve Güven Verici 292 67,9 

Tutarsız 9 2,1 

Mükemmeliyetçi 15 3,5 
Toplam 430 100 

 
 
Algılanan anne davranış tipi değişkenini ele alan bölümde ise araştırmaya katılan kişilerin %67,9‟una karşılık 
gelen 292 kişi algılanan anne davranış tipi için hoşgörülü ve güven verici cevabını vermiştir. %8,8‟lik kısmı 
gösteren 38 kişi ise aşırı koruyucu derken, %8,6’sı aşırı hoşgörülü olduğunu ifade etmiştir. En düşük oran ise 
%2,1 kısmı temsil eden 9 kişi algılanan anne davranış tipinin tutarsız olduğunu söylemiştir. 
 

Tablo 5: Öğrencilerin Algıladığı Baba Davranış Tipi Değişkenine Göre Dağılımları 
Algılanan Baba Davranış Tipi N % 
Baskıcı ve Otoriter 74 17,2 

Aşırı Hoşgörülü 30 7,0 

Kararsız ve Dengesiz 19 4,4 

Aşırı Koruyucu 25 5,8 

Hoşgörülü ve Güven Verici 241 56 

Tutarsız 22 5,5 

Reddedici 5 1,2 

Mükemmeliyetçi 14 3,3 
Toplam 430 100 

 
Algılanan baba davranış tipi değişkenini ele alan bölümde ise araştırmaya katılan kişilerin %56’sına karşılık 
gelen 241 kişi algılanan baba davranış tipi için hoşgörülü ve güven verici cevabını vermiştir. %17,2’lik kısmı 
gösteren 74 kişi ise baskıcı ve otoriter derken, %7’si aşırı hoşgörülü olduğunu ifade etmiştir. En düşük oran ise 
%1,2 kısmı temsil eden 5 kişi algılanan baba davranış tipinin reddedici olduğunu söylemiştir. 
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Tablo 6: Öğrencilerin Yaşanılan Yer Değişkenine Göre Dağılımları 
Yaşanılan Yer N % 
Kırsal Kesim 66 15,3 

Kentsel Alan 364 84,7 
Toplam 430 100 

 
Yaşanılan yer değişkenini ele alan tablo 6’da ise katılımcıların %84,7’sini gösteren 364 kişi kentsel alanda 
yaşarken, %15,3’ü temsil eden 66 kişi kırsal alanda yaşadığını ifade etmiştir. 
 

Tablo 7: İB Seviyelerinin Program Değişkenine Göre T-Testi Analizi 
 

 
Grup N     Ortalama Std. DF T P 
            Sapma 

 
 

RPDA 236 94,75 11,71  
     428    1,897     0,5 

BD 194 92,54 12,41   
 

 
İletişim becerileri seviyeleri program değişkenine göre anlamlılığının tespiti için yapılan bağımsız t-testi 
sonuçları tablo 7’de verilmiştir. RPDA ve BD programları değişkenine göre, iletişim becerileri seviyeleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(428)= 1,897, p=0,058 
 
İletişim becerileri seviyeleri program değişkenine göre anlamlılığının tespiti için yapılan bağımsız t-testi 
sonuçları tablo 7’de verilmiştir. RPDA ve BD programları değişkenine göre, iletişim becerileri seviyeleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(428)= 1,897, p=0,058, p>0,05). 
 

 
 

Grup N     Ortalama Std. DF T P 
            Sapma 

 
 

Kadın 249 95,31 12,00  
     428    3,171     ,002 

Erkek 181 91,61 11,86   
 

                             
İletişim becerileri seviyeleri ve cinsiyet değişkeni arasında ilişkinin tespiti için yapılan bağımsız t-testi 
sonuçları tablo 8’de verilmiştir. RPDA ve BD programlarındaki cinsiyet değişkeni açısından iletişim becerileri 
seviyeleri arasında anlamlı farkın olup olmadığının tespiti için yapılan t-testi sonucuna göre anlamlı bir fark 
tespit edilmiştir ( t(428)= 3,171, p=0,002, p<0,05). Kadınların (X=95.31) erkeklere (X=91.61) göre iletişim 
becerileri seviyeleri daha yüksektir. 
 
Tablo 9: İB Seviyelerinin Sınıf Değişkenine Göre T-Testi Analizi 

 
Sınıf N     Ortalama Std.    T Sd P 
            Sapma 

 
 

3.Sınıf 246 94,54 12,05  
     1,561    428     ,119 

4.Sınıf 184 92,70 12,04   
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Sınıf değişkeni ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin tespiti için yapılan bağımsız t-testi sonuçları aşağıda 
tablo 9‟da verilmiştir. RPDA ve BD programlarındaki sınıf değişkeni açısından iletişim becerileri seviyeleri 
arasında anlamlı farkın olup olmadığının tespiti için yapılan t-testi sonucuna göre anlamlı bir fark yoktur ( 
t(428)= 1,561, p=0,119, p>0,05). 

 
Tablo 10:İB Seviyelerinin Algılanan Anne Davranış Tipi Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi 
Analizi  
 
Algılanan anne davranış      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görüldüğü üzere, öğrencilerin iletişim becerileri testinden aldıkları puanların, algılanan anne davranış tipi 
değişkenine göre anlamlı bir fark tespit edilmiştir, X2 (sd=6, N=430) =20.314, p<.05. Buna göre, algılanan 
anne davranış tipi değişkenin iletişim becerileri üzerinde etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda 
hangi gruplar arasında anlamlı farkın tespitinin belirlenmesi için Kruskal Wallis H-testi yapı aşamasında çoklu 
karşılaştırma seçeneği işaretlenerek, gruplar arası farkın tespiti belirlenmiştir. Baskıcı ve otoriter (X=148.38) 
ile hoşgörülü ve güven verici (X=227.66), baskıcı ve otoriter (X=148.38) ile mükemmeliyetçi (X=274.77) 
grupları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
 
Tablo 11: İBSeviyelerinin Algılanan Baba Davranış Tipi Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analizi 
 

 Algılanan Baba davranış 
Tipi 

 
N 

 
Sıra Ortalaması Sd X2 P 

Baskıcı ve otoriter 74 184,51    

Aşırı hoşgörülü 30 193,98 
   

Kararsız ve dengesiz 19 180,79 
   

Aşırı koruyucu 25 230,68 
   

Hoşgörülü ve güven verici 241 234,45 7 24.051 .001 

Tutarsız 22 145,20 
   

Reddedici 5 131,80 
   

Mükemmeliyetçi 14 259.50    

tipi N Sıra Ortalaması    
Baskıcı ve otoriter 29 148.38    

Aşırı hoşgörülü 36 173.71 
   

Kararsız ve dengesiz 11 218.05 
   

Aşırı koruyucu 
 
Hoşgörülü ve güven verici 

38 
 

29
2 

197.01 
 

227.66 

 
6 

 
20.314 

 
.00
2 

Tutarsız 9 180.61 
   

Mükemmeliyetçi 15 274,77 
   

Toplam 429     
 

Sd       X2												P 
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Tablo 11’de görüldüğü üzere, öğrencilerin iletişim becerileri testinden aldıkları puanların, algılanan baba 
davranış tipi değişkenine göre anlamlı bir fark tespit edilmiştir, X2 (sd=7, N=430) =24.051, p<.05. Buna göre, 
algılanan baba davranış tipi değişkenin iletişim becerileri üzerinde etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
durumda hangi gruplar arasında anlamlı farkın tespitinin belirlenmesi için Kruskal Wallis H-testi yapı 
aşamasında çoklu karşılaştırma seçeneği işaretlenerek, gruplar arası farkın tespiti belirlenmiştir. Tutarsız 
(X=145.20) ile hoşgörülü ve güven verici (X=234.45), tutarsız (X=145.20) ile aşırı koruyucu (X=193.98), 
tutarsız (X=145.20) ile mükemmeliyetçi (X=259.50) grupları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 
 
Tablo 12: İB Seviyelerinin Yaşanılan Yer Değişkenine Göre T-Testi Analizi 

 
 

Yaşanılan  N      Ortalama Std.  T Sd P 
Yer                                  Sapma 

 
 

Kırsal Alan 66 88,27  11,32  
        -4,083    428    ,000 

Kentsel Alan 364 94,75  11,95   
 

 
 
RPDA ve BD programlarındaki öğrencilerin yaşanılan yer değişkeni açısından iletişim becerileri seviyelerinin 
karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda, anlamlı bir fark bulunmuştur ( t(428)= -4,083, p=0,000, 
p<0,05). Kentsel alanda (X=94.75) yaşayan öğrencilerin kırsal alanda (X=88.27) yaşayanlara göre iletişim 
becerileri seviyeleri daha yüksektir. 

 

4. TARTIŞMA 

Program Değişkeni Açısından: 
Bu araştırma bulgularına paralel olarak iletişim becerileri ile program arasında anlamlı farklılığın olmadığı bazı 
araştırmalar yer almaktadır. Diğer yandan 51 başka bir araştırmada İletişim, Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Eğitim, 
Veterinerlik ve Mühendislik fakültelerindeki çeşitli programlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerine 
uygulanmıştır. Ayrıca bir başka araştırmada 52  Bilgisayar Programcılığı, Moda Tasarımı, Bankacılık ve 
Sigortacılık, Spor Yönetimi, İş Yönetimi, Mobil Teknolojiler ve Çocuk Gelişimi meslek yüksekokulu 

																																																								
51	Özer,	2011	
52	Ülker,	2016	

Toplam 430     
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öğrencilerine uygulanmış olup yapılan bu araştırmanın bulgularıyla ortak sonuçlara sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır. 
Diğer yandan iletişim becerileri ile program değişkeni arasında anlamlı farklılığın tespit edildiği araştırmalar da 
bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerine uygulanan bazı araştırmalar literatürde yer almaktadır. 53 Mühendislik 
ve Hukuk programındaki öğrencilere; 54 ve 55 Eğitim Bilimleri, Beden Eğitimi, Matematik, Coğrafya, Türkçe 
Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilere, 56 Halkla İlişkiler ve RPDA öğrencilerine ve 57 lisans ve yüksek 
lisans öğrencilerine uygulamıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre program değişkeni ile iletişim becerileri 
arasında anlamlı fark bulunmuştur.  
 
Cinsiyet Değişkeni Açısından: 
Yapılan araştırmada cinsiyet değişkeni ile iletişim becerileri arasında ilişkinin olacağı düşünülmüştür. Özellikle 
kız öğrencilerinin erkeklere kıyasla iletişim becerileri düzeylerinin daha fazla olması elde edilen bulgular ile 
paralellik göstermiştir. Araştırmalar sonucunda farklı bulguların ortaya konulması cinsiyet değişkeninin iletişim 
becerilerini yordamayıp, aralarında anlamlı farklılığın bulunmadığı araştırmalar da yer almaktadır. 58 ve 59 
tarafından yapılan araştırmalarda ergenlerin cinsiyet değişkeni ile iletişim becerileri arasındaki ilişkide anlamlı 
farklılığın bulunmadığı saptanmıştır. Bunun akabinde 60 ilköğretim öğrencilerinin cinsiyet faktörü ile iletişim 
becerileri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca 61, 62 ve 63 üniversite 
öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından iletişim becerileri ile aralarında bir ilişkinin olmadığını saptamıştır. 
Diğer yandan 64, 65,66 ve 67 ise çalışan yetişkinlerin cinsiyetlerinin iletişim becerilerini yordamadığını gösteren 
araştırmalardan bazılarıdır.  
Cinsiyet değişkeni ile iletişim becerileri arasında anlamlı ilişkinin olduğunu ortaya koyan araştırmalar da yer 
almaktadır. Lise öğrencileri ile yapılan araştırmalarda cinsiyet ile iletişim becerileri arasında anlamlı ilişkiler 
literatürde bulunmaktadır 68; 69; 70; 71;72. Bunun yanında üniversite öğrencilerinde uygulanan araştırmaların 
bulguları ışığında cinsiyet değişkeni ile iletişim becerilerinin birbirini yordamadığı saptanmıştır (73; 74; 75; 76; 77; 
78). Ayrıca yapılan bu araştırmanın bulgularıyla, yetişkinlerle yürütülen birtakım araştırmalarda ise (79; 80) 
cinsiyet değişkeni ile iletişim becerilerinin ortak bulgulara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 81 genç yetişkin 
dönemindeki kişilerle yürüttüğü araştırmalarında cinsiyetin iletişim becerilerini yordamadığına rastlanmıştır. 
 
Sınıf Değişkeni Açısından: 

																																																								
53	Toy,	2007	
54	Dilekmen,	Başcı	ve	Bektaş,	2008	
55	Gülbahçe,	2010	
56	Ekşi,	2012	
57	Arabul,	2017	
58	Erözkan,	2007	
59	Yiğit,	2015	
60	Kaşgarlı,	2014	
61	Williams,	2005	
62	Yılmaz,	2007	
63	Park,	Phyo,	Jang,	Kang,	Myung,	Shin,	Lee	ve	Shin,	2010	
64	Mersin,	Öksüz	ve	Demiralp,	2015	
65	Casiadi,	2017	
66	Ceylan,	2017	
67	Özer,	2017	
68	Altıntaş,	2006	
69	Gölönü	ve	Karcı,	2010	
70	Eroğlu-Akın,	2011	
71	Çelik,	2014	
72	Yetişkin,	2016	
73	Toy,	2007	
74	Özer,	2011	
75	Aydın,	2012	
76	Özşaker,	2013	
77	Bugay	ve	Korkut-Owen,	2016	
78	Ülker,	2016	
79	Korkut,	2005	
80	Gaskar	ve	Özyazıcıoğlu,	2014	
81	Yıldız	ve	Duy,	2013	
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Yapılan araştırmada sınıf değişkeni ile iletişim becerileri arasında ilişkinin olacağı düşünülmüştür. özellikle son 
sınıf öğrencilerin aldıkları eğitimler ve stajlar sayesiyle iletişim becerilerini daha iyi kullanabileceği ortaya 
atılmıştır. Bu bağlamda elde edilen bulgular ile farklılık göstermiştir. 
Araştırma bulgusundaki sonuç, sınıf değişkeniyle iletişim becerileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit 
edilmiştir. Ortak noktada olan araştırmalar, çıkan bulguları destekleyici niteliktedir. 82 Farklı bir çalışmada ise 1. 
2. 3. ve 4. Sınıf üniversite öğrencilerinin iletişim becerileriyle arasında anlamlı farkın olmadığı tespit edilmiştir. 
Buna ek olarak; 83, 84 ve 85 üniversite öğrencilerinin sınıf ile iletişim becerileri seviyesine etki etmediği yaptıkları 
araştırmalar tarafından desteklenmektedir. 86 ve  87 araştırmaların bulguları meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
sınıf değişkenleri ile iletişim becerileri arasında bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. Fakat sınıf değişkeninin 
iletişim becerilerini yordadığı araştırmalarda mevcuttur (88; 89; 90; 91). 
 
Algılanan Anne-Baba Davranış Tipi Değişkeni Açısından: 
Yapılan bu araştırmada algılanan anne-baba davranış tipi değişkenleri ile iletişim becerileri arasında anlamlı 
ilişkinin olacağı düşünülmüştür. gelişimsel süreç ele alındığında anne-baba davranış tipinin, kişiliğin 
gelişmesinde önemli bir faktör olduğundan dolayı iletişim becerilerinin gelişmesinde de önemli role sahip 
olduğu ve bulgularla paralellik gösterdiği ortaya çıkmıştır.  
Yapılan çoğu araştırmalar, elde edilen bulguyu destekler niteliktedir. Bunlardan bazıları; ergenlerin algılanan 
anne-baba davranış tipleri ile iletişim becerileri üstünde yaptığı 92 araştırma bulgularıyla yapılan bu araştırma 
bulguları arasında tutarlılık göstermektedir. Ayrıca 93sınıf öğretmenleri adaylarının algılanan anne-baba davranış 
tiplerinin iletişim becerileriyle ilgili olduğu sonucu bulgular tarafından desteklenmiştir.  
Öte yandan bulguyu desteklemeyen; algılanan anne-baba davranış tipi ile iletişim becerileri arasında anlamlı 
ilişkinin saptanmadığı araştırmalarda yer almaktadır. Ergenlerle ilgili yapılan araştırma bulgularına göre 
algılanan anne-baba davranış tipinin iletişim becerilerini yordamadığı saptanmıştır (94; 95). Bunun yanında 96 
tarafından yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin algılanan anne-baba davranış tipleri ve tutumlarının 
iletişim becerilerini etkilemediği literatürde yer almaktadır.  
 
Yaşanılan Yer Değişkeni Açısından: 
Yapılan araştırmada yaşanılan yer değişkeni ile iletişim becerileri arasında ilişkinin olacağı düşünülmüştür. 
Özellikle kentsel alanda yaşayan öğrencilerin kırsal alanda yaşayanlara göre daha sosyal ve girişimci olabileceği 
gibi iletişim becerileri düzeylerinin de yüksek olacağı düşünülmüştür. literatürde benzer bulgulara sahip 
araştırmalarda yer almaktadır. Örneğin; 97 araştırmasında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yaşanılan yer 
değişkeni açısından iletişim becerileriyle aralarında anlamlı farkın tespit edildiği saptanmıştır. Diğer yandan 
farklı bulguya sahip araştırmalarda bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yaşanılan yer ile iletişim becerileri 
arasında anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koyan araştırmalarda mevcuttur (98; 99). 
5. SONUÇ ve 

ÖNERİLER 

Sonuç 
İletişim ve iletişim becerileri kavramları geçmişten günümüze kadar araştırılan ve araştırma konusu olma 
güncelliğini sürdürmektedir. Diğer yandan iki programın seçilmesindeki amaca bağlı olarak iletişim becerilerinin 
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90	Aydın,	2012	
91	Karataş,	2015	
92	Korap,	2013	
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98	Williams,	2005	
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yardım mesleklerinde önemli role sahip olduğu detaylı şekilde incelenmiştir. Ayrıca KKTC’de iki ayrı programı 
ve fakülteleri ilgilendiren araştırmanın olmaması elde edilen bulgular ışığında gerek eğitim gerekse sağlık 
alanında uygulamaya katkı koyması ve eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır.  
Çalışma geneli kapsamında problem olarak belirlenen DAÜ’de RPDA ve BD programlarındaki öğrencilerin 
iletişim becerilerinin program, cinsiyet, sınıf, algılanan anne-baba davranış tipleri ve yaşanılan yer gibi 
değişkenlere göre farklılık gösterip gösterilmediği araştırılmıştır.  
Araştırma bulguları ışığında Kişisel Bilgi Formu ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği sonucunda elde 
edilen bulgulara yer verilmiştir. Veri analizi ve yorumu için t-test ve Kruskal Wallis H-testi analizlerinden 
yararlanılmıştır. 
Araştırmanın alt problemlerinin bulguları ışığına göre çıkan sonuçlar şu şekildedir: DAÜ’de öğrenim gören 
toplam 430 RPDA ve BD öğrencilerinin katılımıyla oluşmuştur. 249 kadın, 181 erkek olmak üzere RPDA 
programında 115 kadın, 121 erkek öğrenci varken BD programında 134 kadın, 60 erkek yer almıştır. 
Toplam 236 RPDA öğrencisi ve 194 BD öğrencisi katılmıştır. 3. Sınıfta öğrenim gören 246 öğrenci varken, 184 
öğrencinin 4. Sınıfta olduğu saptanmıştır.  
Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin, iletişim becerileri ile cinsiyet, algılanan anne-baba davranış tipleri ve 
yaşanılan yer değişkenleri arasında anlamlı farklılık varken; diğer yandan iletişim becerileri ile program ve sınıf 
değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 
Yardım meslekleri açısından iletişim ve iletişim becerilerinin önemi oldukça büyüktür. Becerilerin etkili 
kullanılması sonucunda sağlıklı bir danışma süreci gerçekleştirebilmesine yardımcı olabilmektedir. Mesleklerin 
genelinde, başarı ve doyum sağlaması açısından temel düzey de olsa kişinin kendini ifade edebilmesi, karşı tarafı 
doğru anlayabilmesi gibi iletişim becerilerine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle sosyal ilişkilerde kendisini gösteren 
mesleklerde kişilerin yüksek düzeyde iletişim becerilerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bundan 
dolayı, yardım mesleklerinden olan RPDA ve BD açısından ele alındığında danışmanların yüksek hizmet 
sunabilmesini etkileyen faktörlerden birisi ve en önemlilerinden birisinin olması, olası problem yaşama 
durumunu asgari düzeye indirme, müdahale etme ve sağlıklı işlevsel bir iletişim ve ilişki kurmaya fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca etkili iletişim becerilerini kullanarak danışma sürecini daha verimli hale 
getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
 
Öneriler 

• Etkili iletişim 
becerilerine yönelik hazırlanan programlar ve hizmet içi kurslar MEB ve ilgili meslek odaları/dernekler 
aracılığı ile düzenlenebilir. 

• Derslerin ve 
müfredatın tekrar gözden geçirilerek konuyla ilgili ek seçmeli derslerin konulması konusunda 
Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) rapor yazılması önerilebilir. 

• Üniversite 
genelinde başta yardım meslekleri olmak üzere iletişim becerilerini arttırıcı (bireysel, grup) 
etkinliklerinin sağlanması, üniversite tarafından iletişim ve iletişim becerileri ile ilgili sertifikalı seminer 
ve konferansların düzenlenmesi önerilebilir. 

• İletişim 
becerileri eğitim programları bireylerle yapılabilir, kişisel gelişim seminerleri gerçekleştirilebilir. 

• İleride 
yapılacak araştırmalar; diğer yardım meslek grupları, güvenlik ve kamu meslekleri grubunu da 
içerebilir. 

• Farklı 
değişkenler eklenebilir. Örneğin; sosyo-ekonomik durum, çocuk/kardeş sayısı, din… 

• Farklı yaş 
grupları ele alınabilir. Örneğin; lise, ileri yetişkinlik, yaşlılık…    

• Farklı kültürel 
gruplarla ve kültürel değişkenlerle incelenme önerilebilir. 

• Yapılan 
araştırma betimsel içerikli, nicel araştırma yöntemine dayanmaktadır. İleride nitel araştırma yöntemi ile 
değişkenler açısından ilişkilere detaylı şekilde bakılabilir ya da karma bir çalışma yapılarak, araştırmayı 
daha zenginleştirebilir. 
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Özet. Kısa film, her şeyden önce konusunu kısa sürede anlatan, ifade eden filmdir. Zamanı 
çok daha yoğunlaştırılmış olarak kullanan, izleyiciyi kısa süreli yolculuğa çıkartan ve bu 
yolculuğun sonunda duygu ve düşünce olarak onu başındaki ruh halinden başka bir yere 
taşıyan filmdir. Kısa filmin süresi 1 dakikadan daha az olabileceği gibi en fazla 30 dakika 
uzunlukta olabilir. Kısa film sinemanın tarihiyle başlamıştır. Uzun metrajlı filmler 
üretilmeden önce de kısa film vardı ve o dönemin şartlarında kısa filmlere sinema filmi 
deniliyordu. Günümüzde ise kısa film artık yedinci sanatın bir parçası olarak yerini almıştır.  
Kısa film üretiminde yeni ortaya çıkan teknolojiler bu alanda üretim yapmak isteyen kişiler 
açısından imkânları kolaylaştırmıştır. Görüntü ve ses kayıt teknolojisindeki yeni gelişmeler 
özellikle kısa film ve belgesel yapımlarında yönetmenlerin iş kalitelerini arttırabilmeleri 
açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada kısa filmin tarihsel olarak doğuşu, kısa film 
türleri, kısa film teknolojisindeki yeni gelişmeler; görüntü kaydı açısından gelinen nokta ele 
alınmıştır. 
 
Abstarct. Short film, first of all, is a film that tells and expresses it's subject in a short time. It 
is a film that uses time more intensively, takes the viewer on a short journey, and carries it at 
the end of this journey as emotion and thought, rather than at the beginning of the mood. The 
duration of the short film can be less than 1 minute or as long as 30 minutes. Short film 
begins with the history of the movie. Short films were produced before long films were 
produced and short films were called movie films in that period. Today, the short film is now 
part of the seventh art. 
The emerging technologies in short film production have made it easier for those who want 
to make production on this field. New developments in image and sound recording 
technology are important for directors to improve their business qualities, especially in short 
film and documentary productions. In this study, the historical emergence of short films, 
short film types, the new developments in short film technologies and their present situation 
of the image recording are discussed. 
 

GİRİŞ 
Kısa film amatör ve profesyonel sinemacılar açısından değişik yaklaşımlarla ele alınmıştır. Daha çok amatör 
sinemacılar tarafından benimsense de, bu, kısa filmin sadece amatör sinemacıların uğraşı olduğu anlamına 
gelmemektedir. Pek çok profesyonel sinemacının geçmişine bakıldığında filmografisinde en az birkaç kısa film 
görmek mümkündür. Uzun metrajlı film çeken yönetmenlerin de zaman zaman kısa film de çektikleri 
görülmektedir. Bunun başlıca nedeni küçük bütçeli yapımların yönetmene sağladığı özgürlüktür. Bu çalışmalar 
daha çok deneysel tarzda olmaktadır. Normal yapımlarda denenemeyen öyküler ve yöntemler kısa filmlerde 
tercih edilen bir yol olabilmektedir. Zira kısa film başlı başına ayrı bir sinema olayıdır. Kısa filmin, uzun metrajlı 
filme atlama aracı olarak da görülmemesi gerekmektedir (Güzeloğlu, 2002). 
Kısa filmin tercih edilmesinde sanatsal gerekçelerin yanında ekonomik nedenler de etkili olabilmektedir. Sinema 
pahalı bir uğraş olduğundan amatörler için bir düş olarak kalmaktadır. Kısa filmle bu düş gerçeğe 
dönüşmektedir. Yönetmen kendi kafasındakileri izleyiciye bu türle aktarmaktadır. Gerçekler tüm çıplaklığıyla 
değil sanatsal bir dille anlatılmaktadır. Kısa filmin güzelliği de buradadır (Balkenhol, 2002).
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1.KISA FİLMİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 
   
Sinemayla tanışıklığımız, 22 Mart 1895 tarihinde Paris’te Lumiére Kardeşler’in çektiği “Lumiére Fabrikası 
İşçilerinin Çıkışı” adlı filmle başlamıştır. Cinématographe’ı geliştiren Lumiére Kardeşler, Paris Grand Café’de 
ilk sinema filmi gösterisini yaptılar (Escott, 1997). 
 
Sinema, hareketin yazımlanması olgusunu gerçekleştirdiği andan başlayarak yoğun hareket içeren eylemleri 
görüntülemeye yöneldiğinden, ilk filmlerin çoğu, hep bir kovalamaca, takip, kavga, tören vb. olayına 
dayanıyordu. Bu durumda Batıda yaşanan olayların hareketliliği ve sürprizleri, filmcilerin tüm beklentilerine 
uygun düşüyordu. Ayrıca seyircinin ilgisini sürekli kılmak, onu sinemaya devamlı olarak çekmek için merakını 
uyandırmak gereği de anlaşılmış olduğundan, Batıdaki mücadeleci yaşamın gerilimi filmcilere çok cazip bir 
malzeme sunmuş oldu (Abisel, 1999).  
 
Dünyada sinemanın 1908’e kadarki ilk döneminde kısa ve orta metrajlı (dram ve güldürü) filmleriyle, Pathé, 
Gaumont ve Lumiéres kuruluşlarının, sonra da İngiltere’de Charles Urban’ın kameralarının dünyanın dört 
bucağına dağılarak çektikleri belge filmleri başlıca iki tür olarak ortaya çıkmıştı (Onaran, 1986).  
 
1900’lü yıllara kadar kısa filmler belge film niteliğindeydi. 1920’lerde Amerika’da Flaherty, Almanya’da 
Rutmann, Fransa’da Cavalcanti, Sovyetler Birliği’nde Vertov, Eisenstain ve Pudovkin’le başlayan belgesel 
sinema 1930’larda İngiliz Girerson’la gelişti ve bir okul haline geldi. Belgesel film İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında büyük bir önem kazandı. Bu dönemde propagandist belgesel filmler üretildi, haber filmleri önemini 
yitirdi. Somut gerçekliklerin ele alınmasından kaçınıldı, gerçekler çarpıtıldı (Betton, 1985). 
 
1918’den sonra Fransa’da René Clair, Fernand Léger, Marcel Duchamps, Man Ray, Luis Bunuel; daha sonra, 
1930’lu yıllarda Jean Cocteau tarafından başlatılan deneysel filmler akımı; 1940’lı yıllarda Amerika’da yeniden 
rağbet gördü ve böylece “underground” (yer altı) sinemacıları denilen kısa filmciler ayrı bir ekol olarak ortaya 
çıktılar. Bu sinema, Hollywood’un ticari sinemasına karşılık, amatörce denemeler yapılıp ucuz bütçeyle 
üretildiği için piyasaya çıkmadı; bir çeşit “toprak altında gizli” sinema olduğu için, bunlara “underground” 
filmler adı verildi. Bu tür filmlerin Amerika’da ki ünlü yönetmenleri içinde Andy Warhol, Jonas Mekas, 
Kenneth Anger, Gregory Markopoulos, Stank Brokhage gibi isimler öne çıktılar (Gerard, 1985). 
1955 yılından beri yayın hayatında olan “Film Culture” dergisi de, Jonas Mekas’ın başkanlığında bu akımın 
kuramcılığını yaptı. Daha çok özel gösterilerde ve sinema kulüplerinde meraklılara sunuldu bu filmler. Bu 
akımın tanınmasında 1947 Venedik Film Şenliğinde armağan kazanan Hants Richter’in Fernand Léger, Max 
Ernest, Marcel Duchamps, Alexander Calder, Man Ray gibi sürrealist ressamlarla gerçekleştirdiği “Paranın 
Satın Alabileceği Rüyalar” (Dreams That Money Can Buy) önemli bir rol oynamıştır. Richter, bu eserde, 
sürrealist resmin, gerçekte bilinçaltının tepkisini oluşturan rüyaları en iyi anlatan bir okul teşkil ettiğini, seçtiği 
“Gangster”, “Küçük Kız” ve “Çocuklaşmış İhtiyar” tipleriyle kanıtlamayı başarmıştır.  
 
Yönetmenler, oyuncular, sinema yazarları, eleştirmenler ve dağıtımcılardan oluşan bir grup 1960'da Amerikan 
sinema tarihine geçen bir manifesto yayınlıyorlardı. Artık yaşam ve sanatlar konusundaki 'büyük yalan'dan 
bıkan, yalnızca Yeni Sinema'dan yana değil aynı zamanda yeni insan’dan yana, sanattan yana olan, bundan böyle 
cilâlı ve sahte filmleri değil, kaba ama canlı filmleri yeğleyen; “gül suyuna batırılmış filmleri değil, artık kan 
rengi filmleri isteyen" yeni Amerikan sineması topluluğunun bu ünlü bildirisi, yeni bir dönemi haber veriyordu 
(Kabil, 1986). 
 
Bütün "anti-kültürel" eğilimlerine ve marjinalliğine karşın yine de Hollywood'a alternatif olabilen Underground 
hareketi, 60’larda Fransız Yeni Dalga‘sının ya da İngiltere'deki Özgür Sinema akımının bir çeşit Amerikan 
uzantısıydı. Sinema tarihinde ilk yapımlar ve pek çok sinema hareketine dair ilk örnekler kısa film olarak ortaya 
çıkmıştır. Sinema tarihi açısından pek çok ünlü yönetmen de ilk filmlerini genellikle kısa film olarak 
gerçekleştirmiştir. Pek çok açıdan ele aldığımızda kısa filmler sinema tarihi açısından her zaman oldukça önemli 
bir konumda olmuştur.  Kısa filmlerinde kendi içerisinde pek çok türleri bulunmaktadır. 
 
2.KISA FİLM TÜRLERİ 
 
2.1. Kurmaca / Öyküsel Kısa Filmler 
Bu kısa film türünde ortada anlatılan bir öykü vardır. Uzun metrajlı filmlerdeki gibi ele alınan öykü dramatize 
edilir. Kısa filmin karakteristik özellikleri ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle daha çok çarpıcı ve anlık öyküler 
tercih edilmektedir. Uzun metrajlı filmler bir romana benzetilirse, kısa filmlerde bu anlamda kısa öykülere 
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benzemektedir.  Teknik anlamda DSLR kameraların sunduğu yüksek çözünürlüğün yanı sıra düşük bütçeli 
üretim imkânları itibariyle de pek çok kurmaca/öyküsel film bu kameralarla çekilmekte ve dünyada pek çok 
festivalde ödül/gösterim şansı bulmaktadırlar. 
 
2.2. Kurmaca / Öyküsel Olmayan Kısa Filmler 

Deneysel / İmgesel Kısa Filmler: Deneysel kısa filmler yönetmenin hayal gücüne bağlı olarak; biçim ve 
açısından kamera, pozlama, ses, ışık ve kurgusal yolların alışılagelmiş kullanımıyla ya da içerik açısından 
filmin doğrusal anlatısını diğer yollarla izleyiciye sunmayı hedefleyen yapımlardır. Üst üste pozlama, filmi 
geri sarma, filmin hızıyla oynama gibi birçok yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Kurgusal olmayan bir 
film, konusunu sunmak için mantıklı şekilde organize edilmiş bir yapıya sahip olmalıdır. 
 
Klipler: İşitsel müzik eserlerine görsel öğe katmak amacıyla, “klip” adı altında ses ve görüntünün senkronize 
edildiği kısa filmler çekilmektedir. İlk video klip Queen tarafından 1975 senesinde "Bohemian Rhapsody" 
şarkısına çekilmiştir. Eskiden sinema filmleri içinde dinlenebilen şarkılar, artık kliplerle sunulmaktadır. Kısa 
film yarışmaları ve festivalleri içinde klipler yer bulamamaktadır. Klip yayınlayan televizyon kanallarında 
düzenlenen yarışmalarda değerlendirilmektedir. Klipler, müzik eserlerinin satışıyla da önemli ölçüde ilgili 
hale gelmiştir.   

Eğitim ve Kamu Spotları: Eğitim filmleri, belli bir konu hakkında eğitici bilgiler aktarmayı amaçlayan kısa 
filmlerdir. Halkı bilgilendirmek, kurum içi personeli eğitmek gibi amaçlarla çekilmektedir. Trafik 
kurallarını, depremde korunma yollarını ve ilkyardım tekniklerini anlatan kısa filmler bu gruba 
girmektedir. Ayrıca kamu spotları ve bazı kısa tanıtım filmleri bu tür içinde değerlendirilmektedir. Son 
yıllarda kamu spotları ile ilgili birçok kısa film yarışması da düzenlenmektedir. 

Belgesel Film: 10-20 dakika civarındaki kısa belgeseller, kurmaca olmayan kısa film olarak kabul 
edilirler. Kısa film festivalleri ve yarışmalarında “Belgesel Film” kategorisinde değerlendirilir. 

 
Belgesel film (documentary), haber filmlerinden didaktik filmlere, gezi filmlerinden özel televizyon yapımlarına 
kadar her şeye uygulanmış, film literatüründe çokça kullanılan fakat yine o ölçüde istismar edilen bir sözcüktür. 
Bu kavram aslında, özel prodüksiyon akımlarının ve ilgi gruplarının etkisiyle bireysel çalışan ve belirli amaçlar 
güden direktörlerin, film tarihçilerinin ve eleştirmenlerinin konuyla ilgili çalışmaları tasarruflarıyla ortaya 
çıkmıştır. Genel olarak belgesel film, insan duygularının ağırlıkta olmadığı, eğlenceden uzak bir tür olarak kabul 
edilir.  
 
“Sinema sanatının özü ve anlamı gerçektir. Buna bağlı olarak da belgesel tür de gücünü gerçekliğinden alır. Bir 
filmde bize sunulan, insanlarıyla, olaylarıyla tanıdığımız, bildiğimiz bir dünyadır. Ancak zaman ve mekânın 
gerçekte asla olmayacak bir biçimde işlenmesi sonucu oluşturulan bu dünya, yaşantımızla büyük farklılıklar 
gösterse de biz bu dünya ile büyüdük, onun dilini öğrendik ve ona alıştık. Bu dünyayı anlatan görüntüler herkes 
için aynı dili konuşur. Herkesin anlayabileceği dil olan hareketli görüntüler ve evrensel bir dildir. 
 
Bir belgesel, asıl gücünü doğallığından, gerçekliğinden alır. Bir belgesel yapımda, sembolik tipleri değil, canlı, 
dipdiri insanları ortaya koyacak ifade ve yöntemi bulmak gerekir, çünkü izleyici yalnızca öykülü filmlerde değil, 
belgesel yapımlarda da insanı görmek ister. Hem de yalnızca insanların fotoğraflarını ve onları yansıtan görsel 
malzemeyi değil, canlı insanları... Konu olarak ne anlatılırsa anlatılsın yaşayan ya da gösterilen olayın içindeki 
insanı görmek ister izleyici. Asıl, belgesel sinemada insana yer vermek gerekir. Özellikle canlı ve derin bir 
belgesel filmi gerçekleştirebilmek için başlı başına insanı işin içine sokmak ve göstermek gerekir. Belgesel türün 
kendine özgü araç ve yöntemlerinin, öykülü bir filmden farklı olması nedeniyle uzay ve zaman çok daha özgürce 
aşılabilir” (Künüçen, 2001: 179). 
 
Belgesel filmler televizyonun kökleri film sanatında olan türlerinden biridir. Tecimsel televizyonculukta belgesel 
yapımlar, genellikle güncel olayları, haber bültenlerinde sunulan biçimlerden biraz daha ayrıntılı ve bir ölçüde 
belli bir bakış açısından ele alma eğilimi gösterirken, konularını genellikle insansal ilgiyle ve sansasyonel 
olaylarla sınırlarken, kamusal yayıncılık anlayışı sinemadaki belgesel kavramlarını daha da çeşitlendirip, yeni alt 
kültürlere ayırarak sürdürmektedir. 
 
Belgesel insanlara içinde yaşadığı dünya hakkında bir şeyler anlatır. Bu dünyanın çeşitli ve insanların 
ulaşamayacağı yönlerini sunar; dünyanın her yanında yaşayan insanları gösterir; doğayı, tüm canlıları ve cansız 
varlıklarıyla sergiler. Belgesel, kişinin diğer insanlarla dünya ve doğa arasında televizyon aracılığıyla ilişki 
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kuran, dünyayı ve insanları görülemeyecek yönleriyle insanların görmesine ve tanımasına, yorumlamasına, 
değerlendirmesine olanak sağlayan bir türdür. Belgesel yalnızca şimdi olanı araştırmaz, geçmişi de yorumlar. 
Hatta geleceğe ilişkin öngörülerde bulunur; bu anlamda dünyaya doğrudan etkide bulunan, müdahale eden bir 
izlence kavramıdır. Yukarıda belirtilenler bir araya getirildiğinde belgesel film, gerçeklere dayanan, belgelemeye 
önem veren, insanı bilgilendiren, bilinçlendiren ve artistik özellikler taşıyan bir tür olarak ortaya çıkar (Cereci, 
1997: 19-21). 

“Belgesel” kavramının kesin bir tanımını yapmak zor, hatta imkansızdır. Bu alanda çalışan farklı kişiler farklı 
tanımlar vermektedir. Öte yandan belgeselde kullanılan teknikler sürekli bir evrim geçirmektedir. En uç noktada, 
belgeseller haber programlarına yaklaştıkları kadar dramalara da yaklaşabilmektedirler (Parsa-Çetintahra, 2000: 
3).  
 
Kavram Fransızca’daki documentaire kavramından gelip, ilk kez 1920’lerde İngiliz Belgeselci John Grierson 
tarafından kullanılmıştır. Grierson, belgeseli “gerçek olayların yaratıcı biçimde yorumlanması” olarak 
tanımlıyordu.  
 
Diğer tanımlamalara da rastlamak mümkündür: 
• Zamanımızın önemli kamusal olaylarına, yazarlara ya da gazetecilere özgü bakıştır. 
• Genel önem taşıyan her şeye kişisel ve ben merkezci bir bakıştır. 
• Olay örgüsü, aşk macerası ve kar dürtüsü içermeyen filmdir. 
 
Belgeselin ne olmadığına bakarak da bazı ipuçları sağlamak mümkündür. Belgeseller örneğin dış işleri 
konusunda belli bakış açıları sunmalarına karşın tartışma programlarından ya da söyleşilerden farklıdırlar. Bir 
teknik olarak belgesel, sadece stüdyoda konuşan insanları değil, sözgelimi farklı mekanları da kullanır. 
 
Son olarak; belgesel, aradaki sınır bazen çok net olmasa da haber de değildir. Belgesel ağırlıklı olarak aktüel 
mekanlara ve buradaki öyküye dahil olan insanlar üzerine kurulur. Amacı, izleyici bu mekandaki insanların 
öyküsüne katmaktır. Oysa haber, daha çok izleyiciye öyküyü açıklayan bir muhabirin varlığıyla ilişkilidir 
(Rotha, 2000: 49-79). 
 
3. YAPIM TEKNİĞİ AÇISINDAN KISA FİLMLER 
 
3.1. IMAX / 70 - 35 - 16 - 8 mm Filmle Yapılanlar: 

 
Bir asırdan fazla zamanı geride bırakan sinema, 3 mm’den, 75 mm’ye kadar çeşitli boyutlardaki filmlerle o 
büyülü görüntüleri beyaz perdeye aktararak var olmuştur. 1960 yılında NASA’nın uzay uçuşları için 
geliştirilen ortadan delikli 3 mm film bu aile içindeki en küçük üyedir.  
  
Sinemanın ilk yıllarından bu yana hâlâ yaygın olarak kullanılan 35-16-8 mm filmler kullanarak çekilen 
filmler bu kategoride değerlendirilmektedir. Kimyasal işleme dayandığından henüz kalitesine başka 
formatlarca ulaşılamamıştır. Görüntü kalitesi çoğu kısa filmciyi çekse de, ekipmanın, banyosunun ve 
kurgunun pahalı oluşu kısa filmlerde kullanımını sınırlamaktadır. IMAX film diğer film makara 
uzunluklarıyla kıyaslandığında 15x70 mm boyutuyla en yüksek kalitede görüntü ve çözünürlüğe sahiptir. 
Ancak bugün bu formatlar özel çekimler dışında neredeyse hiç kullanılmamaktadır (Can, 1995). 
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3.2. Video / Dijital Kamera ile Yapılanlar: 

 
Klasik video kasetlerle yapılan kısa filmler bu grupta değerlendirilmektedir (VHS, SVHS, BETACAM, Hi8 gibi). 
Hatta bu yüzden Video Art olarak da anılmaktadır. Dijital Video (DV) kasetlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla 
DV’ler de bu grupta değerlendirilmeye başlamıştır. İki formatı da karşılamak için “Digital Video” kavramı 
kullanılmaktadır ve yarışmalarda bu kategoride değerlendirilmektedir.  
 

3.3. Tam Dijital Ortamda Yapılanlar: 
Dijital teknolojinin gelişimine bağlı olarak DV kameralar, Video Aktarım Kartları ve Dijital Kurgu 
programları büyük gelişmeler göstermiştir. Tüm bu imkânlar kullanılarak çekilen kısa filmler yabancı kısa 
film festivallerinde, “Computer Film” olarak anılmaya başlamıştır. DV kamera üreticilerinin 35 mm film 
standardını hedeflemelerinden bu yana, sinemanın dijitalleşmeye doğru kaydığı, diğer formatların yavaş 
yavaş ömrünü tamamladığı görülmektedir. Son yıllarda ise HD ve UHD kameralar tercih edilmektedir (Can, 
1995). 
 

3.4. DIJITAL FOTOĞRAF MAKINELERIYLE YAPıLANLAR (DSLR FILM): 

Son yıllarda sayısal video teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, özellikle DSLR (İng. Digital Single-lens Reflex) 
fotoğraf makinelerine çok yüksek çözünürlüğe sahip hareketli görüntüler kaydedebilme olanağı sağlamıştır. İlk 
olarak kısa film ve klip yapımcılarını etkilemekle birlikte animasyon ve sinema filmlerinin yaratılmasında da 
kullanılmaya başlanan DSLR fotoğraf makineleri, görüntü üretim maliyetlerinin düşmesine yardımcı olmuştur. 
 

Full HD çekim yapabilen objektifi 
değişebilen ve çok yüksek bir alan derinliği sağlayan 
DSLR’ler günümüzde kısa sürede amatör, profesyonel 
ya da bağımsız film yapımcılarının, alternatif video 
prodüksiyonlarının önemli bir parçası haline gelmiştir.  
Özellikle HDSLR olarak adlandırılan HD kalitede 
çekim yapabilen Canon 5D Mark III, Nikon 800D gibi 
full frame modellerle birlikte 35 mm film kalitesine 
yakın görüntüler elde edilebilmektedir. Bu alanda 
devrim yaratan ilk HDSLR fotoğraf makinesi olan 
Canon 5D Mark II’nin CMOS sensörün boyutları 35 
mm film karesi büyüklüğündedir. 36X24 mm 
boyutlarındaki sensör gerçek anlamda yüksek kalitede 
görüntü kalitesi üretilmesini sağlamaktadır. 21.1 MP 
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(Mega Pixel) çözünürlülük ise tüm detayları yakalamayı kolaylaştırmıştır. 6400 ISO ya kadar çıkabilen ışık 
hassasiyeti en az aydınlatılmış ortamlarda dahi başarılı olunmasına olanak tanımaktadır.   
 
Profesyonel anlamda bir film kamerasından beklediğimiz değiştirilebilir objektif/lens çeşitliliği, alan derinliği, az 
ışıklı ortamlarda çekim yapabilme gibi özellikleri bünyesinde barındıran DSLR teknolojisi, görüntü üretim 
maliyetlerini düşürerek, özellikle kısa film ve belgesel yapımcıları, ilgili öğrenciler ve yapım şirketlerine bağlı 
olmayan bağımsız film üreticileri için kendi filmlerini sinema estetiğine daha yakın bir şekilde gerçekleştirme 
imkânı sunmuştur (Ankaralıgil, 2013). 
 

 
4. GÖRÜNTÜ KAYIT ARAÇLARI 
HDSLR kavramı High Definition (Yüksek Çözünürlük-HD) ve DSLR (Digital Single Lens Reflex) kavramlarının 
birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Yüksek çözünürlüklü video çeken fotoğraf makinelerini tanımlamak için kullanılan 
kavram standart haline gelmiştir. RED dijital sinema kamerasının başarısının ardından, özellikle Canon 
firmasının başını çektiği üretici firmalar, hali hazırda yüksek kalitede fotoğraf çeken DSLR fotoğraf 
makinelerine yüksek çözünürlüklü video özelliğini de ekleyerek HDSLR kavramının ortaya çıkmasını 
sağlamışlardır. 
 
HDSLR’ın en önemli özelliği, sinemadan aşina olduğumuz sınırlı alan derinliği özelliğini diğer video kameralara 
göre çok daha başarılı bir şekilde kullanmasıdır. Alan derinliği üzerindeki en önemli etkenlerden biri, 
görüntünün düştüğü sensör boyutu ve bu sensöre görüntüyü düşüren objektifin kalitesidir. Standart video 
kameralar sinema kameralarının yarısı kadar bir sensör boyutuna sahip iken bazı DSLR kameralar (Canon 5d 
Mark II-III, Nikon D800) sinema kameralarının sahip olduğu sensör boyutlarına eşdeğer boyutta sensörlere 
sahiptir. DSLR kameraların profesyonel olarak kullanılması ve piyasaya sürülmesi 2008 yılında Canon’un 5D 
Mark II’yi tanıtmasıyla başlamıştır. Bu kamerayı ilk defa kullanan Vincent Laforet’in paylaştığı videolar küçük 
çapta bir devrim yaratmış ve tüm dünya HDSLR kavramıyla tanışmıştır.  
 
Sensör boyutu nedeniyle sinema kamerasına yakın bir görüntü elde eden DSLR kameraların tek avantajı elbette 
bununla sınırlı değildir.  24P-25P-30P-50P-60P gibi farklı frame rate (saniyedeki kare sayısı) kullanımına izin 
vermesi ve bu sayede farklı görüntüler elde dilmesini sağlaması da DSLR kameraların avantajlarındandır. Aynı 
zamanda boyut olarak sinema kameralarına göre daha küçük ölçülerde olması zaman zaman avantaj 
sağlamaktadır. Özellikle dar mekânlarda daha rahat kullanım imkânı vermesi önemli bir avantajdır (Kartal, 
2013). 
 
DSLR film yapımının maliyet olarak daha düşük olması da özellikle kısa film ve belgesel yapımcıları, amatör 
sinemacılar, öğrenciler ve birden fazla kameralı yapımlar için büyük bir avantajdır. Ortalama bir video kamera 
fiyatına kaliteli bir DSLR kamera almak mümkündür. Yine bu kameralara takılan lensler sinema kameralarına 
takılan lenslere oranla daha ucuzdur. 
 
Düşük ışık koşullarında gösterdiği hassasiyet ve düşük noise seviyesi DSLR kameraların bir diğer avantajıdır. 
Büyük sensör boyutları nedeniyle ışığa olan hassasiyetleri daha fazla iken, yine ayarlanabilir iso (ışığa 
hassasiyet) seviyeleriyle de ön plana çıkmaktadır. Hatta bazı DSLR kameralar, 35 mm film kameralarının bile 
ulaşamayacağı iso seviyelerine çıkmaktadır. 
 
Film yapımcılarına birçok avantaj kazandıran DSLR kameraların dezavantajları arasında sayılabilecek başlıca 
problem ise ses kaydıdır. Pazarın önemli aktörleri olan Canon 5D Mark II-III-7D gibi modeler hali hazırda ses 
kaydı almakta; ancak alınan ses kayıtları kalite açısından çok yetersiz kalmaktadır. Profesyonel ses girişine sahip 
herhangi bir model bulunmamakta ve sahip oldukları 3.5mm stereo ses girişleri profesyonel kalitede ses girişine 
izin vermemektedir. Yine ses kaydı üzerinde tam bir kontrolde DSLR cihazlar üzerinden mümkün olmamaktadır. 
Bazı modellerde ses seviyeleri ancak üçüncü parti yazılımlar sayesinde görülebilmektedir. Ses seviyelerini 
ayarlamak için de menü üzerinden ayarlamalar yapmak gerekmektedir. Rode gibi bazı firmalar 3.5mm girişler 
için çeşitli mikrofonlar üretmiş olmalarına rağmen hala bazı sıkıntılar ve eksiklikler giderilebilmiş değildir. Şu 
an için en kesin çözüm harici ses kayıt cihazları ile sesi ayrı bir ortama kaydetmek ve daha sonra post-
prodüksiyon aşamasında ses ile görüntüyü eşleştirmektir. Ancak bu da çok zahmetli ve yoğun çaba gerektiren bir 
süreçtir. DSLR kameraların en büyük dezavantajı olan ses kaydı konusunun ayrıntılı bir biçimde ele alınması 
gerekmektedir (Kartal, 2013).  
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DSLR kameraların bir diğer dezavantajı dalgalanma efekti diye tabir edebileceğimiz rolling shutter hatasıdır. Bu 
etki DSLR kameraların sensör özellikleri ile alakalı bir durumdur. DSLR kameralarda görüntü sensörün üst 
kısmından başlayarak oluşturulduğu için yatay eksende hareket eden bir nesne (ya da kameranın yatay eksende 
hareket etmesi) görüntüde bir dalgalanma meydana getirmektedir. 
 
Rolling shutter etkisine ek olarak ortaya çıkan bir diğer sorun da merdiven etkisidir (moire). Özellikle arka 
planda birbirini tekrar eden dokuların olduğu görüntülerde oldukça belirgin olarak ön plana çıkan bir hatadır. 
Canon 5D Mark III modeliyle moire etkisini azaltmayı başarmışsa da tam olarak yok etmek hala mümkün 
olmamıştır.  
 
DSLR kameraların bir diğer dezavantajı kodlama formatları nedeniyle post-prodüksiyon esnasında görüntünün 
sıkıştırmaya ihtiyaç duyması ve bazı görüntülerin bu sıkıştırma esnasında bozulmasıdır. Yine time code 
özelliğinin olmaması da özellikle profesyonel kullanım açısından büyük bir dezavantajdır. 
 
Piyasaya yeni sürülen her yeni modelle birlikte yukarıda bahsedilen dezavantajlar azaltılmakta ya da 
giderilmektedir. Ancak hala piyasada yaygın olarak kullanılan birçok model bu dezavantajları taşımaktadır. 
Özellikle ucuz olduğu için daha amatör çekimlerde ya da öğrenci projelerinde kullanılan modellerde bu sorunlar 
çok net ortaya çıkmaktadır (Ankaralıgil, 2013). 

 
4.1. 5D Mark III 

2008 yılında üretilen Mark II’den sonra büyük bir merakla 
beklenen Mark III, DSLR film yapımcılarını tam anlamıyla 
tatmin eden bir cihaz olmamıştır. Görüntü kalitesi olarak Mark 
II’den çok büyük farklar sunmayan cihaz, temel olarak yukarıda 
bahsettiğimiz dezavantajları gidermeyi amaçlayan bir model 
olarak piyasadaki yerini almıştır. Özellikle Mark II ve diğer 
DSLR modellerinde büyük bir kullanım zorluğu yaşatan ses 
seviyelerini ekranda görme ve manuel olarak ayarlama, Mark 
III ile daha kolay bir hale getirilmiştir. Yine kulaklık çıkışı 
sayesinde kayıt esnasında sesi dinlemek de mümkündür. 
 
Geliştirilen HDMI çıkışı sayesinde ekrandaki veriler olmadan 
harici monitörden görüntü temiz bir şekilde izlenebilmektedir. 
Ayrıca HDMI çıkışına bağlanabilen harici kayıt üniteleri yine 
kameranın kayıt butonu ile kontrol edilebilmekte ve bu sayede 

hem kamera üzerinde hem de harici ünitede depolanan görüntüler senkron olabilmektedir. Özellikle Mark II 
seviyesinde profesyonel sayılabilecek bir DSLR kameranın en büyük eksiği olan time code işleme Mark III ile 
mümkün hale getirilmiş ve uyumlu cihazlar ile bu time code bilgisi okunabilmesi sağlanmıştır. 
 
All I frame adı verilen özellik sayesinde post prodüksiyon aşamasındaki sıkıştırma sırasında ortaya çıkan 
bozulmalarda engellenmiş durumdadır. Mark III’ün ISO hassasiyetinde de önemli yenilikler bulunmaktadır. 
102.400 ISO gibi bir hassasiyet seviyesine ulaşan cihaz, çok daha düşük noise seviyesinde görüntü 
üretebilmektedir. 
 
Gövde tasarımı olarak Mark II’den çok büyük farklar içermese de Mark III, tasarım aşamasında özellikle 
butonların yerleştirilişi ve ulaşılabilirliği açısından sınıf atlamış durumdadır (Kartal, 2014). 
 
 
4.2. 5D Mark II 

Dijital video konusunda çığır açan, bu alanda 
Mark II estetiği diye bir kavram bile ortaya 
çıkmasını sağlayan 5D Mark II, en eski 
HDSLR makinedir. Sensör boyutu olarak hala 
rakipsizdir. 36X24 mm sensör boyutu ile 
35mm film kameralarının iki katı büyüklükte 
bir sensöre sahiptir. 35mm konusunda kafa 
karışıklığına mahal vermemek için, aradaki 
farkın fotoğraf makinesinde filmin yatay, film 
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kamerasında ise dikey akmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. 
 
Mark II’nin sensör boyutunun büyük olması temelde sinema kameralarına göre daha sığ bir alan derinliğine 
neden olmaktadır. Bu her zaman istenen bir durum olmamakla birlikte diyafram kullanımı ile bunun önüne 
geçilebilmektedir. İlk model olması nedeniyle yukarıda bahsettiğimiz dezavantajlardan birçoğu Mark II’de 
görülmektedir. Özellikle rolling shutter ve moire etkisi en belirgin Canon modelidir. Yine ses konusundaki 
eksiklikleri de kullanıcıları zorlamaktadır. Ancak tüm bu dezavantajlara rağmen sağlam gövde yapısı ve hava 
şartlarına dayanıklılığı önemli avantajlarındandır. Piyasada Mark II ile çekilmiş birçok profesyonel yapım 
mevcuttur. Özellikle televizyon için üretilen diziler için hem sunduğu estetik hem de sinema kameralarına göre 
düşük maliyeti büyük bir avantajdır. 
 
Tasarım ve buton dizilimi olarak Mark III’ten daha zayıf kalan Mark II, maksimum 25600 ISO hassasiyetine 
sahip olduğu ve 720/60P formatında kayıt imkânı bulunmadığı için bu alanda Mark III’e yenilmektedir (Aytaş, 
 
4.3. 7D 
Canon’un Mark II den sonra piyasaya sürdüğü 
7D, APS-C (1.6x crop factor) sensör boyutuna 
sahiptir. Görüntü açısından 35 mm sinema 
kameralarına en yakın gerçekçilikte görüntüyü 
sunmaktadır. 7D’nin diğer modellerden ayrılan 
en önemli özelliği HDMI çıkışına bağlanan harici 
monitöre de HD kalitede görüntü vermesidir. 
Mark II, HDMI çıkışına monitor bağlandığında 
görüntüyü SD kaliteye düşürmektedir. Yine 
sadece 1080 değil 720P kalitede kayıt yapabilme 
imkanı da 7D’nin Mark II’den bir diğer farkıdır. 
 
 
 
4.5. 7D Mark II 

Selefi 7D’den 5 yıl sonra piyasaya sürüln 7D 
Mark II, full frameden feragat edip, hızlı bir 
makine isteyenler için iyi bir tercih olabilir. 
ISO aralığının genişletilmiş olması, Auto 
Focus (AF) özelliğinin eklenmiş olması, 
arttırılmış netleme noktaları, çift hafıza kartı 
yuvası ve netleme hızı, 7D’den ayrılan temel 
farklarıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6. 60D 
60D’nin en büyük artısı hareketli bir LCD ekrana 
sahip olmasıdır. Profesyonel modellerin aksine 
LCD ekranının dönmesi sayesinde özellikle alt 
açılı çekimlerde büyük bir kullanım kolaylığı 
sunmaktadır. 
 
Sensör olarak APS-C sensör kullanan 60D, 5D 
serisi ya da 7D’nin aksine plastik bir gövdede 
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üretilmektedir. Bu nedenle coğrafi koşullara ve hava şartlarına daha dayanıksız bir yapıdadır. Video kayıt 
formatları olarak 7D ile aynı formatları desteklemekle birlikte HDMI çıkışında görüntü kalitesi Mark II’de 
olduğu gibi SD kalitesine düşmektedir.  
 
Ses ayarlamaları da yine menü üzerinden yapılabilmektedir. Kayıt ortamı olarak SD-SDHC kartları destekleyen 
60D bu anlamda da bütçe dostu sayılabilir. Çünkü Mark II ve 7D CF kartlara kayıt yapabilmektedir ve CF 
kartların maliyetleri SD-SDHC kartlardan kat kat fazladır. 
 
 
4.7. 650D 

650D modelinin en önemli farkı hibrit 
otomatik netleme sistemidir. Bu sistem 
DSLR makinelerin Live View modunda 
(aynanın yukarı kaldırılarak görüntünün 
LCD ekrandan takip edilmesi) otomatik 
netlemeyi desteklemesidir. Diğer 
modellerde Live View modunda otomatik 
netleme desteklenmemektedir. STM 
(Stepping Motor-Adım Motor) 
teknolojisine sahip lensler ile birlikte 
kullanıldığında 650D sessiz ve sürekli 
olarak otomatik netleme yapabilmektedir. 
Ancak bu otomatik netleme video 
kameralar kadar hızlı değildir. STM 
teknolojisi ile üretilmiş lensler dışında 

standart lensler ile de otomatik netleme yapılabilmektedir. Ancak bu süreç daha gürültülü ve kesintilidir. 
 
Otomatik netleme temelde iki şekilde yapılmaktadır: Kontrast algılama ve faz karşılaştırma. Kontrast algılama 
yönteminde makine bir kontrast ölçümü yapar, odağı değiştirip aynı noktadan bir ölçüm daha yapar. Kontrast 
artmışsa aynı yönde harekete devam ederek yeni bir okuma yapar. Kontrast azalana dek hareketi ve okumayı 
sürdürür. Kontrast bilgisini karşılaştırır, kontrastın en canlı olduğu okuma noktası netlik noktasıdır. Yani netlik 
sağlanana dek objektifin bir dizi hareketi söz konusudur. Faz karşılaştırma yönteminde objektiften gelen ışık 
ayırıcı prizma üzerinden ikiye ayrılır, otofocus sensörü üzerine görüntü yan yana iki kez düşer. Bu iki görüntü 
arasındaki mesafe hesaplanarak netleme yapılır. Tam netlik anında iki görüntü arasındaki mesafe bilinen sabit 
değerdir. Eğer bulunan mesafe sabit değerden az ise daha arkada, mesafe sabit değerden fazla ise daha önde 
netleme yapılması gerekir. Bu mesafe değerini bulan makine ileri doğru mu, yoksa geri doğru mu hareket etmesi 
gerektiğini bilir, böylece hızlı biçimde netlik sağlanır. Hibrit system bu iki yöntemi birleştirerek DLSR 
makinelerde Live View modunda kullanılamayan otomatik netleme sistemini kullanılabilir hale getirmektedir. 

 
HDSLR kameralar temelde fotoğraf çekimi için üretildiklerinden bir takım fiziki dezavantajlara da sahiptirler. 
Boyut olarak sinema kameralarından küçük olmaları dar mekânlar için avantaj gibi görülse de kullanım 
açısından yönetmeni zorlayabilmektedir. Özellikle elde çekimlerde titreşim ciddi bir sorun teşkil etmektedir. 
Yine istisnai modeller dışında LCD ekranın görüş açısı çekim sırasında zorlayıcı bir etken olabilmektedir. Bu 
gibi sorunlar üretilen çeşitli destek ekipmanları ile aşılabilmektedir (Kartal, 2014). 

 
Yukarıda bahsedilen HDSLR sınıfın dışında  başka modeller de mevcuttur. Bu modeller kısa film yapımı ve 
uzun metraj filmlerde de tercih edilmektedir.  
 

 
4.8. Sony FS7II 
Sony FS7 II günümüz profesyonel kameralar arasında en önde gelenlerden birisidir. Elektronik Değişken ND 
teknolojisi, kilitleme koluna sahip tip E-mount ve daha hızlı ve daha kolay kurulum sağlayan mekanik tasarım 
gibi gelişmiş özelliklerle hem kısa hem uzun vadede kullanım kolaylığı sağlaması ve görüntü kalitesi ile tercih 
sebebi olmaktadır. FS7 II aynı zamanda BT2020 renk alanında da kayıt yapabilme özelliği ile 4K yayıncılık 
prodüksiyonları için kendisine  önemli bir yer edinmektedir.  
 
Yeni FS7 II video kamera, uzun süreli çekim ve prodüksiyon uygulamaları, özellikle de belgeseller ve bağımsız 
film prodüksiyonları için kullanım kolaylığı sunması nedeniyle son dönemde fazla tercih edilir olmuştur. 
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FS7 II aynı zamanda BT2020 renk alanında da kayıt yapabiliyor ve böylece günümüzün 4K yayıncılık 
prodüksiyonları için ideal seçenek haline geliyor. Video kameranın Elektronik Değişken ND Filtre sistemi, 
büyük sensörünün de desteği sayesinde ön ayarlı veya değişken çalıştırma modları sayesinde üst düzey bir 
pozlama kontrolü sağlıyor. Değişken ND modu (1/128’e kadar sorunsuz geçiş adımıyla net + 2~7 durdurma 
aralığı), çekim sırasında ND filtresinin yoğunluğunun değiştirilebilmesine ve adımlar arasında sorunsuz geçiş 
yapılabilmesi en büyük artıları olarak gösterilebilir. Bu aynı zamanda talep edilen deklanşör hızını koruyarak 
optimum hareketin sunulması açısından büyük önem arz etmektedir (www.teknotalk.com). 
 
4.9. Sony ILCE7RM2 / B a7R II Aynasız Fotoğraf Makinesi 

Full frame, aynasız ve küçük olması 
nedeniyle alanındaki en iyi cihazlardan 
birisidir. 42,4 mega piksel arka aydınlatmalı, 
35 mm full frame CMOS görüntü sensörüne 
sahip olan Sony α7R II, görüntü çözünürlüğü, 
hassasiyet (ISO 102.400'e kadar) ve hızlı 
tepki kabiliyeti ile günümüz profesyonel 
belgeselcileri tarafından ilgi görmektedir. 
Hızlı hibrit AF sisteminin yoğun ekstra geniş 
netleme düzlemli, aşama algılamalı AF 
kapsamı, nesnenin kare boyunca net 
kalmasını sağlarken,5 eksenli görüntü 
sabitleme özelliği hareketli çerçevelerde 
ortaya çıkan netlik sorununu en aza 
indirgemektedir. Pikselleri gruplamadan tam 
piksel okuma özelliğine sahip olan 4K video 
kayıt özelliği, benzer cihazlardakinden daha 
iyi bir görüntü verir 
(www.infoteknoloji.com). 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.10. Panasonic HC-X1000 4K Ultra HD Profesyonel Kamera  
Kompakt HS-X1000 ile 4K 8-MP 1/2,3 inç BSI sensörüyle 4K Ultra HD video oluşturulur. Sıradan Full HD 
kameralarda kullanılan 2 MP sensörle karşılaştırıldığı zaman bu özel sensör avantajı, UHD ve FHD profesyonel 
kalitede sonuçlar üretir. En ince detaylara kadar ve asgari bulanıklaşma ile 4K 3840 x 2160 ve sinema 4K 4096 x 
2160, oldukça becerikli, çok formatlı kamera belgesel, spor ve etkinlik çekimleri için idealdir. 30p, 60p ve 24p 
gibi çekim hızlarıyla 4K, sinema 4K ve Full-HD çekimi destekler. 60p/50p kullanıldığı için çekim hızında 30p 
ile elde edilen bilgilerin iki katı sağlanarak hareket pürüzsüz bir şekilde yakalanır.
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4.11. Blackmagic Design ProductionCamera 4K 
 
 

Blackmagic Production Camera 4K ismine 
sahip olan model, geniş Super 35 mm sensöre, 
4K video çekim kapasitesine, dahili SSD 
depolama birimine, dokunmatik LCD ekrana, 
sıkıştırılmış Cinema “DNG RAW” ve “ProRe” 
kayıt seçeneklerine ve Canon EF lens desteğine 
sahiptir. Ayrıca cihaz üzerine yüksek hızlarda 
veri aktarıma izin veren Thunderbolt portu da 
bu kamerayı benzerlerinden ayırt eden en 
önemli özelliklerinden birisidir 
(www.blackmagicdesign.com). 
Blackmagic Production Camera 4K Teknik 
Özellikleri 

• Etkin Sensör: 21.12mmx11.88mm(Süper 35), 
• Etkin Çözünürlük: 3840x2160, 
• Çekim Kararları: 3840x2160,1920×1080, 

• Kare Hızları: 3840x2160-23.98, 
3840x2160-24, 3840x2160-25, 3840x2160-29.97, 3840x2160-30, 1920x1080-23,98, 1920x1080-24, 1920x1080-
25, 1920x1080-29.97, 1920x1080-30, 1920x1080- 50, 1920x1080-59.94, 
• Dinamik Aralık: 12,  
• Objektif Yuvası: EF ve ZE elektronik iris kontrolü ile uyumlu, 
• Ekran: 5’ boyutunda 800x480 çözünürlüklü LCD kapasitif dokunmatik ekran, 
• Mikrofon: Entegre stereo mikrofon, 
• Hoparlör: Entegre mono hoparlör, 
• Depolama: Çıkarılabilir 2.5’ SSD, 
• Analog Ses Çıkışı: 3.5mm stereo jak kulaklık çıkışı, 
• Pil: 90 dakika, 
• Boyutlar: 128mmx113mmx166mm, 
• Ağırlık: 1.7kg 

 
 
4.12. GoPro HERO5 4K Eylem Kamera 
Emmy ödüllü GoPro yüksek çözünürlükte 4K30 kare ve 2.7K50 
kare video, yüksek kayıt hızlı 1080p120 kare video sayesinde 
özellikle doğa belgeselcileri tarafından tercih edilmektedir. Renk, 
asa(ISO),Pozlama(Exposure) gibi ayarlara müdahale imkânı 
tanımaktadır.  50m sugeçirmezdir ve saniyede 30 kareye varan 
12mp fotoğraf imkânı tanır. Yeni özellikler ve teknolojiler ile 
birleşerek,geliştirilmiş ses kaydı, wifi kablosuz bağlantı gibi 
özelliklerle kullanım kolaylığı sağlamaktadır (www.gopro.com). 
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4.13. Flycam (Havadan Video ve Fotoğraf Çekimi) 
 

Hava çekimi (drone, aircam, flycam, skycam, 
helicam,) gerçek uçak ve helikopterlerin 
inemeyeceği irtifa ve konumlarda uçarak 
görüntüleme yapmaktır. Aircam teknolojosinde 
kamera modülü ile alışıla gelmiş havadan fotoğraf 
ve videolar ile karşılaştırıldığında çok daha işlevsel, 
kaliteli görüntüler vermektedir. Bu sistem günün 
istenilen saatinde doğru gün ışığı açısı belirlenerek 
en doğru görüntüyü alana kadar tekrar edebilmenizi 
sağlar, eski tip yapılan hava fotoğrafçılığına yeni bir 
ivme kazandırmıştır. Çekimlerde kullanılan dslr 
video kameralar ile havadan fotoğraf, film ve 
videolarda sıfır vibrasyon ile çok daha akışkan 
görüntüler elde edilebilmektedir. İleri teknoloji 
sayesinde flycam sistem iki kumanda ile yönetilir. 
Biri istenilen irtifa ve açıya yönlenmesi sağlar, 
diğeri ise bağımsız kamera modülüne hareket verir. 
Bu kamera 360 derece sınırsız döner, 120 derece 
yukarı-aşağı hareket edebilir. Modül operatörü bu 
işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. Kablosuz bağlantı 
sayesinde canlı yayınlara aircam ile havadan görüntü 

verilebilir, fotoğraf makinesinden görüntü aktarabilir. Havadaki görüntüyü eş zamanlı olarak aşağıdan canlı 
gören ekip çekecekleri açıyı yerden belirleme ve deklanşöre yerden basma imkânlarına sahiptirler 
(www.agdairstudio.com). 
 
SONUÇ 
Başlangıçta fotoğraf tarafından büyülenen insanoğlu için kısa zamanda sabit görüntüler yeterli olmaktan 
çıkmıştır. Günlük hayatın her aşamasında olan hareket duygusu burada da kendini göstermiş ve insan gözünün 
kusurunun keşfedilmesiyle fotoğraftan hareketli görüntüye geçiş sağlanmıştır. İcat edildikleri günden bugüne 
kadar gelen sinema fotoğraf işbirliği bugün teknik alanda da kendini göstermeye başlamıştır. 
 
Yakın tarihe kadar fotoğraf makineleri fotoğraf çekmek, film kameraları da film çekmek için kullanılırken artık 
bu iki iş için tek bir kamera yeterli hale gelmiştir. Özellikle DSLR (Digital Single-Lens Reflex) makinelerin 
piyasaya çıkmasıyla birlikte sinema - fotoğraf işbirliği teknik alanda sık sık buluşmaktadır. Bunula birlikte 
DSLR kameralardan önce de bazı fotoğraf makinelerinin video çekme özellikleri elbette mevcuttu. Günlük 
kullanıcıların evinde hatıra amaçlı fotoğraflar çekmek için kullandığı kompakt makineler de uzun yıllardır video 
çekme özelliğine sahip cihazlardır. Kalite olarak günümüz DSLR makinelerin verdikleri kalitelere ulaşmış 
olmasalar da hatıra amaçlı videolar için yeterli seviyededir.  Ancak DSLR’lerin fotoğraf makinesi olarak 
tasarlandığı düşünülürse film kamerası olarak kullanmak için bazı görüntü ve ses destek sistemlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kısa film sadece görsellik, görüntüsel anlatım değildir. Görüntü gibi seste filmin temel bir 
öğesidir. Ses sadece görüntüyü desteklemekle kalmaz onu güçlendirir. Sesi temel alarak belli bir anlatım yoluna 
gidilebilir. Uygun bir biçimde kullanıldığında ses hem izleyicinin ilgisini çeker hem de görüntünün önüne 
geçebilir. Görüntü boyutu izleyiciye görsel gerçekliği sergiler. İzleyici görüntüyü sesle (ses boyutuyla) 
birleştirdiğinde filmdeki gerçeği değerlendirebilir. Bu nedenle genel olarak ses görüntüyü tamamlayıcı bir öğe 
olarak görülmektedir. 
 
Günümüzde kısa film amatör sinemacıların, profesyonel çalışmalar öncesi deneyimleri olarak görülmektedir. En 
usta sinemacılar bile fırsat buldukça kısa film çekmekte bu alanda yapıtlar üretmeye gayret etmektedirler. 
Türkiye’de sinema eğitimi açısından kısa film yapımı ve üretimi desteklenmelidir. Gelişen teknolojik olanaklar 
bu alanda üretim yapmak isteyen bağımsız sinemacılara, sinema ve iletişim  öğrencilerine de  daha düşük 
fiyatlarla çalışabilme fırsatı sunmaktadır. Kısa film yapımı da gelişen teknolojiye bağlı olarak kısa sürede 
gerçekleşmektedir.
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KİŞİSEL GELİŞİM FENOMENİ OLARAK ARKETİPLER: FİLM KARAKTERLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 
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Özet. Kişisel gelişim literatürü üzerine spiritüel, psikanalitik ve mitlere dayalı okuma yapıldığı 
zaman arketipler bir çalışma alanı olarak ortaya çıkar. Bireyin toplumsal bilinçten etkilenerek 
kendi bilincini ve ilerlemek istediği rotayı oluşturması, kişisel gelişim kitaplarında işlenen bir 
süreçtir. Arketiplerin, bireyin hayattaki hedefleri ve korkularını açığa çıkarması ve bunlara 
çözümler bulması ile kişisel gelişim için bir araç niteliğinde olduğu söylenebilir. Kişisel gelişim, 
bireyleşme ve sosyal çevrede bireyin kendini etkili ifade edebilmesi ekseninde önem taşımaktadır. 
Hikaye anlatımı da bu ölçekte kişisel gelişim, bireyleşme fenomenlerinin ve arketiplerin 
aktarılmasına bir aracı rolü üstlenir. Sinema filmlerinde sunulan karakterlerin içinde bulundukları 
durumlar gerçek hayatı da yansıtabilecek ve bireyleşme, değişim, gelişim ekseninde yeniden 
şekillenenen bazı karakteristik hikaye denklemleri içerir. Bu çalışmada Empire Online tarafından 
2015 yılında katılımcıların oyları ile oluşturulan The Greatest Movie Characters of All Time 
listesindeki karakterlerden arketiplere uygun olarak seçilenlerin kişisel gelişim fenomenine yönelik 
göndermeleri içerik analizi çerçevesinde incelenmiştir. Anahtar kelimeler. arketip, kişisel 
gelişim, monomit.  
 
Abstract. Archetypes arise as a field of study after the research based on spirituality, 
psychoanalytic studies, and myths connects personal development literature. The individual is 
influenced by the social consciousness to create her/ his own consciousness and the route s/he 
wants to progress is a phenomenon that personal development books emphasize on. It can be 
argued that archetypes are a tool for personal development by bringing the individual's goals and 
fears to life for finding solutions or creating ways to cope with. Personal development is important 
in terms of expressing oneself effectively on the individualization process. Storytelling also acts as 
a mediator on this scale to convey personal development, individuation phenomena and 
archetypes. The characters presented in the movie films include some characteristic story 
equations that can reflect real life and reshape on the axis of individuation, change, and 
development. In this study, the characters from the list of the Greatest Movie Characters of All 
Time created by Empire Online in 2015 were examined in the context of the archetypes and 
analyzed with content analysis according to personal development phenomena. Keywords. 
archetype, personal development, monomyth. 
 

GİRİŞ 
“…Bu serüveni tek başımıza göze almak zorunda değiliz, çünkü tüm zamanların kahramanları bizden önce bu 
yolculuğa çıkmışlardır. Geçilecek labirent baştan sona bilinir. Bizim sadece kahramanın yolunu takip etmemiz 
gerekir, ve menfur bir şey bulmayı beklediğimiz yerde, bir Tanrı bulacağız. Ve birbirimizi öldürmeyi 
düşündüğümüz yerde, kendimizi öldüreceğiz. Dışarı doğru gitmeyi düşündüğümüz yerde, kendi varoluşumuzun 
merkezine geleceğiz. Ve yalnız olmayı beklediğimiz yerde, tüm dünya ile birlikte olacağız (Campbell, 1999, s. 
36).” 
Bireyin yaşantısını, dışarıdan izliyormuşçasına algılaması ve hayatının akışı içerisindeki herkesin geçtiğini 
varsaydığı süreçleri gözlemlemesi alışıldıktır. Belirli kalıplar doğrultusunda sosyal bir çevrede var oluş 
sergileyen birey, çevresine karşı oluşturmak istediği izlenimini yaratma sürecinde, bireyleşmesine de katkı 
sağlar. Bireyin sosyal hayatta çevresine dair algısı ve tutumlarını destekleyen davranışları ile oluşturduğu imajı, 
onun hayata bakışını yansıtan bir ayna işlevi görür. Yaşamını anlamlandırma yolculuğunda, kendisini yaşamının 
kahramanı olarak görerek kendine ideal bir yaşantı hikayesi oluşturur ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf 
eder.   
Kişisel gelişim yolculuğunda bireyin ideali olan hayat hikayesinin  ya da en büyük korkularının izlerine de etkin 
bir biçimde rüyalarda rastlanır. Carl Gustav Jung (1875-1961), bireylerin duygularını anlamaya odaklanmış ve 
bireyleri etkileyen evrensel belli başlı yapıları (arketipleri) açıklığa kavuşturmuştur. Arketip (archetype) terimi 
kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilk örnek, prototip şeklinde ifade edilir. İnsanların uzun dönemler boyunca 
deneyimlediği belli başlı durumlar, ilerleyen zamanlarda spesifik davranışsal yapıları temellendirmiş ve bu 
yapılar adeta genetik kodlar gibi nesilden nesle taşınmıştır. Neredeyse her bireyin deneyimlediği ebeveynlik gibi 
toplumsal roller, toplumsal cinsiyet rolleri ile, yakın ilişkiler ve dostların seçimi, sosyalleşmek gibi davranışsal 
ve tutumla ilintili kalıplar arketip adlı şablonların altında genellenebilmektedir. Her arketip belirli bir davranış 
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biçimine verilen reaksiyonun öz hali olarak yorumlanabilir. Bu yüzden de arketipler belirli toplumlara ait 
esanslar içerse de evrenseldir. Arketiplerin evrenselliğini destekler biçimde, bütün toplumlarda bazı korkular ve 
sevinçler ortaktır. Buradan da ulaşılacak nokta, arketiplerin sadece olumlu değil, olumsuz rolleri, özellikleri ve 
davranış biçimlerini de aktarmasıdır. Örneğin birey hayatı boyunca hiç karşılaşmamış bile olsa, yılandan ve 
örümcekten korkabilir. Diğer taraftan olumlu olan özellikler bireyin hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Ancak 
bu bireyin hafızasıyla karıştırılmamalıdır. Bu imgeler Freud’un bilinçaltı diye adlandırdığı bölüm ile benzerlik 
gösterir ancak arketipin bilinçaltından farkı bireye özgü olmaması, yani evrensel olmasıdır. Bu noktada imgeler 
belirli bir yapı göstermeyecektir. Bireyin hafızasında idealize ettiği bir kahramana dair somut bir imge olabilir ve 
bunu örneğin babası ile eşleştirebilir. Arketipik boyutta ise bu kahraman figürü şablon olarak var olur. Birey onu 
deneyimleri ile eşleştirerek bir imaja dönüştürür ve yüzeye çıkarır. Bu şekilde birey kendi benliğini adım adım 
örer. Bu süreçte belirli kalıplar olan arketipler birbiriyle eşleşir ve bireye özgü yepyeni arketipik imgeler 
oluşturabilir. Birey annesini hem fedakarlıkla hem de savaşçılıkla eşleştirerek zihninde annesine dair kendini 
çocukları için kurban eden bir savaşçı anne imajı yaratabilir. Filmlerde, hikayelerde, reklamlarda, kurumsal 
yapılarda, liderlik öykülerinde öne çıkan karakterler belirli imgeleri temsil ederler ve bireyler zihinlerinde 
bağlantılar kurarak bir davranış biçimi örüntüsü çıkarırlar. Kişi ne olmak istediği, neye dönüşmek istediğini 
keşfeder ve hayatı boyunca bu keşif yolculuğu sürer.  
 
1. ARKETİPİN KÖKENİ  
 
Psikanalitik anlamda, arketip kavramının kökenleri analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung tarafından 
atılmıştır. Sigmund Freud ile birlikte çalışırken, nevroz durumu, gelişim psikolojisi, ruh, bilinçaltı üzerine 
yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucunda, Jung’un kuramlarını oluşturmasında son derece büyük katkısı bulunan 
Freud ile yollarını ayıran Jung bu noktadan sonra, geliştirmekte olduğu yeni görüşleri kuramlaştırırken bunları 
psikanalizden ayrıştırmak amacıyla ‘analitik psikoloji’100 adını verdiği yeni alanın altında toplamıştır. Ona göre, 
“insanlık için söz konusu olan, birey için de söz konusu(dur), insanlık bireylerden oluşur”(Jung, 2006, s. 131). 
Bu görüşü, onun oluşturduğu analitik psikolojinin evrenselci yaklaşımına dair izler taşımaktadır. 
Jung, mitler, kolektif bilinçdışı ve arketip kavramlarını bir araya getirerek mitlerin, insanların ortak süreçlerini 
anlatan en eski hikayeler olduğunu, ve kolektif bilinçaltına ait olan arketiplerden doğduğunu ifade etmiştir. Ona 
göre, kolektif bilinçdışında bulunan arketipler rüyalar ve görüler yoluyla bireysel ruhta ortaya çıkmaktadırlar. 
Ona göre, “Arketipler, ortak bilinçdışının dış-laştırılmış ve kişiselleştirilmiş yapı taşlarıdır. Ruhun ktonik yanını, 
yani doğaya, toprağa, maddesel dünyaya gömülü kısmını oluştururlar. Beynin maddesel yapılanmasının psişik 
karşılıklarıdır” (Saydam, 2010). Bu psişik imgeler, “türe özgü olmaları nedeni ile ilkimgelerdir, ve eğer bir 
şekilde oluşmuş iseler bile oluşumları türün ortaya çıkışı ile eşzamanlıdır. İnsanı insan kılan özelliklerdir bunlar, 
insan eyleminin insana özgü biçimleridir”(Jung, 2012, s. 20). 
Jung, benliği keşif sürecinde sürekli değişen iç benliğini keşfetmek için mandalalar101 çizmeye başlamıştır. 
Mandalaların benliğine dair haritasını çıkarmasına yardımcı olduğunu gören Jung, aynı zamanda evrene ve iç evrene 
dair göndermeler içerdiğini kavramıştır. Böylece benlik olarak adlandırdığı bütünlüğe ulaşmıştır. Daha sonra benliği102 
‘merkezi arketip’ olarak adlandırmış ve egoyu aşan bütünlük ve düzen arketipi olarak konumlandırmıştır. Mandalalar 
aracılığı ile ruhani yolculukta bütün yolların bireyleri tek bir merkeze yani benliğin özüne götürdüğünü keşfeden Jung, ruhsal 
gelişmenin tek bir amacı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu arayış çizgisel değil, benliğin çevresini dolaşma sürecidir ve 
mandalanın özüne ulaşmadaki süreç aynı bir labirentin dokusu ile benzerlik gösterir. Ona göre nihai hedef bireyselleşmedir. 
Birey, bu arayışında kendinin benzersizliğini bilinç düzeyinde keşfe çıkacak ve bu keşif sayesinde zaten var olanı gerçeğe 
çevirecektir (Snowden, 2013, ss. 55-61). Bu bağlamda, Jung’un arketiplere yönelik bakışındaki bireysellik vurgusu bireyin 
kendini gerçekleştirmesi ve kişisel gelişimini tamamlaması bağlamında bir aracı işlevine de sahiptir.  
Dr. Bilgin Saydam’ın da belirttiği üzere, “C.G. Jung‘un kuramsal kurgusunun çekirdeği, tekil bir insan-lık önerisi olan 
―bir(eysel)- leşme (individuasyon) süreci, bir bütünleşme sürecidir. Bir-leşme süreci, –çoğunlukla bilincinde olmasa da- her 
insanda bir te(le)olojik olasılık olarak mevcut bulunan, ruhun, Ruh’a doğru gelişme-büyüme-açılma serüvenidir. Jung‘un 
va‘zettiği anlamıyla psikoanaliz ve psikoterapi, bu olasılığın uyarılması, tıkanıklıkların açılması, akışın kolaylaştırılmasıdır. 
Bir’leşme sürecinin hem amacı, hem kazanımı olan bireysel bilinçlenme, nihayetinde, tüm insanlığın ortak bilincine bir sunu 
ve katkıdır. Bu işleviyle bir’leşme sürecine Jungien etiğin mihenk taşı pâyesini yakıştırabiliriz” (Saydam,  2010). Jung bu 
durumu, Kişiliğin Gelişimi adlı eserinde “tüm insanlar birbirine çok benzerdir aksi halde aynı hezeyanlara yenik düşmezlerdi. 
Bireysel bilincin dayalı olduğu psişik temel de evrensel olarak aynıdır aksi halde insanlar asla ortak bir anlayışa ulaşamazdı.” 
cümleleri ile açıklamıştır(Jung, 2015, s. 207) 

																																																								
100	Jung’un	bilinci;	kişisel	bilinçdışı,	kolektif	bilinçdışı	ve	ego	bağlamında	üçe	ayırarak	ele	aldığı	kuramı.	
101	Sanskritçe	bir	sözcük	olan	mandala	büyülü	halka	anlamına	gelir.	İçinde	bir	kare	ya	da	simetrik	bir	şekil	olan	daireden	
oluşan	mandala,	merkezinde	bir	sembolik	imge(çiçek,	çark,	haç)	bulundurur.		
102	Jung’a	göre	benlik	egoyu	değil,	egonun	da	üzerindeki	ruhani	bütünlüğü	temsil	eder.	Ego	Jung’a	göre	ruhun	dış	dünyaya	
tepki	veren	kısmıyken	benlik	ise	egonun	da	ötesinde	ve	daha	yükseğindeki	bir	mevcudiyete	aidiyet	gösterir.		
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2. MONOMİT VE KAHRAMANIN YOLCULUĞU 
 
Joseph Campbell’e göre, mit, kosmosun sonsuz enerjilerini insanın kültürel yaratımına akıtan bir yarıktır. Buna göre bütün 
dinler, felsefi düşünceler, bilim, teknoloji ve kültür mitten ortaya çıkar. Mitlerin sarmaladığı dünyada ise birey, kendi kendine 
kazanılmış teslimiyetin sahibidir. Bu teslimiyet ise yaşanan hayatta tek gerçeğin ölüm olduğunu kabullenmekle 
gerçekleşecektir. Yalnızca doğumun ölümü yenebileceğini kavrayan birey, ya kendini yeniden doğurmalıdır ya da İsa’nın 
yaptığı gibi ölümü kollarını açarak karşılamalıdır. Anka kuşu103 mitinde olduğu gibi yeniden doğmayı tercih eden bireyleri 
her zaman bir yolculuk beklemektedir. Bu yolculuk Minotor104 efsanesinde olduğu gibi bir labirent içerir ve labirentten çıkışı 
bilen bilge kişinin yardımı olmadan birey başarıya ulaşamaz (Campbell, 1999, s. 35). Ancak bilgenin yaptığı da sadece 
kahramana basit bir ipucu vermekten başka bir şey olmayacaktır. Bu basit bilgiye birey zaten sahiptir çünkü her çağdan 
kahramanlar daha önce bu yolu izlemişlerdir. Bireyin yapması gereken ise bu yolu takip etmektir. Bu bağlamda 
gözlemlendiğinde, kahramanların yolculuğunu takip etmek bireyleşme ve kişisel gelişim yolculuğu ile paralellik 
göstermektedir.  
Görüldüğü gibi bütün mitler aslında Campbell’in monomit105 diye tanımladığı tek bir mite göndermede bulunmaktadır ve 
Jung’un da ifade ettiği şekilde bu mitin içeriği de bireylerin kolektif bilinçaltında zaten vardır. Bireyin benliğine erişebilmesi 
ve potansiyelini açığa çıkarabilmesi için yapması gereken bu yolu izlemekten başka bir şey olmayacaktır. Bu sayede zaten 
içinde var olan dönüşmek istediği ben’e ulaşabilir.  
Şekil 1. Kahramanın Yolculuk Aşamaları (Campbell, 1999, s. 42) 

     
Benlik arayışı ve kişisel gelişim yolculuğu geçiş ayinlerinde106 de görüldüğü gibi üç ana aşamadan oluşur: ayrılma (x), 
erginlenme (y) ve dönüş (z). Buna göre bir kahraman olağan dünyasından ayrılıp olağanüstülüklerin olduğu farklı bir 
dünyaya doğru maceraya çıkar. Macerasında olağan dışı güçlerle karşı karşıya gelerek bu güçlere karşı nihai bir zafer elde 
eder. Kahraman macerasından diğerlerine üstünlük  sağlayarak döner ve döndüğü zaman aynı kişi değildir. Hem kendini hem 
de yaşamını dönüştürmüş ve kendini gerçekleştirmiş bir kahramandır artık. 
 
3.  KİŞİSEL GELİŞİM VE ARKETİPLER 
 “Bilincin kozmik anlamını o anda apaçık kavradım. Doğanın yarım bıraktığını sanat tamamlar” der simyacılar. Ben, yani bir 
insan, gizli bir yaratıcılıkla, dünyaya nesnel bir varoluş katarak, ona kusursuz damgasını vurmuştum. Böyle bir davranışı 
ancak Yaradan yapabilir denir... İnsan, yaradılışın tamamlanabilmesi için gerekli(dir), çünkü insanın kendisi ikinci bir 
yaratıcı(dır) ve dünyaya nesnel varlığını kazandıran o(dur)... Nesnel varoluşu ve anlamı yaratan insandı(r) ve insan varoluşun 
yüce sürecinde vazgeçilmez yerini almıştı(r).” (Jung 2001, ss. 262-263, akt. Saydam, 2010).  
Bireyin kişisel gelişim fenomeni açısından arketipleri değerlendirmesinin yolu, karşısına çıkan değişim işaretlerini 
yorumlamasından geçmektedir. Bütün mitlerde ve arketipik hikayelerde olduğu gibi kahraman yolculuk fırsatını geri 
çevirirse felaketlerle karşılaşır. Değişim başta birey için gelişimden uzak bir kavram gibi görünse de birey ilk adımını 
atmadan ve değişimin peşinden gitmeden o yolculuğun ne getireceğini bilemez. “Kahraman, olan şeylerin değil; olmakta olan 
şeylerin şampiyonudur (Campbell, 1999, s. 219)”. Ne yolculuğa çıkmadan önceki hali ne de yolculuktan sonrası, süreç 
boyunca geçirdiği değişimler onu kahraman yapar. Bireyin gerçek mutluluğu hayatında ne kadar değişime izin verdiği ile 
ilgilidir ve gerçek hazinesi başarıları değil içinde bulundukları süreçlerdir (Pearson, 2003, s. 33).  
Çağdaş dünyadaki değişimin çağrısı mitlerdeki gibi fantastik ögeler ile bezeli olmasa da, sembolik olarak aynı göndermelere 
sahiptir. Bunu biyografik eserlerde, ünlülerin yaşantılarında ya da liderlerde görebiliriz. Ancak bireyin gündelik yaşamdaki 
kahramanlığı karşısına çıktığı bütün engellerle baş etmeyi gerektirmez. Sadece bireyin karşısına çıkan deneyim fırsatlarını 
yerine getirmesi ile eşleştirilebilir. Fırsatlar bireye mütevazi roller de sunabilir, kahramanlık verilen bu rolleri ne kadar 
mütevazi ya da zorlayıcı da olsa gerektiği gibi oynamaktır. Çünkü gerçek kahramanlık bireyin olduğundan daha farklı birine 
dönüşmesi demek değildir, olduğu kişiye dönüşme serüveninden ibarettir. Ve bu serüven de bireyin kendi yoluna mutlak 

																																																								
103	Tuğrul,	Phoenix,	Simurg	gibi	isimlerle	birçok	kültürde	karşılaşılan	Anka	kuşu	ömrünün	sonuna	geldiğini	anlayınca	kuru	
dalları	zamkla	sıvayarak	yuva	yapar.	Güneşin	etkisiyle	yuvasında	yeniden	doğmak	üzere	kendini	yakar	ve	küllerinin	ısısıyla	
çatlayan	kendi	yumurtasından	yeniden	doğar.		
104	Minotauros	Yunan	mitolojisinde	geçen	yarı	insan-	yarı	boğa	yaratık.	Hikayede	Kral	Minos’un	kızı	Ariadne’nin	içinde	
bulunduğu	labirentten	Theseus’un		Minotor’u	öldürerek	çıkması	konu	edilir.		
105	Joseph	Campbell’in	tek	bir	mitin	varlığını	betimlemek	üzere	kullandığı	ve	tüm	mitlerin	temelde	aynı	hikaye	örgüsüne	
sahip	birbirinin	yansıması	anlatılar	olduğuna	işaret	eden	terim.	
106	Rites	of	passage.	Bireylerin	fizyolojik	ve	psikolojik	değişim	içeren	dönemlerini	(doğum,	evlilik,	sünnet,	ergenlik	vb)	
vurgulamak	amacıyla	yapılan	etkinlikler.		
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bağlılığını gerektirir (Pearson, 2003, s. 37), aynı zamanda kendi mutluluğun peşinden gitmesini de (Campbell, akt. Pearson, 
2003, s. 39).  
Pearson(2003, s. 43)’a göre, kişisel gelişim için arketiplerden faydalanılabilir, bunun için de altı temel arketip bireylere yol 
gösterir. Bu, arketiplerden sadece birini seçeceğimiz ve ona göre yaşayacağımız anlamına gelmez, bireyler hayatlarının belirli 
dönemlerinde belirli arketiplerin etkisine girdikleri gibi, dönüşmek istedikleri benliğe uygun arketipe göre de yaşayabilirler. 
Ya da geliştirmek istedikleri farklı alanlarda farklı arketipik davranış biçimlerini ortaya koyup o alanda başarılarını belirli 
kalıplarla davranarak gerçekleştirebilirler.  
 
4. KİŞİSEL GELİŞİM VE ARKETİPLER ÜZERİNE FİLM KARAKTERLERİ ANALİZİ  
 
Kişisel gelişim ve bireyleşme sürecinin idealize edilmiş formu, film senaryolarında kahramanların başına gelen olağandışı 
olaylar ile baş ettikleri süreçte ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın araştırma konusunu, film karakterleri, filmin 
hikaye denklemi sınırlamış, arketipler ve bireyleşme yolculuğu bağlamında analiz oluşturmuştur.  
Empire Online Dergisinin 2015 yılında katılımcıların oyları ile oluşturduğu Tüm Zamanların En İyi Film Karakterleri 
Listesinden (https://www.empireonline.com/movies/features/100-greatest-movie-characters/) arketipik hikaye örgüsüne 
uygun olan altı karakter üzerinden Deniz Yengin’in tablolaştırdığı filmsel anlatı çözümlemesi(2017), Joseph Campbell’in 
oluşturduğu  kahramanın yolculuk aşamaları(2010) ve Carol Pearson’ın oluşturduğu arketiplerin hikaye ve ödül 
denklemi(2003) ile tablolar oluşturularak bir analiz gerçekleştirilmiştir.  
4.1.  Masum Arketipi: Amelie 
Tablo 1. Filmsel anlatı çözümlemesi üzerinden masum arketipi Amelie (Yengin’in filmsel anlatı çözümlemesinden 
faydalanılmıştır. 2017, s. 188-226) 

 İçerik Uzam 
(mekan) 

Sürem 
(zaman) 

Engelleyici Destekleyici 

 

Amelie iyilik 
peşinde koşan 
hayalperest 
bir Fransızdır 

Montmartre/ 
Paris 

1997 Collignon 
(Manav) 

Raymond 
Dufayel-
Glass Man 

2001 yapımı Le fabuleux destin d'Amélie Poulain filminin kahramanı Amelie, Montmartre/Paris’te bir kafede çalışan ve 
iyiliğin gücüne inanan yalnız bir Fransız genç kadındır. Çevresindekilere iyilik saçma amacıyla yola çıkan Amelie’nin 
önündeki psikolojik engelleyici hem komşusu hem de mahallenin manavı olan Monsieur Collignon’dur. Amelie’nin 
destekleyicisi ve onun masumiyetini en iyi anlayan kişi ise ressam komşusu Raymond Dufayel’dir. 
Tablo 2. Kahramanın yolculuk aşamaları üzerinden Amelie’nin yolculuğu (Campbell’in monomit çözümlemesinden 
tablolaştırılmıştır. 2010, s. 42) 

Yola Çıkış Erginlenme Dönüş 
Oyuncak kutusunun keşfi Çocuklukla barışma, sevgiyi bulma Yaşamının yalnızlıktan arınması 

Amelie’nin kendini gerçekleştirme yolculuğuna film üzerinden bakıldığında, annesinin trajik ölümü ile babası ile beraber 
yaşayan içine kapanık bir kız prototipi görülür. Paris’te bir kafeteryada çalışmaya başlayan Amelie için evinde bulduğu 
oyuncak kutusu maceraya atılmasının başlangıcıdır. İyiliğin gücüne inanan Amelie, insanlar için bir fark yaratmayı 
amaçlamaktadır. Bu süreçte Nino ile karşılaşır ve sevgiyi keşfeder, çocukluğundaki travmasından arınarak yaşamı 
yalnızlıktan kurtulmuş olur. 
Tablo 3. Hikaye-ödül denklemi üzerinden Amelie’nin kazanımları(Pearson’ın arketipsel karakter gelişimini ifade eden 
tablosundan aktarılmıştır, 2003, s. 341) 
Arketip Neye yardım eder? Hangi korkuyu yeneriz? Hangi erdemi kazanırız? 
Masum Yaşama-Tanrıya 

güvenmemize 
Terk edilme İman/ inanç  

Amelie İyiliği ortaya çıkarma Gerçek aşkın keşfi (Nino) Mutluluğun kazanımı 
Masum arketipi ile, güven duygusu gelişmektedir. Amelie de, yaşama olan inanç ve güveni, iyiliğin var olduğunu kendine 
kanıtlayarak sağlamıştır. Terk edilme korkusunu yenmek olarak ortaya çıkan masum arketipinin sınavı, Amelie ile Nino’nun 
bir araya gelerek gerçek aşkı keşfetmeleri aracılığı ile hikayesel olarak ortaya konmuş ve kahramanın bu yolla iyiliğin var 
olduğuna yönelik inancı ortaya çıkmıştır. 
  
4.2. Yetim Arketipi: Red 
Tablo 4. Filmsel anlatı çözümlemesi üzerinden yetim arketipi Red 
 İçerik Uzam 

(mekan) 
Sürem 
(zaman) 

Engelleyici Destekleyici 
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Eşini ve 
bir çocuk 
ile 
annesinin 
ölümüne 
sebep olan 
Ellis Boyd 
"Red" 
Redding 
ömür boyu 
hapis 
cezasına 
çarptırılır 

Ohio, 
Shawshank 
Eyalet 
Hapishanesi 

1927-
1967 

Müdür 
Norton, 
Gardiyan 
Hadley, 
Kız 
kardeşler 
(The Sisters) 
 

Andy 
Dufresne, 
Brooks 
Hatlen, 
Çamaşırcı 
Leonard 

1994 yapımı The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) filminin kahramanı Red, üç kişinin ölümüne sebep olmak suçu 
ile, Shawshank Hapishanesi’nde ömür boyu mahkumiyet cezası alır. Cezaevinde geçen kırk yıllık süre içerisinde 
çevresindeki en büyük engelleyiciler hapishane müdürü Norton, koğuşun gardiyanı Hadley ve Sisters takma adlı mahkum 
çetesidir. Red’in destekleyicileri ise en yakın arkadaşı cezaevinden kaçmayı başaran Andy, kütüphane görevlisi yaşlı 
mahkum Brooks ve cezaevine bazı eşyalar sokmada Red’e yardımcı olan Leonard’tır. 
 
Tablo 5. Kahramanın yolculuk aşamaları üzerinden Red’in yolculuğu 
Yola Çıkış Erginlenme Dönüş 
Hapishaneye giriş Andy ile tanışma ve umut etmekten 

korkmamayı öğrenme 
Hapishaneden çıkış ve Zihuatanejo’da 
Andy ile buluşma 

Red’in kendini gerçekleştirme yolculuğu işlediği cinayetler sonrasında ömür boyu hapis cezası alması ile başlar. Umutsuz ve 
hayattan bir beklenti duymadan sürdürdüğü yaşamında cezaevine gelen Andy Dufresne ile arkadaşlık kurması sonucunda 
umut etmekten korkmamayı öğrenir ve geleceğe dair hayaller kurmaya başlar. Cezaevinden çıkışı ve Andy ile buluşmak için 
Meksika sınırından geçerek yepyeni bir hayata yelken açması da karakterin gelişimini tamamladığı noktadır. 
 
Tablo 6. Hikaye-ödül denklemi üzerinden Red’in kazanımları 
 
Arketip Neye yardım eder? Hangi korkuyu yeneriz? Hangi erdemi kazanırız? 

Yetim Zorluklara dayanmamıza Cezalandırılma Empati 
 

Red Cezaevinde geçirdiği 40 yılı 
sabır ve uyumla sürdürmesi 

İçindeki cesareti bulup 
Meksika sınırına gidebilmesi 

Red, kendi yaşamındaki 
hatalardan hareketle kimseyi 
yargılamamayı öğrenir 

 
Yetim arketipi aracılığı ile, zorluklara dayanma öğrenilmektedir. Red, cezaevinde geçirdiği süre boyunca çatışma yaşamadan 
sabır içerisinde ve tutarlılıkla bir var oluş sergilemiştir. Yetim arketipi ile, cezalandırılma korkusu yenilmektedir. Korkularını 
yenen Red, içindeki cesareti bulmuş ve Meksika sınırına gidebilmiştir. Yetim arketipi empati kurma kazanımını getirir. Red 
de, kendi yaşamında yaptığı hatalar neticesinde kimseyi yargılamamayı ve herkesi olduğu şekilde kabul etmeyi öğrenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Gezgin Arketipi: Bilbo Baggins  
Tablo 7. Filmsel anlatı çözümlemesi üzerinden gezgin arketipi Bilbo Baggins 
 İçerik Uzam 

(mekan) 
Sürem 
(zaman) 

Engelleyici Destekleyici 

 

Bilbo Baggins 
kendi halinde 
yaşayan bir 
Hobbit iken, 
büyücü 
Gandalf 
tarafından 
Erebor’a giden 
bir maceraya 
çıkartılır 

Orta Dünya, 
Hobbiton, 
Rivendell, 
Misty 
Mountaıns, 
Erebor, 
Dale 

3. Çağ 
2941- 
3021 

Thorin, 
Gollum, 
Orklar, Smaug, 
Güç yüzüğü 
(Sauron) 

Gandalf, Elrond, 
Balin, Thorin, 
Frodo 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

	

	 79 

2012 yapımı The Hobbit: An Unexpected Journey (Hobbit: Beklenmedik Yolculuk) filminin kahramanı Bilbo Baggins, 
Shire’da yaşayan bir Hobbittir ve maceradan hoşlanmamaktadır. Ancak büyücü Gandalf ve cüceler onu, Yalnız Dağ’daki 
hazineye ulaşmak için yolculuğa çıkmaya ikna ederler. Bu yolculukta Bilbo’nun engelleyicileri Thorin Meşekalkan, Gollum, 
Orklar, Ejderha Smaug ve güç yüzüğü olarak adlandırılabilir. Bilbo’nun destekleyicileri ise, Gandalf, Lord Elrond, Balin, 
Thorin Meşekalkan, Frodo Baggins’tir. 
Tablo 8. Kahramanın yolculuk aşamaları üzerinden Bilbo Baggins’in yolculuğu 
Yola çıkış Erginlenme Dönüş 
Gandalf’ın Yalnız Dağ’a Ejderha 
Smaug’u yok ederek cüce krallığını geri 
alma yolunda 14. Kişi olarak Bilbo 
Baggins’i seçmesi 

Thorin’in ejderha hastalığına tutulması 
sonucunda Arkentaşını çalarak Orman 
Diyarı (Wooden Realm) kralı 
Thranduil’e vermesi 

Shire’a dönüş  

Bilbo’nun kendini gerçekleştirme yolculuğu Gandalf ve 13 cüce ile birlikte Yalnız Dağ’a Smaug’u yok etme görevine dahil 
olması ile başlar. Erginlenme aşaması ise, Thorin’in ejderha hastalığına yakalanması neticesinde Arkentaşını Thranduil’e 
vermesi olarak gösterilebilir. Bilbo’nun buradaki çabası, Thorin’in kapıldığı hastalığın farkına varmasını sağlayabilmektir. 
Dönüş ise macerayı tamamlayarak güç yüzüğü ile birlikte Hobbiton’a geri dönmesidir. 
Tablo 9. Hikaye-ödül denklemi üzerinden Bilbo Baggins’in kazanımları 
Arketip Neye yardım eder? Hangi korkuyu yeneriz? Hangi erdemi kazanırız? 

Gezgin Kendimizi bulmamıza Topluma uyma İçtenlik 
 

Bilbo Baggins Özdeğerin keşfi Titiz Bilbo’nun yerini alan 
gözüpek Bilbo 

Fikirlerinin peşinden gitmesi 

Gezgin arketipi, bireyin kendini bulmasına aracılık eder. Bilbo Baggins’in kendini bulması süreci de çıktığı macerada kendi 
değerini hem kendine hem de çevresine kanıtlaması ekseninde gerçekleşmiştir. Topluma uyma ve sıradan yaşama kapılma 
saplantısından kurtulan Bilbo’ya cesaret gelmiş ve Bilbo Baggins korkularını yenerek fikirlerinin peşinden giden içtenlikle 
yaşayan bir karaktere dönüşmüştür.  
4.4. Savaşçı Arketipi: Neo 
Tablo 10. Filmsel anlatı çözümlemesi üzerinden savaşçı arketipi Neo 
 İçerik Uzam (mekan) Sürem 

(zaman) 
Engelleyici Destekleyici 

 

 Ünlü bir 
yazılım 
şirketinde 
çalışmakta olan 
Thomas 
Anderson, 
geceleri "Neo" 
adı ile hackerlık 
yaparak ve 
Matrix'in ne 
olduğunu 
araştırarak 
zamanını 
geçirmektedir 

Sanal ve 
gerçeklik 
ikileminde 
dünya 

2199 
civarı  

Ajan Smith, 
Mimar 
(Architect), 
Cypher, 
Merovingian 

Morpheus, 
Trinity, Kahin 
(Oracle), 
Anahtarcı, 
Persephone 

1999 yapımı The Matrix filminin kahramanı Neo, aslında Thomas Anderson isimli bir yazılımcıdır ve Matrix’i araştırarak geçirdiği 
yaşamında ikili kimlikle yaşamaktadır. Sanal ve gerçekliğin ikileminde geçen dünyada gerçeğin arayışındaki Neo’nun bu 
macerasındaki engelleyiciler Ajan Smith, Mimar, Cypher ve Merovingian, destekçileri ise, Morpheus, Trinity, Kahin, Anahtarcı ve 
Persephone’dur.  
Tablo 11. Kahramanın yolculuk aşamaları üzerinden Neo’nun yolculuğu 
Yola çıkış Erginlenme Dönüş 
Kırmızı hapı seçme Trinity ile aşk Kaynağa ulaşma ve yok oluş 

Neo’nun kendini gerçekleştirme yolculuğu, Morpheus ile buluşması sırasında kendisine uzatılan haplardan kırmızı olanı seçmesi 
yani Matrix’in ve dolayısı ile gerçekliğin ne olduğunu anlaması yolunda adım atması ile başlamaktadır. Erginlenme noktası ise 
Trinity ile yaşadığı aşktır. Trinity’nin Kahin ile yaptığı görüşmesinde seçilmiş kişiye aşık olacağı yönünde bir kehanet alması ve 
Neo’ya aşık olması, bu süreçte onun cesur karakterini ortaya koyması ile paralel gerçekleşmiştir. Dönüş ise, kaynağa ulaşması ve 
yok olması, insanlık ve makineler arasındaki uzlaşmayı sağlamasıdır. 
 
Tablo 12. Hikaye-ödül denklemi üzerinden Neo’nun kazanımları 
Arketip Neye yardım eder? Hangi korkuyu yeneriz? Hangi erdemi kazanırız? 

Savaşçı Değerimizi kanıtlamamıza Yenilgi Cesaret 
 

Neo Morpheus’u kurtarma Ajanlarla savaş Sevgi  
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Savaşçı arketipi, değerimizi kanıtlamamıza aracılık eder. Neo da değerini ve seçilmiş kişi olduğunu Morpheus’u kurtarma çabası ve 
başarısı ile kanıtlamıştır. Savaşçı arketipi aracılığı ile, yenilme korkusunu yeneriz. Neo, ajanlar ile verdiği savaş sürecinde 
yenilmekten korkmamayı ve potansiyelini keşfetmeyi öğrenmiştir. Cesaret erdemini kazanan Neo, cesaretini dostlarına ve Trinity’e 
olan sevgisi aracılığı ile elde etmiştir.  
 
4.5. Fedakar Arketipi: V 
Tablo 13. Filmsel anlatı çözümlemesi üzerinden fedakar arketipi V 
 İçerik Uzam 

(mekan) 
Sürem 
(zaman) 

Engelleyici Destekleyici 

 

Diktatör rejim 
tarafından 
işkence 
çekmiş V, 5 
Kasım 
tarihinde 
Parlemento 
Binasını 
havaya 
uçurmayı 
planlar 

Birleşik 
Krallık 

2027  Adam Sutler 
(ırkçı 
diktatör), 
deney ekibi 

Evey 
Hammond, 
halkın bir 
kesimi 

2005 yapımı V For Vendetta filminin kahramanı V, diktatör bir rejimin yaptığı deneylerin kurbanıdır ve sistemin kendisinden 
intikam almayı planlamaktadır. Bu planını gerçekleştirmesindeki engelleyicilerin başında ırkçı yönetici Adam Sutler ve insanları 
alıkoyarak deneyler gerçekleştiren deney ekibi yer almaktadır. V’nin destekleyicileri arasında romantik ilişkisi Evey ve halkın onu 
destekleyen kesimi bulunmaktadır. 
 
Tablo 14. Kahramanın yolculuk aşamaları üzerinden V’nin yolculuğu 
Yola çıkış Erginlenme Dönüş 
V’nin kendi üzerinde deneyler yapan ekibe 
düzenlediği intikam serisi 

Halkı 5 Kasım tarihi için harekete 
geçirmesi ve umut aşılaması 

Evey’in sevgisini kazanması ve onu 
özgürleştirmesi 

V’nin kendini gerçekleştirme yolculuğuna bakılacak olursa, yola çıkış noktası olarak V’nin kendisine işkence çektiren deney 
ekibine karşı düzenlediği intikam serisi alınabilir. Kahraman için erginlenme noktası ise, halkı kendi peşinden sürüklemesi, 
gerçekleri göstermesi ve umut aşılaması noktasıdır. V için dönüş noktası ise, Evey’in sevgisini kazanması, onu özgürleştirmesi ve 
fikirlerinin taşıyıcı noktası haline getirerek kendi hayatından vazgeçmesidir.  
 
Tablo 15. Hikaye-ödül denklemi üzerinden V’nin kazanımları 
Arketip Neye yardım eder? Hangi korkuyu yeneriz? Hangi erdemi kazanırız? 
Fedakar Cömertçe yaşamamıza Bencillik İyilik 

 
V Kendi yaşadıklarının 

tekrarlanmaması için hayatını 
feda eder 

Kim olduğunu ortaya 
çıkarmak yerine herkesi 
harekete geçirebilecek 
anonim faaliyetler 
sürdürmesi 

Toplum için hareket eden bir 
anti-kahraman 

Fedakar arketipi, bireyin cömertçe yaşamasına aracılık etmektedir. V de kendi deneyimlerinin başkaları tarafından da 
deneyimlenmemesi için kendi hayatını feda ederek fedakar arketipinin bir prototipini oluşturur. Fedakar arketipi aracılığı ile, 
bencillik korkusunu yeneriz. V de maske takarak ve anonim bir kimliğe bürünerek hedefinin kendini göstermek değil, insanları 
harekete geçirmek olduğunu ortaya koymaktadır. Fedakar arketipi ile, iyilik erdemi kazanılır. V de, toplum için hareket eden bir 
kahraman rolünü üstlenerek iyiliğin taşıyıcısı olmaktadır. 
 
4.6. Büyücü Arketipi: Yoda 
Tablo 16. Filmsel anlatı çözümlemesi üzerinden büyücü arketipi Yoda 
 İçerik Uzam (mekan) Sürem 

(zaman) 
Engelleyici Destekleyici 
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Yoda D'kana, eski bir 
Jedi ustasıdır ve 
Dagobah’daki 
bataklıklarda 
saklanmakta, son 
senelerini 
geçirmektedir.  
 
 

Gentarik, 
Coruscant, 
Dagobah 

896 bby- 
4 aby 

Gücün karanlık 
tarafı, Sithler, 
Darth Vader, 
Darth Sidious, 
Count Dooku 

Obi-wan Kenobi, 
Luke Skywalker, 
Anakin 
Skywalker, Qui-
Gon Jinn  

1983 yapımı Return of the Jedi (Jedi’nin Dönüşü) filminin kahramanı Yoda, büyücü arketipini temsil etmektedir. Yoda, saygıdeğer 
bir eski Jedi üstadıdır ve yaşamının son yıllarını bir bataklıkta geçirmektedir. Yoda’nın karşısındaki engelleyici faktörler Gücün 
karanlık tarafı ve onu temsil eden Sithler, Darth Vader, Darth Sidious, Count Dooku; Yoda’nın yanındaki destekleyici faktörler ise 
seri boyunca ya da yer yer gücün aydınlık tarafını temsil eden, Obi-wan Kenobi, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Qui-Gon 
Jinn olarak gösterilebilir.  
 
Tablo 17. Kahramanın yolculuk aşamaları üzerinden Yoda’nın yolculuğu 
Yola çıkış Erginlenme Dönüş 
Jedi ustası olması Luke Skywalker’ı yetiştirmesi Güçle bütünleşmesi 

Yoda’nın kendini gerçekleştirme yolculuğuna bakıldığında yola çıkışın Jedi ustası olması olarak öne sürülebilir. Erginlenme 
noktası ise, Luke’u padawan’ı olarak yetiştirmesi ve gücün aydınlık tarafına hizmet etmesi için hazırlamasıdır. Dönüş ise, Yoda’nın 
güç ile bütünleşmesidir.   
 
Tablo 18. Hikaye-ödül denklemi üzerinden Yoda’nın kazanımları 
Arketip Neye yardım eder? Hangi korkuyu yeneriz? Hangi erdemi kazanırız? 
Büyücü Yaşamımızı dönüştürmemize İlluzyonlar Bütünlük 

 
Yoda Gücün aydınlık tarafına 

hizmet etmesi 
Umutsuzluk ve çaresizlik gibi 
korkuları yenmesi (ying-
yang) 

İyilik (zen) 

Büyücü arketipi, yaşamımızı dönüştürmemize aracılık etmektedir. Yoda da, gücün aydınlık tarafına hizmet ederek yaşamını ve 
dünyasını dönüştürmüştür. Büyücü arketipi, illüzyonları yenmeye aracılık eder, Yoda da umutsuzluk ve çaresizlik gibi korkularını 
yenerek dengeyi bulmuştur. Büyücü arketipi ile kazanılan erdem ise bütünlüktür. Bu bütünlüğü Yoda, gücün aydınlık tarafı ile 
bütünleşerek elde etmiştir.  
 
SONUÇ 
Birey doğumundan itibaren neredeyse her an hayatının akışını dışarıdan izler ve gözlemler, onu geliştirmek, değiştirmek 
isteğiyle çabalar. Bu istek bireyin ideal benlik imajının yansımasıdır ve bir bütün şeklinde bilincin derinliklerinde ulaşılmayı 
bekler. Birey gözlemlediği dış dünyasını bilincinde bulunan şablonlarla aynı frekansta tutmaya çalışır ki bu sayede doyuma 
ulaşmada yol kat edebilsin. Birey yaşam alanını ideal arketipik imgesiyle ne düzeyde bütünleştirebilirse o derece 
içselleştirebileceği bir yaşam sürer. Bu da aslında kişinin kendini gerçekleştirme ve kişisel gelişim yolculuğudur. Her ne 
kadar hikayelerde, filmlerde, mitlerde, masallarda ve ünlülerin yaşam öykülerinde bu hikayeler idealize hali ile dursa da 
aslında gündelik yaşamda da faydalanılmak üzere aynı öz insanlığın bilincinde durmakta ve keşfedilmeyi beklemektedir. 
Kendini keşfe çıkan her insan, kendini gerçekleştirmeye yönelik bir maceraya atılır. Kazanımları ile birey çizdiği hedeflere 
ulaşmanın mutluluğunu yaşar ve kendi hayat hikayesinin kahramanı haline gelebilir.  
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MARKALARIN DİJİTAL KANAAT ÖNDERİ KULLANIMI: "GARANTİ ONE" ÖRNEK OLAY ANALİZİ 
 

Bahadır Burak Solak¹ 
 

1. Faculty of Communication, Karadeniz Technical University 
 

Özet. Tüketici davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak geleneksel pazarlama ve reklam 
çalışmalarında kanaat önderi kullanımı sıkça başvurulan bir stratejidir. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar 
yapılan araştırmalarda güvenilir bilgi kaynakları olarak görülen kanaat önderlerinin tüketici davranışlarını 
yönlendirebildiği kanıtlanmıştır.  
Tüketiciler dijitalleşen dünyada geçmişle kıyaslandığında artık daha farklı bilgi kaynaklarına sahiptir. 
Günümüzde iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklarla dijital platformlardan edinilen bilgiler de 
tüketicilerin satın alma davranışlarını etkiler duruma gelmiştir. Böylelikle geleneksel reklam çalışmalarındaki 
kanaat önderi kullanımı yeni bir pazarlama stratejisi olarak dijital platformlarda kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu yeni strateji literatürde influencer marketing olarak tanımlanmaktadır. Influencer marketing kapsamında 
vloggerlar gibi dijital kanaat önderleri YouTube kanallarında markalar için özel olarak içerik üretme ve 
üretilen içeriğe markayı entegre etmektedir. 
Çalışmada markaların vloggerları pazarlama temelli çalışmalarında nasıl kullandıklarını 
tanımlamak ve süreci anlatmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda "Garanti One" kampanyası örnek 
olay incelemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonrasında elde edilen veriler raporlaştırılmış, 
gelecekte yapılması muhtemel kampanyalar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Influencer Marketing, Dijital Kanaat Önderi, YouTube, Vlogger  
 

USING DIGITAL OPINION LEADERS OF BRANDS: "GARANTİ ONE" 
CASE STUDY 

 
Abstract. As an important factor which influences consumer behavior, using opinion leader at the traditional 
marketing and advertising works is a continual strategy. Studies conducted up to this point have proven that 
opinion leaders, who are regarded as reliable sources of information, can direct consumer behaviors. 
Consumers now have more different sources of information compared to the past in the digitizing world. 
Today, with the opportunities offered by communication technologies, the information gained from digital 
platforms has also influenced the purchasing behavior of consumers. As a result, the use of opinion leaders in 
traditional advertising practices has begun to be used in digital platforms as a new marketing strategy. This 
new strategy is defined as influencer marketing in the literature. Influencer marketing includes digital opinion 
leaders such as vloggers that create content specifically for brands on YouTube channels and integrate the 
generated brand content. 
In the study, it was aimed to describe how brands use vloggers in their marketing based work and to explain 
the process. In this context, the "Garanti One" campaign has been analyzed by means of case study. 
Subsequent data were reported, and various suggestions were made for possible future campaigns. 
Keywords: Influencer Marketing, Digital Opinion Leader, YouTube, Vlogger 

 
 
1. GİRİŞ 
İnsanlar, hayatın her döneminde kendileri için güvenilir bilgi kaynağı olarak gördükleri kanaat önderlerinin fikirlerine önem 
vermekte ve fikirlerini referans olarak aldıkları bu kişilerin söylemlerine göre tutum ve davranışlarını şekillendirebilmektedir. 
Kanaat önderi; görece belli bir sıklıkta, diğer bireylerin tutumlarını ve davranışlarını teklifsiz olarak etkileyebilen kişidir 
(Mutlu, 2004: 122). Genel olarak değerlendirildiğinde kanaat önderleri, insanları oy verme veya satın alma kararları 
bağlamında yönlendirebilmekte ve nihai davranışları etkileyebilmektedir.  
Tüketiciler bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce mümkünse onu deneyimlemek istemektedir. Bunun mümkün olmadığı 
yani kendisinin deneyimleyemediği durumlarda ise diğer kişilerin deneyimlerine başvurmaktadır. Günümüzde kullanıcı 
deneyimlerini takip etmenin en kolay yolu ise şüphesiz dijital platformlardan geçmektedir. Her geçen gün daha fazla 
dijitalleşen dünyada YouTube kanalları aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin videolarla aktarıldığı bir dönemdeyiz. 
Youtube kanallarını çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim kazanmak için etkin olarak takip eden yeni nesil 
tüketiciler, spesifik alanlarda içerik üreten bir çok vloggerın sıkı takipçisi haline gelmiştir.  
 
Giderek dijital platformlarda bilgi ve deneyim arayan insanların sayısının artmasıyla birliktede dijital platformlar, reklamcılar 
için potansiyel tüketicilerin tercih ve tutumlarını yönlendirmek adına çok önemli mecralar haline gelmiştir. Özellikle 
YouTube gibi dijital platformlardaki vloggerlar tüketicilerin zihninde güçlü bir etkisi olan ve satın alma davranışını 
yönlendirebilen önemli figürlere dönüşmüştür (Ananda ve Wandebori, 2016: 264). Bu bağlamda YouTube gibi dijital 
platformlarda fenomen olan ve kendisini takip eden insanları etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olan vloggerları dijital 
kanaat önderleri olarak tanımlamak doğru bir kavramsallaştırma olacaktır.  
 
 Bu durumun farkında olan markalarda vloggerlar ile iş birliği yaparak ürünlerini/hizmetlerini kendileri için 
uygun içeriğe sahip videolara yerleştirmeye başlamıştır. Böylelikle vloggerlar gibi yeni ve dijital kanaat 
önderleri, markalar adına hedeflenen tüketiciye ulaşarak tüketici tercihlerini biçimlendirme noktasında önemli 
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bir pazarlama ve reklam faaliyetine dahil edilmiştir. Bu yaklaşımdan sonrada artık vloggerlar güncel videolarını 
paylaştığı kanallarında yalnızca takipçilerinin severek takip ettiği içerikler oluşturmakla kalmayıp markaları da 
bu içeriklere entegre ederek ürünlerin/hizmetlerin tanıtımını yapmaya başlamıştır.  
 
2. REKLAMLARDA GELENEKSEL ANLAMDA KANAAT ÖNDERİ KULLANIMI 
 
Tüketicinin satın alma karar sürecinin belirli aşamalar içerdiği bilinmektedir. Bu karar sürecine etki eden faktörler arasında 
sosyal, psikolojik ve kişisel faktörler bulunmaktadır. Kanaat önderleri bu faktörler içerisinde sosyal faktörler başlığı altında 
değerlendirilmektedir (Yıldırım, 2016: 215). Tüketiciler çoğu zaman ihtiyaç duydukları ürünleri/hizmetleri satın almadan 
önce bunlarla ilgili bilgi arayışına girmektedirler. Bu süreç içinde, tüketicilerin ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri 
konusunda kendileri için güvenilir kişi olarak tanımladıkları kanaat önderi önemli bir rol üstelenmektedir. Kanaat önderi 
tarafından bir ürün/hizmet hakkında söylenen pozitif düşünceler tüketicileri kolaylıkla etkileyebilmektedir. Tüketiciler kanaat 
önderlerinin tavsiyeleriyle daha doğru bir satın alma davranışı gerçekleştireceklerine inanmaktadırlar (Chakravarthy ve 
Prasad, 2011: 63).  
 Pazarlamacılar, tüketicilerin kanaat önderlerinden edindikleri bilgilerin tutum ve davranış değişimi için önemli bir etken 
olduğunun uzun zamandır farkındadırlar. Bu durumun farkına varıldığı günden bugüne markalar için kanaat önderleri 
yalnızca basit bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda insanları belirli bir seçime yönlendiren toplumsal bir model, itici güç ve 
tercihleri güçlendiren sosyal etkenlerdir. Bu bağlamda reklamlarda kullanılan kanaat önderleri, fikirleriyle tüketiciler için bir 
model olarak tüketim davranışı için yol gösterici olabilmektedir (Irshad ve Chaudhry, 2013: 16-17). 
 
Yapılan onlarca araştırma göstermiştir ki sosyal faktörler başlığı altında incelenen kanaat önderleri tüketici davranışlarını 
şekillendirmekte ve belirli bir markanın satın alınması yönünde tüketicileri etkilemektedir. Bundan dolayı reklamcılar 
kampanyalarında kanaat önderi kullanarak reklam mesajlarını oluşturmakta böylelikle tüketicileri kendi markalarını satın 
almaları yönünde etkilemektedir. Diş macunu reklamında görülen diş hekimi, çamaşır deterjanı reklamında görülen ev 
kadını, kot pantolon reklamında görülen ünlü veya bulaşık deterjanı reklamında görülen bir servis yetkilisi tüketiciye marka 
için referans olabilmektedir. Tüketiciler de referans grubu olarak gördüğü bu kişilerin yani kanaat önderlerinin reklamda 
kendisine ilettikleri mesajlara güvenerek satın alma kararı verebilmektedir (Yıldırım, 2016: 215). Günümüzde hala en fazla 
tercih edilen reklam stratejilerinden biri olan reklam mesajlarını kanaat önderleri aracılığıyla tüketicilere iletme, markalar 
tarafından sıkça kullanılmaktadır. Bu strateji ile oluşturulan reklamlarda bir ürünün/hizmetin pazarlanması sürecinde kanaat 
önderlerinin en fazla güvenilirliğinden yararlanılmaktadır.  
 
 
3. DİJİTAL ÇAĞIN DİJİTAL KANAAT ÖNDERLERİ VE INFLUENCER MARKETİNG 
 
Her geçen gün daha çok dijitalleşen dünyada, online platformlarda vakit geçiren insanların sayısı büyük bir hızla artmaktadır. 
Günümüzde gazeteler online olarak okunurken alışverişler ve bankacılık işlemleri gibi faaliyetler de web siteleri veya mobil 
uygulamalar üzerinden yapılır hale gelmiştir. Ayrıca dijital olanakların gelişmesi sayesinde, son yıllarda insanların hayatında 
oldukça merkezi ve vazgeçilmez bir konuma gelen sosyal ağlar, neredeyse tüm iletişim etkinliklerinin dijitale dönüşmesini 
sağlamıştır. Böylelikle YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya kanallarındaki kullanıcıların sayısı ve 
birbirleriyle olan etkileşimleri artış göstermiştir. Bu gelişmelerle birlikte sosyal ağlarda ürettikleri içerik ve paylaşımlarla fark 
yaratan ve diğer insanlardan tarafından sevilerek takip edilen sosyal medya fenomenleri ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler 
ekseninde bugün içinde yaşadığımız dijital çağda, pazarlama ve reklam faaliyetleri için en uygun kanal dijital mecralar olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır (Ananda ve Wandebori, 2016: 264).  
 
Dijital çağ ile birlikte sosyal medyanın yükselişi, markaların tüketiciyle doğrudan ve organik bir şekilde bağlantı kurmaları 
yolunda yeni bir kanal açmıştır. Böylelikle sosyal medyada yer alan kanaat önderleri aracılığı ile ağ tabanlı hedef kitle 
arasında yer alan potansiyel tüketicileri etkileme çabaları günümüzde popüler bir pazarlama faaliyeti halini almıştır. Bu 
bağlamda günümüz markaları tüketicilerin en çok zaman geçirdiği Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ve YouTube gibi 
sosyal medya platformlarını ve bu platformlarda yer alan kanaat önderlerini tüketici üzerinde daha etkili olabilmek adına 
aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır. (Sabuncuoğlu ve Gülay, 2014: 5). 
 
Markalar, influencer marketing aracılığıyla geniş kitleler yerine spesifik hedef kitlelere ulaşarak ürün veya hizmetlerinin daha 
fazla denenmesini hedeflemektedir. İletişimin dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal medya tabanlı influencer marketing 
pazarlama alanında devrim yaratarak etkili pazarlama stratejilerinden biri konumuna da gelmiştir. Sonuç olarak bu yeni 
pazarlama stratejisiyle birlikte markalar adına tüketiciyle konuşan kişileri Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ve 
YouTube gibi sosyal medya kanallarında rahatlıkla görmek mümkün hale gelmiştir (Glucksman, 2017: 77).  
 
Günümüzün en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan ve bireylerin zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri sosyal 
medyada ortaya çıkan fenomenlerin takipçileri üzerindeki etkinliğinin artmasıyla birlikte bu kişiler yeni kanaat önderleri 
olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Sabuncuoğlu ve Gülay, 2014: 4). Günümüzde oldukça popüler bir konuma gelen 
sosyal ağlardan YouTube özelinde bir değerlendirme yapıldığında ise bu yeni ve dijital kanaat önderlerine vloggerlar örnek 
verilebilir. 
 
YouTube 2006 yılında ilk kez hizmet vermeye başlamasından bu yana dünya çapındaki kullanıcıları tarafından oldukça 
beğenildi. Bu durumun sonucunda YouTube kullanıcılarının sayısı her geçen gün büyük bir hızla arttı. Böylelikle 
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YouTube'da da farklı tarzda ve konularda içerik üreten birçok kullanıcı görmek mümkün hale geldi. Bu içerik üreticileri aynı 
zamanda vlogger olarak adlandırılmaya başladı. (Ananda ve Wandebori, 2016: 265). YouTube kullanıcıları vloggerlar 
tarafından oluşturulan içerikleri büyük bir ilgiyle  takipte etmeye başladı. Böylelikle bazı vloggerlar yüz milyondan fazla 
aboneye sahip oldu. Vloggerlar uzmanlık alanları, kullandıkları ürünler veya kişisel hayatlarıyla ilgili videolar yükleyerek 
içeriklerinin izlenme sayılarını artırdı. Sonuç olarak vloggerlar YouTube'un bilgi kaynakları olarak takip edilmeye başlandı.  
 
Video formatında kişisel içeriklerin ortaya çıkması ve YouTube fenomenlerinin başarısı, markalara tüketiciyle bağlantı 
kurmak için yeni bir pazarlama imkanı sağlamaktadır (Lee ve Watkins, 2015: 5753). Bu bağlamda YouTube'da takipçi sayısı 
fazla olan vloggerlar, giderek rekabetin arttığı pazar ortamında dijital dünyanın ruhuna uygun olarak tüketicilere ulaşmada 
alternatif yollar arayan reklamcılar tarafından yeni bir strateji dahilinde kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle marka ve 
vlogger birlikteliği ile ortaya çıkan son zamanlarda trend haline gelen bu yeni pazarlama stratejisi influencer marketing 
olarak literatürdeki yerini almıştır. 
  
Vloggerlar oluşturdukları içeriklerle binlerce hatta milyonlarca takipçileri tarafından sevilerek takip edilmektedirler. Aynı 
zamanda dijital platformda etkileşim içinde oldukları takipçileri için güvenilir bir bilgi kaynağı olan vloggerlar takipçilerinin 
tutum ve davranışlarını etkileyebilmektedir. Bu bağlamda vloggerlar dijital dünyanın dijital kanaat önderleri olarak 
tanımlanabilir. Bu dijital kanaat önderleri geleneksek reklamlardaki karakterlerden farklı olarak sadece ürünü satmaya çalışan 
biri değil arkadaş gibi daha samimi bir karakter algısına sahiptirler. Vloggerların takipçileriyle güven ve samimiyet üzerine 
kurduğu bu ilişki izlenme oranlarına olumlu bir biçimde yansımaktadır. Böylelikle tüketicilerin, vloggerların içeriklerine 
entegre ettikleri ürün ve hizmetlere yönelik tutumları daha pozitif olmaktadır.  
 
4. ARAŞTIRMA 
 
4.1. Problem 
Geleneksel pazarlama ve reklam çalışmalarında kanaat önderi kullanımı stratejisi iletişimin dijitalleşmesiyle 
boyut değiştirmiş ve geleneksel mecralardan sonra sosyal medya tabanlı dijital mecralarda da kullanılmaya 
başlanmıştır. Influencer marketing olarak tanımlanan bu yeni pazarlama stratejisi ile ilgili yabancı literatürde 
özellikle YouTube'daki örnek çalışmalar üzerinden bir çok çalışma yapılmaktadır. Ancak, influencer marketing 
çalışmalarının önemi, kavramların tanımı, örnek çalışmalar, markaların bu yeni pazarlama stratejisini nasıl 
kullandığı, marka ve vlogger ortaklığının nasıl sağlandığı, markaya özgü içeriklerin nasıl üretildiği gibi 
konuları açıklayan çalışmalar yerli literatürde yeterince bulunmamaktadır. Bu durum çalışmanın temel 
problemini oluşturmaktadır.  
 
4.2. Araştırma Soruları 
Yeni bir pazarlama stratejisi olan influencer marketing kapsamında; 
1) Vloggerlar markaları kendi içeriklerine nasıl dahil ediyor? 
2) Markalar vloggerları dijital reklam çalışmalarında nasıl kullanılıyor? 
3) Vloggerlar markaları entegre etmek için nasıl içerik oluşturuyor? 
 
4.3. Amaç  
Bu çalışmayla öncelikli olarak, markaların vloggerları pazarlama temelli çalışmalarında nasıl kullandıklarını 
tanımlamak ve süreci anlatmak amaçlanmıştır. Ayrıca yeni bir çalışma alanı olan influencer marketing ile ilgili 
literatüre yeni bilgililer ve tanımlamalar kazandırmak bu çalışmanın önemli amaçlarından biridir. Bununla 
birlikte marka ve vlogger birlikteliğini örnek bir kampanya üzerinden analiz ederek sonraki çalışmalar için 
önerilerde bulunmak çalışmanın bir diğer amacıdır.  
 
4.4. Önem 
Influencer marketing tüketicileri markalar adına etkileyebilmek için ortaya çıkmış yeni bir stratejidir. Yeni olmasına rağmen 
dijital reklam çalışmalarında markalar tarafından sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, akademik anlamda kavramla ilgili 
çok fazla çalışma henüz literatürde yer almamaktadır. Bu bağlamda çalışma literatüre önemli ve özgün bir çalışma 
olarak katkı sağlayacaktır. 
 
4.5. Sınırlılıklar 
Çalışma zaman ve maddi kısıtlardan dolayı sadece "Garanti One" kampanyası ile sınırlandırılmıştır. Bir başka 
sınırlılık durumu ise videolara uygulanan içerik analizden elden edilen verilerin videoların yayınladığı tarih ile 
1 Mayıs 2018 tarihi arasında sınırlandırılmasıdır.  
4.6. Yöntem  
4.6.1. Araştırma Modeli 
Öncelikle konuyla ilgili derinlemesine bir literatür taraması yapılarak akademik ve sektörel yayınlardan veriler toplanmıştır. 
Çalışma betimsel bir nitelik taşımaktadır ama çalışmaya derinlik kazandırmak adına nicel veriler de kullanılmaktadır. 
Araştırma kapsamında toplanan veriler örnek olay (case study) analizi tekniklerine uygun bir şekilde incelenmiştir. Örnek 
olay analizi bir olay veya durum hakkında veri toplamayı ve kaydetmeyi ve de o olayın sunuşunun veya raporunun 
hazırlanmasını içermektedir (Köklü, 1994: 771). 
 
4.6.2. Örneklem 
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Eğer bir örneklemin seçimi araştırmacının evren ile alakalı kendi bilgilerine veya çalışmanın amacına bağlı ise 
bu tür örnekleme amaca yönelik örnekleme olarak adlandırılır (Güler vd., 2015: 94). Bu bağlamda çalışmada 
amaca yönelik örnekleme yaklaşımı ile Garanti Bankası'nın 'Garanti One' kampanyası analiz için örneklem 
olarak belirlenmiştir.  
 
4.6.3. Veri Toplama Yöntemi 
Bu araştırma niteliksel bir araştırmadır. "Garanti One" kampanyası örnek olay olarak ele alınmıştır. Niteliksel 
araştırma çeşitlerinden olan örnek olayda veriler derinlemesine görüşme yöntemi ve içerik analizi yoluyla 
toplanmıştır. Veriler, videolara uygulanan içerik analizi ve "Garanti One" kampanyası için içerek üreten 
vloggerlar ile yapılan derinlemesine görüşme sonucunda elde edilmiştir. Önceden yapılandırılmış ve karar 
verilmiş sorular vloggerlara sorulmuş sonrasında verilen cevaplar araştırmayı zenginleştirmek için  
kullanılmıştır.  
 
4.6. Bulgular ve Yorumlar 
4.6. 1. Videolara Yönelik İçerik Analiziyle Elde Edilen Veriler 
4.6.1.1. Analiz 1 
Tablo 1. Uras Benlioğlu tarafından Garanti One için hazırlanan içeriğe ilişkin analiz tablosu.  

Youtube Kanalı ve İçerikle İlgili Bulgular 
Vlogger Uras Benlioğlu 
Kanal Adı Uras Benlioğlu 
Youtube'a Katılma Tarihi  1 Haziran 2014  
Takipçi Sayısı 1.756.479 
İçerik Adı ÜNİVERSİTEDE HAYATTA KALMANIN 10 YOLU 
Süre 11:13 
Görüntülenme 143.547  
Yorum Sayısı 359 
Beğenenler 3.634 
Beğenmeyenler 242 
Marka/Hizmet Gözükme Sayısı 2 
Süre Aralığı 2:39-2:55 (16 saniye) & 7:29-8:10 (41 saniye) 
Yayınlanma Tarihi 21 Aralık 2016 
Video Linki https://www.youtube.com/watch?v=4ScGcBJLOeQ 

  
Görsel 1. Uras Benlioğlu tarafından Garanti One için hazırlanan içerikte markanın görüntüsü. 

 
Garanti One kampanyası kapsamında Uras Benlioğlu tarafından hazırlanan içeriğin teması üniversite 
öğrencilerine yönelik pratik bilgiler şeklinde kurgulanmıştır. Uras Benlioğlu Garanti One kampanyası için 
içerik hazırlayan vloggerlar arasında en çok takipçiye (1.756.479) sahip olan vloggerdır. Hazırlanan içerikte bir 
başka vlogger Ayşegül Kaplan da yer almaktadır. Marka içerikte iki kez görülmektedir ve entegrasyon doğal bir 
şekilde uygulanmıştır.  
 
4.6.1.2. Analiz 2 
 
Tablo 2. Ayşegül Kaplan tarafından Garanti One için hazırlanan içeriğe ilişkin analiz tablosu. 
 

Youtube Kanalı ve İçerikle İlgili Bulgular 
Vlogger Ayşegül Kaplan 
Kanal Adı makyajmidedin 
Youtube'a Katılma Tarihi  23 Şubat 2014 
Takipçi Sayısı 307.116 
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Görsel 2. Ayşegül Kaplan tarafından Garanti One için hazırlanan içerikte markanın görüntüsü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayşegül Kaplan tarafından hazırlanan içeriğin teması genç plaza çalışanları için hayatta kalma rehberi olarak 
belirlenmiştir. Hazırlanan içerikte bir başka vlogger Uras Benlioğlu da yer almaktadır. Aynı şekilde Ayşegül 
Kaplan da Uras Benlioğlu'nun kanalında yayınlanan içerikte yer almaktaydı. Bu bağlamda Garanti One 
kampanyası için iki vloggerın ortaklığından bahsedilebilir. Marka içerikte iki kez görülmektedir ve entegrasyon 
bu defa doğal bir şekilde uygulanamamıştır. Bu bağlamda içerik kampanya kapsamında hazırlanan diğer 
içerikler arasında en az izlenen (47.149), en az beğeni alan (936) ve en çok unlike alan (347) içerik 
konumundadır. Bu durumun bir başka nedeni ise Ayşegül Kaplan'ın kanalının teması makyaj olması ve 
takipçilerinin de makyaj vlogları beklemesi olabilir. 
 
4.6.1.3. Analiz 3 
Tablo 3. Ezgi Zorba tarafından Garanti One için hazırlanan içeriğe ilişkin analiz tablosu.  

Youtube Kanalı ve İçerikle İlgili Bulgular 
Vlogger Ezgi Zorba 
Kanal Adı Ezgi'nin Kanalı 
Youtube'a Katılma Tarihi  24 Mart 2015 
Takipçi Sayısı 319.465 
İçerik Adı 2017'de İzleyeceğimiz 20 Garanti Film + (5 Bonus) 
Süre 12:08 
Görüntülenme 95.797 
Yorum Sayısı 778 
Beğenenler 4.047 
Beğenmeyenler 184 
Marka/Hizmet Gözükme Sayısı 1 
Süre Aralığı 1:59-3:00 (1 dakika 1 saniye) 
Yayınlanma Tarihi 30 Aralık 2016 
Video Linki https://www.youtube.com/watch?v=7nYcGD8FMpA 

 
Görsel 3. Ezgi Zorba tarafından Garanti One için hazırlanan içerikte markanın görüntüsü. 

İçerik Adı Plaza Çalışanları İçin Hayatta Kalma Rehberi - 10 Altın Kural 
Süre 11:51 
Görüntülenme 47.149 
Yorum Sayısı 91 
Beğenenler 936 
Beğenmeyenler 347 
Marka/Hizmet Gözükme Sayısı 2 
Süre Aralığı 5:05-6:36 (1 dakika 31 saniye)  &   9:17-9:43 (26 saniye) 
Yayınlanma Tarihi 21 Aralık 2016 
Video Linki https://www.youtube.com/watch?v=BYop1uqSF1g 
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Ezgi Zorba kendi kanalında filmlerle ilgili birçok konuda bilgiler vermekte, eleştiriler yapmakta, film 
karakterleriyle ilgili incelemeler yapmaktadır. Sinemaya ilgi duyanlar için oldukça güncel ve faydalı bir 
kanaldır denilebilir. Garanti One için hazırladığı içerik kendi kanalının temasına uygun olarak vizyona yeni 
giren filmlerin tanıtıldığı bir vlog olarak kurgulanmıştır. Ayrıca bu içerikte Garanti One uygulamasını kullanan 
gençlere sinemada verilen indirimlerin tanıtılması içeriğe markanın/hizmetin oldukça doğal bir şekilde entegre 
edilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda Garanti One kampanyası kapsamında en çok beğeni alan ikinci içerik 
(4.047) ve en az unlike alan içerik (184) konumundadır.  
 
4.6.1.4. Analiz 4 
Tablo 4. Hakan Bisan ve Okaner Ertuğrul tarafından Garanti One için hazırlanan içeriğe ilişkin analiz tablosu. 

Youtube Kanalı ve İçerikle İlgili Bulgular 
Vlogger Hakan Bisan & Okaner Ertuğrul 
Kanal Adı Gözlüklü ve Sakallı 
Youtube'a Katılma Tarihi  2 Kasım 2016 
Takipçi Sayısı 285.343 
İçerik Adı 20'li Yaşlarınızda Kaçırmamanız Gereken 8 Şey 
Süre 9:30 
Görüntülenme 162.286 
Yorum Sayısı 555 
Beğenenler 5.684 
Beğenmeyenler 244 
Marka/Hizmet Gözükme Sayısı 1 
Süre Aralığı 4:07-4:54 (47 saniye) 
Yayınlanma Tarihi 11 Ocak 2017 
Video Linki https://www.youtube.com/watch?v=nEOEu9hpM0k 

  
Görsel 4. Hakan Bisan ve Okaner Ertuğrul tarafından Garanti One için hazırlanan içerikte markanın görüntüsü. 

 
Okaner Ertuğrul ve Hakan Bisan tarafından Garanti One kampanyası kapsamında hazırlanan içeriğin teması 
gençlerin 20'li yaşlarında kaçırmaması gereken şeyler olarak kurgulanmıştır. Marka içerikte bir kez 
görülmektedir ve entegrasyon doğal bir şekilde uygulanmıştır. İçerik kampanya kapsamında hazırlanan içerikler 
arasında en çok izlenen (162.286) ve en çok beğeni alan (5.684) vlog olmuştur. Bu durumun nedeni ise 
vloggerların kanallarında yayınladıkları içeriklerin teması ile Garanti One için hazırlanan içeriğin temasının 
aynı olmasıdır. Bu bağlamda takipçiler, Garanti One için hazırlanan içeriği de kendilerine faydalı bilgiler sunan 
bir vlog olarak görmüşler buda beğeniyi artırmıştır. 
 
4.6.2. Derinlemesine Görüşme Yoluyla Elde Edilen Veriler107 

																																																								
107	Kullanılan	verilen,	Hakan	Bisan	ve	Okaner	Ertuğrul	ile	yapılan	derinlemesine	görüşmeden	elde	edilmiştir.		
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Öncelikle katılımcılara "Garanti One" kampanyası kapsamında Garanti Bankası ile çalışma süreçlerinin nasıl başladığı 
sorulmuştur.  
 
Verilen cevaplara göre kampanyanın başlama sürecinde Garanti Bankası öncelikle vloggerların bağlı çalıştığı TVN isimli 
ajansa dijital mecralarda vlogger ile bir kampanya gerçekleştirme motivasyonunda olduklarını iletmiştir. Vloggerların 
reklam satışı ve pazarlama faaliyetlerini yöneten ajans Garanti Bankası'na istedikleri kampanya için uygun vloggerlar 
olarak Okaner Ertuğrul ve Hakan Bisan önermiştir. Garanti Bankası bunu kabul ettikten sonra süreç başlamıştır.  
 
Katılımcılara sorulan bir diğer soru bu kampanya sürecinde içerik üretiminin nasıl gerçekleştiği ve markanın içerikle ilgili 
öneride bulunup bulunmadığı şeklindedir. 
 
Öncelikle marka tarafından vloggerlara, içerik için nasıl bir şey istediklerini, içerikte nasıl yer almak istediklerini belirten 
bir brief gönderilmiştir. Ayrıca marka tarafından hizmetlerini nasıl konumlandırmak istedikleri belirtilmiştir. Dolayısıyla 
markanın içerikle ilgili önerilerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Son aşamada markanın önerileri ve vloggerların fikirleri 
birbirine entegre edilerek içerik oluşturulmaktadır. 
 
Katılımcılara "Garanti One" için hazırlanan içerikte markanın kaç kez ve ne kadar süreyle gözükeceğine nasıl karar verdikleri 
sorulmuştur.  
 
Markadan gelen içerik talebi sonrasında senaryoyu oluşturan vloggerlar önceliğin üretilen içeriğin takipçilere doğal bir 
şekilde geçmesi olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü böyle olduğu zaman söylediklerinin çok daha etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlar. Kaç kez ve ne kadar gözükeceği de tamamen doğallık akışının bozulmaması üzerine  temellendirilmiştir. 
 
Bir diğer önemli soru olarak katılımcılara markaların yer aldığı içeriklere takipçilerin geri dönüşlerin nasıl olduğu 
sorulmuştur. 
 
Takipçiler tarafından eğer içeriğin reklam amaçlı hazırlandığı anlaşılırsa negatif geri dönüşler olduğu belirtilirken tam tersi 
durumlarda yani ürünün/hizmetin doğal olarak entegrasyonun sağlandığı içeriklere oldukça pozitif dönüşlerin olduğu 
görülmüştür. Hatta takipçilerin söz konusu ürün veya hizmetle alakalı deneyimini geribildirim olarak sunduğu 
gözlemlenmiştir. Yani takipçiler doğal ve faydalı gördükleri içeriklerdeki ürünü/hizmeti deneme eğilimindedirler. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Marka "Garanti One" kampanyası için toplamda dört adet içerik hazırlatmıştır. 18-25 yaş arasının hedef kitle olmasından 
dolayı içerikleri hazırlayan vloggerlar bu yaş grubunun en çok takip ettiği kişilerden seçilmiştir. Hazırlanan içerikler genel 
olarak değerlendirildiğinde hedeflenen kitlenin beğenebileceği ve onların ilgisini çekebilecek şekilde kurgulanmıştır. 
Böylelikle videolar toplamda 448,779 kez görüntülenmiştir. Bunun yanı sıra marka üretilen içeriklerin hemen hemen hepsine 
oldukça doğal bir şekilde entegre edilmiştir. Hazırlanan içerikler ortalama 11 dakika civarındadır. Süreler çok uzun 
tutulmayarak izleyicilerin içerikten kaçması önlenmiştir. Markalar influencer marketing ile tematik hedef kitlelere ulaşmayı 
hedeflemektedir. Bu anlamda içeriklerin görüntülenme durumları analiz edildiğinde marka adına istenilen bir sonuç elde 
edilmiştir denilebilir. İçerikleri görüntüleyen 448,779 kişi arasından 14,301 kişi söz konusu videoları beğendiğini belirtirken 
1017 kişi ise videoları beğenmediğini belirtmiştir. Genel olarak hedef kitlenin içeriklere karşı pozitif bir tutumlarının 
oluştuğu söylenebilir. Zaten içerikleri beğenenlerin sayısının beğenmeyenlerden bir hayli fazla olması da bu durumu 
destekler niteliktedir. Analiz edilen ilk iki videoda marka ikişer kez gözükürken son iki videoda birer kez toplamda tüm 
içeriklerde marka altı kez gözükmüştür. Markanın her bir içerikte ortalama gözükme süresi ise bir dakikadır. 
 
Kanaat önderleriyle reklam mesajlarını tüketicilere iletme pazarlama çalışmalarında sıkça kullanılan başarısını kanıtlamış 
önemli bir stratejidir. Bu strateji, geleneksel reklamın itici güçlerinden olduğu gibi dijital platformlarda da etkisini 
göstermektedir. Markalar bir süredir birçok kişi tarafından takip edilen vloggerlarla ortak çalışmalar yürütmektedir. Çünkü 
online platformları kullanan bu dijital kanaat önderleri takipçilerinin tutum ve davranışlarını yönlendirebilmektedir. 
 
Dijital dünyada markaların ürünleri/hizmetleri rakiplerinden çok daha kaliteli veya faydalı olsa bile tüketicilere ulaşmak ve 
onları etkilemek o kadar kolay olmamaktadır. Artık tüketicilerin birçoğu bir ürün ya da hizmet satın alacağı zaman daha fazla 
bilgiye sahip olmak istemektedir. Dolayısıyla hemen el altında olan internetten araştırma yaparak ona göre karar 
vermektedirler. Bu bağlamda toplulukları etkileme ve başkalarının fikirlerine yön verme yeteneği olan dijital kanaat 
önderlerinin bir ürünü tercih ettiğini duyurması ya da ürün hakkında olumlu bir yorum paylaşması, tüketicilere ulaşma 
konusunda önemli bir fırsat haline dönüşmektedir. Kitlesel iletişimin yerini giderek özelleştirilmiş pazarlama taktiklerine 
bıraktığı bu günlerde, hedef kitlelerini belirli gruplara ayıran markalar influencer marketing’ten daha fazla yararlanmalıdır.  
 
Markalar için influencer marketing’i önemli kılan sebeplerden biri, kullanıcıların gerçek deneyime önem 
vermesidir. Markaların kendi adına açacağı bir YouTube kanalında önerilen ürün/hizmet tüketicilerin ilgisini çekmezken; 
severek takip edilen ve sözüne güvenilen bir vloggerın marka adına ürünleri/hizmetleri önermesi tüketicileri daha çok 
etkileyecektir. Markalar ayrıca influencer marketing ile satın alma niyeti olmayan tüketicileri de etkileyebilirken başka 
insanların ürün ve hizmetleri hakkında konuşmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla markaya uygun içerikle gerçekleştirilecek 
başarılı bir influencer marketing çalışması, çok büyük maliyetli bir reklam kampanyasından daha etkili olacaktır. 
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Etkili bir influencer marketing için markalar, iş birliği yapacağı vloggerları seçerken üretilen içeriklerin kalitesi, izlenme ve 
etkileşim sayıları, videolara gelen yorumlar, daha önce iş birliği yaptıkları markalar ve içeriklerde ürünlere/hizmetlere nasıl 
yer verdikleri gibi birçok detayı incelemelidir. Bu anlamda doğru bir planlama yapılması vloggerların ürün ve hizmetlerle 
ilgili tavsiyelerinin satışa dönüşme ihtimalini daha çok güçlendirecektir. Aksi takdirde sadece izlenme sayısı ya da takipçi 
sayısı baz alınarak üretilen içerikler çok farklı kitlelere ulaşarak başarısızlıkla sonuçlanabilir.  
 
Dijital reklam çalışmalarında vloggerları kullanmak markalar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Fakat doğru vloggerla 
işbirliği yapılmadığı zaman bu durum markalar için olumlu şekilde sonuçlanmayabilir. Seçilen kişinin marka ile uyumunun 
yanı sıra nasıl bir içerikle tüketiciye gidileceği büyük önem taşımaktadır. Ancak uygun vlogger seçimiyle birlikte oluşturulan 
içerik kampanyanın sonunda tüketicileri istenilen yönde etkileyebilir. "Garanti One" kampanyası özelinde değerlendirme 
yapıldığında vloggerları başarıyla iletişim aktivitelerine dahil eden Garanti Bankası, dijital kanaat önderleri sayesinde hedef 
kitlesiyle olumlu bir etkileşim sağlamıştır. Bu bağlamda araştırma bulguları da incelendiğinde "Garanti One" kampanyası 
sonucunda markanın başarılı bir sonuç elde ettiği gözlemlenmiştir. Kampanyanın hedef kitlesi ve marka/hizmet için uygun 
vlogger seçimiyle beraber özgün içerik üretimi istenilen sonuçların elde edilmesinde en önemli etkenler olarak 
değerlendirilebilir.  
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Özet. Tüm film türlerinin olduğu gibi korku filmlerinin de izleyiciyi çeken bir konu ve anlatıma sahip 
olması gerekmektedir. İzlenilebilecek birçok film türü ve alt türü olduğu için izleyiciler çekici bir 
anlatıma sahip olmayan filmleri izlemek istemezler. İyi bir anlatım ise görüntüler aracılığıyla 
mümkündür. Görüntü tek başına yeteri kadar anlamlı değildir. Ancak görüntü parçalarını sıralayarak 
anlamlı bir bütün ortaya çıkartmak mümkündür. Teknik kullanılmadan rastgele yapılan çekimlerin 
anlatımı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu tekniklerin estetik olarak birbirleriyle uyum içinde olması 
gereklidir. Buna mizansen denilmektir. Mizansen ‘‘sahneye koyma’ ’anlamına gelir. Yani sahnedeki her 
şey ya da film karesindeki her şey mizansendir. Dekor, makyaj, kostüm, ses, ışık ve diğer yardımcı 
ögeler, hepsi mizansendir. Mizansenin her öğesinin önemi farklıdır. Bu çalışmada ögelerin korku 
filmlerindeki önemi incelemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Korku, korku filmleri, dekor, makyaj, kostüm, ses, ışık  
 
Abstract. Like all film genres, horror movies must have a subject and narrative that attracts the audience. 
Because many types and subtypes of movies can be watched, viewers do not want to watch films that do 
not have an appealing narrative. A good description is possible through images. The image is not as 
significant as it is by itself. However, it is possible to sort out the image parts and reveal a meaningful 
whole. It is not possible to make the narration of randomly shot images without using the technique. 
These techniques need to be aesthetically in harmony with each other. This is called mizansen. Mizansen 
means "putting on stage". So everything in the scene or everything in the movie is mystified. Decor, 
makeup, costume, sound, light and other helpful items, all mizansendir. Every aspect of the mizansen 
scene is different. This study examines the importance of your characters in horror films. 
 
Keywords: Horror, horror movies, decor, makeup, costume, sound, light 

 
1. GİRİŞ 
İnsanlar genellikle benzer şeylerden korkarlar. Bunlar bazen bir böcek ya da korkunç bir yaratık, ölüm, bazen ise karanlık 
veya korku uyandıran başka karakterler olabilir. Bu tarz hislerden yararlanılarak izleyicilerde korku, dehşet, uyandıran film 
çeşitlerine korku filmi denir. Korku filmlerinin konusunu genellikle günlük yaşamda doğaüstü şekillerde ortaya çıkan ruhani 
güçler, olaylar ya da karakterler oluşturur. 
 
İnsanların korkmalarına rağmen bu filmleri izleme isteği; izlediklerinin bir film olmasından ve korkunun eğlendirici yönü 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum film yapımcılarının ilgisini çekmiş ve bu alanda birçok korku filmi türü üretilmiştir.  
Korkunun eğlendirici ve heyecanlandırıcı özelliğinin film boyunca sürekli kalması korku filmlerinde olması gereken bir 
unsurdur. Aksi durumlarda izleyici sıkılır ve filmi izlemek istemez. Korku filmleri, izleyiciyi çekmek için iyi bir konu ve 
anlatımı içinde bulundurmak zorunludur. 
 
Anlatımı güçlendirmek için ise bazı destek unsurları kullanılmalıdır. Bunlar; dekor, makyaj, kostüm, ses ve ışık kullanımıdır. 
Profesyonelce hazırlanmış dekor, makyaj, ışık ve ışık efektlerinin uyumlu kullanımının anlatım gücü üzerinde bazı etkileri 
olacaktır. 
 
Buradan hareketle bu araştırmada korku filmlerindeki dekor, makyaj, ışık ve ışık efektlerinin kullanımının anlatım gücünü ne 
derece arttırdığı ya da azalttığı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemden hareketle izleyicilerin hangi 
görüntülerden ve neden daha çok etkilendiği sorgulanarak izleyiciyi korkutan görüntülerde anlatım aracı olarak nelerin 
kullanıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 
 
Vizyona giren filmler arasından seçkisiz bir şekilde seçilen yerli ve yabancı yapım filmler evrenin büyüklüğünden dolayı 
odak gruplara izlettirilmiştir. Odak grup izleyicilerin etkilenip korktukları sahnelerdeki dekor, makyaj, ışık ve ışık 
efektlerinin anlatım aracı olarak nasıl kullanıldığı ve hangi unsurun daha etkili olduğu ele alınmıştır. Bu amaçla odak 
gurubun görselliğini beğendikleri sahneler sorularak ve bu sahnelerin hangi unsurunun etkili olduğu Araştırmanın modeli 
nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan ‘‘Durum çalışması’’ olarak belirlenmiştir. ‘‘Durum çalışması’’; karşımıza farklı 
biçimlerde çıkabilmektedir. Bir kişi, kurum, grup, ortam, çalışılacak durumlara örnek sayılabilir. ‘‘Durum çalışması’’ nitel ya 
da nicel araştırmada kullanılabilmektedir. Her iki yaklaşımda da duruma yönelik sonuçlar incelenmektedir. ‘‘Durum 
çalışması’’ nitel araştırmada bir ya da birden fazla durumun bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 1999: 83). 
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‘‘Durum çalışması’’ yönteminde birden fazla veri toplama yönteminin kullanılması birbirini teyit eden verilere ulaşmamızı 
sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 83). 
 
‘‘Durum çalışması’’ yöntemi nitel araştırma yöntemleri arasında ilgili çalışmalarda sıkça kullanılan sıkça kullanılan bir 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemi (Yılmaz ve Yolal, 2008: 175-192), (Yılmaz ve Altınkurt, 2011: 635-650),  
(Topu ve Göktaş: 2012), (Arlı, 2013:173-178), (Akova, 2016: 1590-1601), (Doğanay, 2016) araştırmalarında, makalelerinde 
ve tezlerinde, kullanmış ve çalışmalarını bu yöntemle sonuçlandırmıştır. 
 
“Çalışmanın İkinci bölümün de ise sinema ve televizyonun anlatım araçları (Dekor, makyaj, kostüm, ses, ışık ve diğer 
yardımcı ögeler)  ele alınmıştır. Üçüncü bölümde yöntem konusu işlenmiş ve son olarak sonuç kısmında önemli sonuçlar 
belirtilmiş, ayrıca konu ile ilgili muhtemel araştırma konuları belirtilmiştir.” 
incelenerek ve odak guruplara sorularak araştırma sonlanmıştır. 
 
2. KORKU FİLMLERİNDE DEKOR KULLANIMI 
 
Tüm film çalışmalarında ve türlerinde anlatımı destekleyici unsurlardan olan dekorun kullanımı önemli bir yere sahiptir. 
Dekor filmin havasını yaratmaktadır. Konunun nerde geçtiğini, oyuncuların nasıl göründüğü oldukça önemlidir. Bu işlemleri 
dekor işlerinden sorumlu kişiler yaparlar, bu kişilere dekoratör denilmektedir (Onaran, 1986: 43). 
 
Tiyatroda, televizyonda ve sinemada konulara göre sahne tasarımı yapılması, konunun anlatımını arttırmak için genellikle 
kullanılan bir yöntemdir. Konunun ne olduğu anlaşıldıktan sonra, konun hangi mekânda geçeceği belirlenir. Konular 
genellikle farklı ortamlarda geçmektedir. Bunlar bir şeyler çağrıştırmayan söyleşi ya da röportaj olabilir ya da göze hitap 
eden eğlence ve konserler olabilmektedir. Bazen de günlük hayattaki her hangi bir sahne ya da ortamın bir kısmının ya da 
tamamının elektronik ekranlarla düzenlendiği yerlerde geçmektedir (Milerson, 2007: 415). 
 
Dekoratörlerin görevi oyunun dünyasını oyuncuya ve seyirciye göstermektir. Yaptıkları tüm düzenlemelerin bir sebebi 
vardır. Seyircinin gözlerinin sürekli üzerinde olduğu, her an bir eleştiriyle karşı karşıya kalabileceklerini bilerek çalışırlar. 
Mekânı anlatmak için malzeme seçimi doğru ve bilinçli yapılmalıdır. Çünkü yanlış seçim anlatımı güçleştir ve yanlış 
anlaşılmalara sebep olabilir. Kullanılan malzemenin yetersizliğini ortaya çıkaracak işlemlerden uzak durulmalıdır (Brecht, 
1994: 79). 
 
Kullanılan dekor malzemelerinin iki yönü vardır. Bir yönü izleyicilerin gördüğü, diğer yönü ise oyuncuların gördüğü 
yönüdür. Her iki yönde estetik açıdan göze hitap etmelidir. Dekor malzemelerinin görünümü Işık ile uyumlu olmalıdır. Bu 
uyum seyirci ve oyuncuyu etkiler (Brecht, 1994: 79).  
Sahne oyuncusuz, sessiz, müziksiz olabilmektedir ama mekânsız olamaz. Çünkü konu mekânsız anlatılamaz. Konunun 
geçtiği bir mekân olmalıdır. Mekânın etkileri izleyicide oluşturduğu etkilerle birlikte değerlendirilmelidir (Orhon, 1998: 52). 
 
Tüm film türlerinde olduğu gibi korku filmlerinde de dekor kullanımı önemli bir yere sahiptir. Korku filmi üretimi için uygun 
mekân seçimi yapılmalıdır. Korkutucu ve ürkütücü genellikle boş bir ev, depo, atölye gibi yerler olabilmektedir. Mekânın boş 
olması çekimler sırasında rahatsız edilmemek ve dekor hazırlıklarını tamamlamak için uygun olacaktır 
(http://www.wikihow.com/Make-a-Horror-Film ). 
 
Korku filmlerinde mekânın ürkütücü bir görüneme sahip olması için çeşitli düzenlemeler yapmak gereklidir. Örümcekler, 
örümcek ağları, duvarlara sıçramış kan izleri, karanlık odalar, sonu görünmeyen merdivenler, özel efektler, panolar, sis 
makineleri, aynalar, çeşitli duvar kâğıtları, kapı resimleri pencere resimleri, şömine resimleri, sütunlar, çukurlar, sonu 
görünmeyen her türlü mekânlar korku izlenimini arttırmak için kullanılan malzemeler ve yöntemlerdir  
(http://www.wikihow.com/Make-a-Horror-Film ). 
 
Dekor ne kadar iyi yapılırsa yapılsın ortaya çıkaracağı etkiler yönetmenin çekeceği sahnelere bağlıdır. Çekim planları ne 
kadar geniş olursa dekorun ve ona bağlı ışıklandırmanın etkisi o kadar fazla olacaktır. Dekordan küçük sahneler alındığında 
ise alan derinliği azalır ve görüntüler çizgi halinde görünecektir (Milerson, 2007:416) 
Şekil-1: Korku filmi çekimi öncesi dekor hazırlıklarını yapan dekoratörün çalışıma anı 
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Kaynak: (http://www.ensonhaber.com/galeri/adim-adim-korku-filmi#15 ) 

 
 
 
 
2.1. Korku Filmlerinde Makyaj Kullanımı 
 
Makyaj güzel görünmenin yanı sıra başka birçok amaç için de yapılmaktadır. Makyaj sanatçının sağlıklı, hastalıklı, ihtiyar 
genç, komik ve cinsiyetini belirgin hale getirmek için de kullanılır. Uygun bir şekilde yapılan makyaj tasarımı oyuncunun 
karakterini bütünleştirir; oyunun inanılırlığını ve vurgusunu arttırır. Makyaj oyuncunun kostümüne, yüz ifadesine ve ışıklar 
altında nasıl göründüğüne göre değişiklik göstermektedir. Makyaj ışık kaynaklarının gelen ışığın şiddetine, ışığın rengine 
göre farklı tonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden makyajın ışık altındaki etkisi çekim öncesi kontrol edilmeli 
olumsuzluklar giderilmelidir (Megep (2013).  
Makyaj çalışmalarında renkler ve renklerin birleşimi iyi bilinmelidir. Ana renkler kırmızı, sarı ve mavidir. Ara renkler ise 
Sarı ile Kırmızı karışımı turuncudur. Kırmızı ile mavi karışımı mordur.  Sarı ile mavinin karışımı ise yeşildir. Bu ışıkların 
karışımı ve makyaj boyalarının karışımları sonucunda ortaya çıkan renkler iyi bilinmelidir (Megep (2013). 
 
Şekil-2: Korku filmlerinde yoğun makyaj kullanımı örneği                

 
Kaynak:http://postkolik.com/sinema/robert-englund-yeniden-freddy-krueger-oldu 
Tüm film türlerinde makyaj kullanımı önemlidir. Ancak korku filmlerinde makyaj kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Korku 
verme ve ürpertme amacıyla makyaj tasarımı yapılması gereklidir. Bunun için iyi bir makyaj ve plastik makyaj bilgisi 
gereklidir. Yapılan yoğun makyaj sayesinde filmin karakterleri ortaya çıkmaktadır. Bazen bir kişiyi yaratık haline getirmek 
bile mümkün olmaktadır. Plastik makyaj kullanımı için öncelikle özel seslendirme malzemelerinin neler olduğu ve nasıl 
kullanıldığını bilmemiz gereklidir. Korku filmi tarzı makyajları tasarlamak ve yapmak özel bilgi ve yetenek gerektirmektedir 
(Olaç, 2013:1)



	

	

2.2. Korku Filmlerinde Kostüm Kullanımı 
 
Bütün film türlerinde oyuncunun gerçeğe yaklaştırılması ya da fantastik durumunu yönetmek amacıyla yapılan giyim ve 
giydirme uygulamaların tümüne kostüm denilmektedir. Kostüm oyuncunun tamamlayıcısıdır (Orhon, 1998: 52). 
 
 
,Şekil-3: Kostüm çalışması yapılma sırasındaki çekilen fotoğraf Kuyruğun Misina ile Hareketlenmesi anı 

 
Kaynak:(http://www.ensonhaber.com/galeri/adim-adim-korku-filmi#15 ) 
Kostümler karakterlerin tanınmasını sağlarlar. Renk seçimi kostüm tasarımında önemli bir konudur. Dekor içinde kostümün 
silinmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Yönetmenler bazen dekorla kostümün aynı renk olmasını isteyebilir bu durumda 
belirgin olan diğer renkler görünür olacaktır, aynı renkler bütün gibi görünecektir. Korku filmlerinde de kostüm kullanımı 
oldukça yaygındır. Kostümler karakterlerin oluşumunu destekleyici unsurlar taşımaktadırlar (Bordwell ve Thompson, 2009: 
122). 
 
2.3. Korku Filmlerinde Ses İle Anlatım 
 
Nesnelerin görüntüleri kadar sesleri de bizi etkiler. Nesnelerin bulunduğu mekânın ortaya çıkarttığı ses, bizim için 
hazırlanmış işitsel bir hazinedir. Bu hazinenin içinde kulağımızın işittiği her türlü ses vardır. Görüntüden sonra anlatının en 
önemli ikinci unsuru ses olmuştur. Ses sinemada sonradan eklenen bir öğe değildir. Sinemanın teknolojik bir öğesidir. Bu 
öğe, görüntü ile birlikte estetik olarak birlikte sunulmalıdır (Kılıç, 2000: 63). 
Görme işlevi ve duyma işlevi dışında gelen bilgilerin %70’inin göz, %30’nun kulak vasıtasıyla alındığı tespit edilmiştir. Bu 
durum görüntüden sonra sesin önemini algılamamız açısından önemlidir (Akbulut Tan ve Balkaş Erdoğan, 2007: 11) . 
 
Şekil-4: Seslendirme çalışması yapılma sırasındaki çekilen fotoğraf 

 
Kaynak: (http://www.webtekno.com/filmledeki-ses-efektleri-nasil-yapilmakta-h25372.html ) 
Tüm film türlerinde olduğu gibi korku filmlerinde de ses önemli unsurlardan biridir. Korkuyu anlatmak ya da korkutmak için 
ses vazgeçilmez bir duyudur. Yönetmenler sesin önemini ilk çalışmalarında fark etmişler ve bu yönde girişimlerde 
bulunmuşlardır. Sadece ses değil müzikte anlatımı yönlendirmektedir. Müzik tehlikeyi, rüyayı betimleyerek verilmek istenen 
duyguları vermektedir. İnsanları etkileyen bu müziklerin içinde bazı kodlar vardır. Bu kodları düşünerek müzik yapmak 
tamamen bir yetenek işidir. Kulağa hoş gelmeyen huzursuzluk ve ürperti veren (Dissonant) tarzda olan müzikler korku 
filmlerinde etkilidirler (O’Dwyer, 2016: 71). 
 
Korku filmlerinde ‘korku amaçlı müziklerde notaların arasındaki basamaklar giderek daralmalı; sesler gitgide kalınlaşmalı 
ama şiddet giderek azalmalı (Dekreşendo) ve sesler koyu bir sessizliğe yaklaşmalıdır (O’Dwyer, 2016: 71). 
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Korku filmlerinde seslerin olduğu kadar bazı durumlarda da sessizliğin etkisi fazladır. Sessizlik sonrasında gelen ani bir 
çığlık sesi ya da bir yaratık sesi insanları yerlerinden zıplatacak kadar etkilidir. Bu da korku filmlerinde anlatımın seslerin ya 
da müziğin etkisiyle artırılmasıyla mümkün olmaktadır (O’Dwyer, 2016: 71). 
 
2.4. Korku Filmlerinde Işık İle Anlatım 
 
Sinemanın tüm türleri ve alt türlerinde olduğu gibi korku filmlerinde de aydınlatma yöntemlerinin kullanımı büyük öneme 
sahiptir. Sinemada ışık kullanımı, sinemadaki hareketi görebilmemiz için gereklidir. Sinema çerçevesindeki karanlık ve 
aydınlık alanlar konunun anlatımı için ve ilginin belirli yönlere hareket etmesi için gereklidir. Aydınlık olan alanlar ilgimizi 
çekerken karanlık alanlar ilgimizi azaltır. Işık kullanımı dokuları belirgin hâle getirmek için de önemli bir araçtır.  
 
Şekil-5: Işık Çalışması Yapılma Sırasındaki Çekilen Fotoğraf 

 
Kaynak:(http://www.ensonhaber.com/galeri/adim-adim-korku-filmi#15 ) 
Aydınlatma zamanı, rengi, ışığın yönünü, dokuyu ortaya çıkartır tüm film türlerinin en iyi anlatım aracıdır. Bu aracın 
kökenlerini, ilkelerini, terimlerini ve kullanımını bilmek tüm sinema türleri ve korku filmi türleri için, anlatımın nasıl 
şekillendirileceğinin bilinmesi demektir (Bordwell, Thompson, 2009: 124). 
 
Şekil-6:Dekor, makyaj, kostüm, çalışmasının ve diğer unsurların tamamlandığı korku filmi çekimden bir sahne 

 
Kaynak:(http://www.ensonhaber.com/galeri/adim-adim-korku-filmi#15 



	

	

Korku filmlerinde korkutuculuk planlı bir şekilde yapılan aydınlatma çalışmaları ile arttırılmaktadır. Planlı aydınlatma, 
nesnelerin dokusuna ve biçimine dair ipuçları vermektedir. Planlı ve bilinçli aydınlatma nesnelere anlam yükler ve dramatize 
ederek izleyiciye istenilen duyguları hissettirmeden vermemizi sağlar. Yapılacak en iyi ışığın izleyicinin ışık çalışmasının 
yapıldığını hissetmediği sahnelerdir. Planlı ve bilinçli olarak uygulanan ışık yöntemlerinin korku filmlerinde anlatımı 
yönlendirdiği ve anlatım gücünü arttırarak etkilediği ortaya çıkmıştır (Komaç, 2018: 100) 
 
2.5. Korku Filmlerinde Özel Efektler ve Efektler ile Anlatım 
 
Sinemanın her türünde olduğu gibi korku türünde de efekt kullanımı önemli bir yere sahiptir. Efekt, çekim işlemi 
tamamlanan ya da yapılarken görüntüdeki ve sesteki bir takım değişikleri kapsayan işlemlerdir. Efekt kullanımı teknolojinin 
gelişmesine paralel olarak giderek artmıştır. Günümüzde anlatımı güçlendirmek için sık rastladığımız ve şaşkınlıkla 
izlediğimiz birçok sahnede kullanılmaktadır. Gerçekte olmayan görüntülerin gerçeklik hissi oluşturularak yapılması 
işlemidir. Maliyetinin uygun olmasından dolayı sık tercih edilen uygulamadır. Yangın, sis, kan, patlama gibi sahnelerin 
bilgisayar tabanlı sistemlerle, gerçek sahnelerin üzerine uyarlanmasıyla gerçekleştirilmektedir (Yudigil ve Zinderen, 2014: 
373). 
 
3.YÖNTEM 
 
‘‘Durum çalışması’’ yönteminde birden fazla veri toplama yolunun kullanılması birbirini teyit eden verilere ulaşmamızı 
sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 83). 
 
Araştırmanın uygulama bölümünde yerli ve yabancı yapım korku filmi incelemesinde yakın zamanlı ve güncel olması 
açısından 2015 yılında yapılan ve gösterime giren korku filmlerden tesadüfî örneklem yöntemiyle örneklem seçim 
yapılmıştır. Tesadüfî örneklem seçimi (Seçkisiz); öğenin ya da bireyin çalışma evreninden seçilebilme olasılığının bilindiği 
ve bu olasılık oranının sıfır olmadığı örnekleme yöntemlerini içerir. Bu örneklem seçiminde kişiler ya da öğeler rastgele 
seçilir ve bundan dolayı sistematik bir yanılgı olmamaktadır. Öğelerin belirlenip seçilmesi sadece şans faktörü rol 
oynamaktadır (Kaplan, 2015:2). 
 
Buna göre Yerli yapım korku filmlerinde dab6e örneklemi seçilmiştir. Yabancı yapım korku filminde ALL HALLOWS’EVE 
2 örneği seçilmiştir. Seçilen bu filmler Durum çalışmasının bütüncül çoklu durum desenine göre incelecektir. Bu desende her 
bir durum kendi içinde bütüncül olarak ele alınır ve daha sonra birbirleriyle karşılaştırılır (Aytaçlı, 2012: 3). 
 
Seçilen belirlenen odak guruba izletilerek gurubun korktukları sahneler tespit edilmiştir. Korkulan sahneler doküman 
incelemesine tabi tutularak incelenmiştir. 
 
Odak gurup çalışmaları genellikle görüşme sorularının 6-8 kişiden oluşan guruba sorulmasıyla yapılmaktadır. Katılımcıların 
az tutulma sebebi 6-8 kişilik odak gurupta bile görüşmelerin saatlerce sürmesi ortaya onlarca sayfa yazılı veri çıkmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle odak grup 6’şar kişiyle sınırlı kalmıştır. İncelenecek gurup sayısının fazlalığı evreni daha çok 
temsil edecek gibi görünse de uygulamada böyle olmadığı konunun aşırı ayrıntılara indiği ve farklılaştığı görülmüştür. Bu 
yüzden çalışma 6 kişilik 2 odak gurupla sınırlı kalmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 184). 
 
Odak gurup katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu yöntem zengin bilgiye sahip olduğu varsayılan 
durumların araştırılmasında, olayların ve olguların açıklanmasında kullanılan tüm yöntemleri kapsamaktadır. Bu yöntemin 
uygulanmasında çeşitli alt yöntemler de vardır.  
 
En sık kullanılanı ölçüt örnekleme yöntemidir. Bu yöntemde önceden belirlenen ölçütleri karşılayan örneklemin seçilmesi 
esastır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 140).  
 
Araştırma konusunun korku filmi olması dolayısıyla odak gurubun yaş ölçütü, 18 yaşından büyük kişiler olarak 
belirlenmiştir. 
 
Amaçlı örneklem seçiminde, araştırma konusunun korku filmi olmasından dolayı korku filmi izlenme yaşı 13 üzeri ve 18 yaş 
üzerinde olduğundan dolayı odak gurubun örneklem seçiminde 18 yaşından büyük kişiler seçilmiştir. 
 
 
 
 
Tablo-1: 1. Odak Grup Katılımcı Bilgileri 

1.
 O

D
A

K
 G

R
U

P 

 

KATILIMCI 

 

CİNSİYET 

 

YAŞ 

 

ŞEHİR 

 

EĞİTİM 

 

MESLEK 

 

1.KATILIMCI 

 

KADIN 

 

52 

 

ESKİŞEHİR 

 

LİSE 

 

EV HANIMI  
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2.KATILIMCI 

 

ERKEK 

 

58 

 

TOKAT 

 

LİSE 

 

İŞÇİ 

 

3.KATILIMCI 

 

KADIN 

 

29 

 

SİVAS 

 

YÜKSEK LİSANS 

 

HEMŞİRE 

 

4.KATILIMCI 

 

ERKEK 

 

36 

 

AMASYA 

 

ÖNLİSANS 

 

MEMUR 

 

5.KATILIMCI 

 

KADIN 

 

26 

 

İSTANBUL 

 

LİSE 

 

İŞÇİ 

 

6.KATILIMCI 

 

ERKEK 

 

29 

 

KAYSERİ 

 

LİSE 

 

ESNAF 

 
 
Tablo-2: 2. Odak Grup Katılımcı Bilgileri 

2.
 O

D
A

K
 G

R
U

P 

 

KATILIMCI 

 

CİNSİYET 

 

YAŞ 

 

ŞEHİR 

 

EĞİTİM 

 

MESLEK 

 

1.KATILIMCI 

 

KADIN 

 

20 

 

ESKİŞEHİR 

 

LİSE 

 

ÖĞRENCİ 

 

2.KATILIMCI 

 

ERKEK 

 

18 

 

ANKARA 

 

LİSE 

 

ÖĞRENCİ 

 

3.KATILIMCI 

 

KADIN 

 

46 

 

BOLU 

 

LİSANS 

 

İŞÇİ 

 

4.KATILIMCI 

 

ERKEK 

 

48 

 

KOCAELİ 

 

ÖNLİSANS 

 

MEMUR 

 

5.KATILIMCI 

 

KADIN 

 

27 

 

İSTANBUL 

 

LİSE 

 

EV HANIMI 

 

6.KATILIMCI 

 

ERKEK 

 

30 

 

SAKARYA 

 

LİSE 

 

ESNAF 

 
 
Yapılan araştırmalarda sinema izleyicisinin yüzde 52'sinin 15 -29 yaş arasında olduğu ve izleyicilerin çoğunluğunun evli 
olduğu,  izleyicilerin yüzde 80'nin lise öğrencisi veya lise mezunu, yüzde 4'lük kesimin ise yüksek lisans ve doktora yapmış 
olduğu tespit edilmiştir. Amaçlı örneklem seçiminde bu şartların yerine getirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır (Eren, 2016:1). 
 
Cinsiyete göre korku düzeyi farklılıklarının yaşanmaması için kadın, erkek sayılarının eşit olması sağlamıştır (Andre, 2016: 
62). 
 
Odak guruplar Cinsiyet olarak incelendiğinde toplam 6 kadın ve 6 erkekle katılımcıların cinsiyet sayıları eşittir. 
Kırsal ya da şehir yaşantısı içindeki bireylerin kültürel farklılıklarının korku düzeyini farklılaştırmaması için tamamı şehir 
yaşantısı içinde ve farklı şehirlerde yaşayan kişilerin seçilmesine özen gösterilerek odak guruplar oluşturulmuştur (Burkovik 
ve Tan, 2016: 83). Seçilen odak guruplar yaş olarak incelendiğinde, 1.Odak gurup yaş ortalaması 38,33’dir. 2.Odak gurup yaş 
ortalaması 31,5’dir. Odak gurupların genel olarak yaş ortalaması 34,9’dur. 
 
Odak guruplardaki katılımcıların şehirleri incelendiğinde 1.odak gurup katılımcılarının Eskişehir, Tokat, Sivas, Amasya, 
İstanbul, Kayseri şehirlerinden olduğu görülmektedir. 2.Odak grup katılımcılarının şehirleri ise Eskişehir, Ankara, Bolu, 
Kocaeli, İstanbul, Sakarya’dır. 
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Odak guruplardaki katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, 1.Odak gurup katılımcılarından birisinin yüksek lisans, 
birisinin ön lisans, dördünün ise lise mezunu olduğu görünmektedir. 2.Odak gurup incelendiğinde, birisi ön lisans, birisi 
lisans, dördü lise, mezunudur. İki grup birlikte incelendiğinde yüksek lisans mezunu % 8,33, lisans mezunu % 8,33, Ön lisans 
mezunu % 16,67, lise mezunu % 66,67 oranları ile karşılaşılmaktadır.  
 
SONUÇ 
 
Sinema ve filmlerde duygular ve düşünceler görüntüler aracılıyla izleyicilere aktarılmaya çalışılır. Görüntülerin ortaya 
çıkması çeşitli faktörlerin birleşimiyle mümkün olmaktadır. Teknik olarak hazırlanan bu görüntülerin estetik olarak da çekici 
olması gerekmektedir. Bu çekicilik dekor, kostüm ve makyaj kullanımıyla desteklenmektedir. 
 
Dekor; mekânı anlatmak için yapılmaktadır. Malzeme seçimi doğru ve bilinçli yapılmalıdır. Çünkü yanlış seçim anlatımı 
güçleştir ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. 
Kostümler; karakterlerin tanınmasını sağlarlar. Renk seçimi kostüm tasarımında önemli bir konudur. Dekor içinde kostümün 
silinmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Dekor ve kostüm seçimlerinin uyumlu olması gereklidir. 
 
Makyaj; sanatçının sağlıklı, hastalıklı, ihtiyar genç, komik ve cinsiyetini belirgin hale getirmek için kullanılır. Uygun bir 
şekilde yapılan makyaj tasarımı oyuncunun karakterini belirginleştirir, oyunun inanılırlığını ve vurgusunu arttırır. Dekor, 
kostüm ve makyajın uyumlu birlikteliği oyuncunun karakter kazanmasında oldukça önemlidir. 
 
Ses; nesnelerin görüntüleri kadar sesleri de bizi etkiler. Nesnelerin bulunduğu mekânın ortaya çıkarttığı ses, bizim için 
hazırlanmış işitsel bir hazinedir. Bu hazinenin içinde kulağımızın işittiği her türlü ses vardır. Görüntüden sonra anlatının en 
önemli ikinci unsuru ses olmuştur. Ses sinemada sonradan eklenen bir öğe değildir. Sinemanın teknolojik bir öğesidir. Bu 
öğe, görüntü ile birlikte estetik olarak birlikte sunulmalıdır. 
Işık; sinemadaki hareketi görebilmemiz için gereklidir. Sinema çerçevesindeki karanlık ve aydınlık alanlar konunun anlatımı 
için ve ilginin belirli yönlere hareket etmesini sağlar. Aydınlık olan alanlar ilgimizi çekerken karanlık alanlar ilgimizi azaltır. 
Işık kullanımı dokuları belirgin hâle getirmek için de önemli bir araçtır. Aydınlatma zamanı, rengi, ışığın yönünü, dokuyu 
ortaya çıkartır tüm film türlerinin en iyi anlatım aracıdır. Dekor, kostüm, makyaj, ses ve ışığın birlikte estetik olarak 
kullanımı iyi bir anlatım için olması gereken unsurlardır. 
 
Anlatımı ve gerçekliği arttırmak için günümüzde bilgisayar efektleri sık kullanan bir tekniktir. Ayrıca 3 boyutlu ve 3 
boyuttan fazla boyut kullanımı da anlatımı arttırıcı etkiye sahiptir. 
 
Mizansenin tüm unsurlarının uyumlu birliktelikleri estetik ve etkileyici sahneleri oluşturmada etkili olmaktadır. 
Buradan hareketle bu araştırmada dekor, makyaj, ışık ve ışık efektlerinin korku filmlerindeki anlatımın gücünü ne derecede 
arttırdığı ya da azalttığı bir problem olarak gözükmektedir. Bunu araştırmak için yerli ve yabancı yapımlardaki korku filmi 
sahnelerinin incelenmesiyle ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. İzleyicilerin hangi görüntülerden daha çok etkilendiği ve 
hangi teknik unsurlardan etkilendiği sorgulanarak izleyiciyi korkutan görüntüler incelenmiştir. 
 
Seçilen bu film örnekleri üzerinde çalışma yapabilmek için insanların hangi sahnelerden etkilenip korktuklarını bulmak 
gerekmektedir. Ancak evrenin büyüklüğü araştırmacıya, büyük zaman, enerji ve maddi kayıplara sebep olacağından 
örneklemi daraltmak için odak grup yöntemine başvurulmuştur. Odak gruplara korktukları sahneler doküman incelemesine 
tabi tutularak ve incelenerek, sonuçlandırılmıştır. 

Görüşme sonucunda; odak gruplardaki izleyiciler dab6e filminin görselliğini, inandırıcılığını ve korkutuculuğunu ALL 
HALLOWS’ EVE 2 filmine göre daha etkileyici ve korkutucu bulmuşlardır. 

Odak gruplara izlediğiniz filmlerde korkutucu bulduğunuz sahnelerde korkunuzu arttırıcı teknik destek unsurları nelerdir? 
(Işık, ses, dekor, kostüm, makyaj) soruları sorulmuştur. Odak gruplar korku duydukları sahnelerde en çok ışık ve ışık 
efektlerinden, ışığın yokluğundan (karanlıktan) ya da ışığın aniden ortaya çıkmasından (aydınlıktan) etkilendiklerini 
belirtmektedirler. 
 
Görüşmecinin sorduğu bu sorular ve alt sorularla odak gurup çalışmasının verdiği cesaretlenme ile şekillenerek filmlerin 
korkulan sahneleri belirlenmiştir. Bu sahnelerdeki anlatım araçlarının neler olduğu odak grubun cevaplarına göre ve bu 
sahnelerdeki ışık ve ışık efektleri açısından incelenmiştir. 
 
Korkutucu sahnelerin dab6e filminde daha fazla olması, aydınlatma ve diğer yardımcı unsurların kullanımının dab6e filminde 
daha belirgin, amaçlı ve çekici olmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Sonuç olarak bu çalışma, planlı ve bilinçli olarak uygulanan ışık yöntemlerinin korku filmlerinde anlatımı yönlendirdiğini ve 
anlatım gücünü arttırarak etkilediğini ortaya çıkartmıştır. 
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Abstract. Nowadays, it has become almost impossible to remove the means of communication, which 
increase in popularity from day to day, from our lives. The communication tools that it has not been 
separated from us at every moment of our life are of course positive contributions to our daily lives as 
well as negative contributions. As an example, it is a known fact that the youngest generation of people 
who use communication tools most effectively. In addition to their daily responsibilities, the younger 
generation does not neglect to visit social media through communication means. In fact, they never forget 
to visit the social media, even if they postpone activities such as going to school and studying, which is 
one of their daily responsibilities. In this study, it was tried to learn the perceptions of high school 
students, who are a representative of younger generation, on social media usage. The reasons for using 
social networking and social networks of high school students were researched and social media usage 
habits of young people were analyzed by conducting a questionnaire in the sample of high school students 
in Eskisehir. 
Keywords: social media, high school students, social media usage 

 
Özet. Günümüzde, popülaritesi gün geçtikçe artan iletişim araçlarından söz etmemek neredeyse imkansız 
hale geldi. Yaşamımızın her anında hayatımızda yer alan iletişim araçları elbette ki günlük hayatımıza 
olumlu ve olumsuz katkılar sağlamaktadır. Örneğin, iletişim araçlarını en etkin kullananların genç 
kuşaklar olduğu bilinen bir gerçektir. Genç nesiller, günlük sorumluluklarına ek olarak iletişim araçlarıyla 
gün aşırı sosyal medyayı ziyaret etmeyi ihmal etmemektedir. Genç neslin günlük sorumluluklarından biri 
olan okula gitmek ve ders çalışmak gibi etkinlikleri ertelemelerine rağmen, sosyal medyayı ziyaret etmeyi 
asla unutmamaktadırlar.  Bu çalışmada, genç neslin temsilcisi olan lise öğrencilerinin sosyal medya 
kullanımına yönelik algıları öğrenilmeye çalışılmıştır. Lise öğrencilerinin sosyal ağ ve sosyal ağlarının 
kullanılmasının nedenleri araştırılmış ve Eskişehir'de lise öğrencileri örnekleminde anket uygulayarak 
gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, lise öğrencileri, sosyal medya kullanımı 

 
INTRODUCTION  
The new electronic independence re-creates the world in the image of a global village (MacLuhan, 1967).  This independence 
actually makes us addicted to the internet. The internet that surrounds our lives on a global scale actually connects all people 
to one another in the electronic environment. So even if the boundaries people live in are different, people have become a 
part of the global world. 
In the past, communication was limited or even absent because people were away from each other. Nowadays, with the 
development of the internet, the concept of border has almost no place in our lives. After the discovery of computer 
technology, this new communication phenomenon and process stemming from the convergence of communication 
technologies and evolving technology has caused the age to be given the name "Information Age" (Aziz, 2008). With the 
social media taking place in our lives, it has become impossible to prevent information sharing on a global scale.  
According to Kristina Lerman, social media sites have four common characteristics (Lerman, 2007): 
1. Users can create content or contribute content in various media types, 
2. Users can tag content, 
3. Users can evaluate the content either by active voting or by passive use, 
4. Users can create social media networks by identifying common interests such as people and friends with other users.  
Social Network Services, which is at the forefront of services that are now becoming highly effective and able to provide real 
benefits to users, provide an environment where individuals can meet in the virtual environment and share their interests, 
goals and hobbies. Actually, it can be said that social media has become the only tool we have evaluated, enjoyed, chatted, 
exchanged knowledge, and accessed the information and followed the agenda. 
According to TÜİK, the Internet usage rate of young people between the ages of 16 and 24 was 73% in 2014, and this ratio 
increased to 77% in 2015. The rate of Internet use among young women was 68.9% with an increase of 5.7 points in 2015, 
while it was 85.1% among young men (TÜİK, 2016). 
So, how much social networking do you spend in the life of the young people who are the assurance of our future, how many 
hours do they spend time in the social media, what are the purposes of using social media? 
In fact, there are many reasons why students like to spend time in social sharing. First, social networks give them the freedom 
to do what they wish. Nowadays young people have started to take more places in the virtual world instead of real life with 
the spread of social media. Instead of talking face to face with people they know, they are starting to prefer to talk online. It 
can be said that social media is the most important factor that attracts students to talk online, to make new friends, to get 
updated information and to be loved continuously. This is why the virtual world is more attractive to students than real life. 
Sitting in front of a computer is fascinated by them and then demands more freedom. It has never been so easy to create a 
digital image of the actions of younger brains as never before in such a natural environment. 
When a friend of a student publishes something about his current relationship, the other friends are repressed to do the same 
thing. Actions that attract more public attention are more valuable, although some are contrary to morality or illegal. We see 
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that many students are worried about seeing them and for this reason they always try to upload more beautiful pictures from 
their friends. 
The most important things in a student's life are learning good habits and gaining knowledge to become a moral character. 
But nowadays, as seen in various surveys, this optimal learning process is severely compromised by the dropping of students 
by social networks. Students ignore their work by spending time on social networking sites rather than reading or interacting 
with people they read. Active and frequent participation in social networking activities can adversely affect their grades or 
hinder their journey to future careers. 
 
THE PURPOSE OF THE STUDY 
The purpose of this study is to measure the social media use rate of students in high school, the most used social media 
network, the frequency of social media usage and the purpose of using social media. In this general aim, it was aimed to 
measure how high school students use social media. 
 
SIGNIFICANCE OF THE STUDY 
One of the most important innovations in communication is internet based social media tools. An important part of this 
process is social media sites that are clicked billions of times every day. It should be known that these sites, which have a 
great interest in our country and host an intense visitor mass, should also be adapted to our educational system and make the 
best use of it. This study is an up-to-date and important work that needs to be done in order to increase the quality of the 
education of the students and to determine the positive and negative effects of the social media sites. 
Social media sites are known to be very important in terms of education; Interaction, active participation, cooperation, 
multimedia support, information / resource sharing, critical thinking, and so on. It can be argued that placing social media 
applications in the context of learning and teaching, which students play a very important role in their lives and spend a great 
part of their time, is of great importance in this respect. 
On the other hand, it is important for students to determine the reasons for their use in their daily lives and the reasons for 
their spreading so quickly, in order to identify possible factors that will influence their adoption in the context of education. 
In societies nowadays able to make a part of the knowledge and communication life, it has become very important to meet 
the expectations of the learners in the learning process, to prepare an effective learning environment and to increase the 
interaction between the students and teachers and educational institutions. Technology has often become a part of education 
as it is in all areas of everyday life as an effective means of meeting these needs with the provision of communication, 
communication, and feedback, instead of knowledge. On the one hand, challenging tasks such as trying to train people's daily 
needs, students' desires, training needs of working individuals and heterogeneous groups together. On the other hand, 
education does not only cover a certain period, it is able to learn for all kinds of needs at any time, increase the importance of 
lifelong learning, both pedagogical and technological innovations. 
One of the most important innovations in communication is internet based social media tools. An important part of this 
process is social media sites that are clicked billions of times every day. It should be known that these sites, which have a 
great interest in our country and host an intense visitor mass, should also be adapted to our educational system and make the 
best use of it. This study is an up-to-date and important work that needs to be done in order to increase the quality of the 
education of the students and to determine the positive and negative effects of the social media sites. 
Social media sites are known to be very important in terms of education; Interaction, active participation, cooperation, 
multimedia support, information / resource sharing, critical thinking, and so on. It can be argued that placing social media 
applications in the context of learning and teaching, which students play a very important role in their lives and spend a great 
part of their time, is of great importance in this respect. 
On the other hand, it is important for students to determine the reasons for their use in their daily lives and the reasons for 
their spreading so quickly, in order to identify possible factors that will influence their adoption in the context of education. 
It is important to find out the positive and negative effects of social media sites on the students and to be an example of all 
the education system that includes every level of education and any researches to be done in relation to this field. 
Scope and limitations 
1) The research is limited to the opinions high school students operating within the borders of Eskişehir city center. 
2) Research is limited to 2017-2018 academic years. 
3) The information obtained in the research is limited to the questions in the developed questionnaire. 
Definition of the terms 
Social Network: The virtual environment in which social relations such as the definition and discussion of people, 
communicating with communities of interest, organizing are carried. 
Dependency: A state of desire that cannot be overcome to repetitively perform a certain act against the harm of individuals, 
their mental and physical health or social life. 
Literature review  
There are some research articles on the impact of social media on people. First research was done by Romero (2011). The 
goal of this paper was to show that the correlation between popularity and influence of social media is weaker than it might 
be expected. 
As a result of increasing knowledge sharing, social media networks provide members with the appropriate space to broadcast 
their own messages. Even social media members are forced to share their views. 
According to a review on Twitter, most of the users are acting as passive information consumers and do not transmit the 
content to the network. 
For this reason, in order for individuals to be influential, not only attention and popularity, but also user passivity must be 
overcome. 



	

.	 103	

Because of the rapidly increasing popularity of social media, students have entered into a fierce competition among 
themselves. Owing to the desire to be jealous and constantly admired, we can say that the younger generation sees social 
media as a field of competition. So I will research how social media shapes young people. 
Second research was done by Uysal (2013). In this study, the purpose of vocational high school students' social media sites 
and their use of social media for educational purposes were investigated.  
Nowadays, the level of civilization of countries has become measurable with used technology and having people who apply 
and improve this technology. Social networks in the host interaction and communication tools, has the potential to be an 
important educational and widespread utilization rate. Using these networks by elementary, high school and university 
students are seen in our country.  
In this study, using the status of vocational high school students on social media sites, and educational purposes to use 
opinions on the use of context are examined. The research was carried out screening model. Research, was carried out at 
Haydarpaşa Vocational/technical Secondary School students in this study. The school has achieved many firsts in many areas 
across the country recognized the historical and pioneering school. Ministry of Education has given the task to the school and 
the school has implemented many projects national and international wide.. The study sample consisted of 12 'girls and 332 
boys, consists of a total of 344 people. As a result, according to the views of vocational high school students social media 
sites have positive contribution to secondary education, the use of the educational context, communication, collaboration and 
resource sharing.  
It is recognized that students use social media sites to communicate with previous friends, join groups with common interests 
and needs, and are found to be sharing more information as soon as possible. Social media sites, according to the students 
communication, socialization, communication, sharing area. 
Third research was done by Balyemez (2014). The purpose of this research is to find perceived differences for the negative 
effects of Facebook on high school and college students. 
As the Internet, SNS, Facebook has finally become an indispensable part of our daily life, whether it is wanted or not, all the 
viewers are influenced by Facebook at different rates. For the younger generation in particular Facebook has become a part of 
everyday life and has affected social and psychological behavior. 
The Third Person Influence basically measures the perceptual differences between the "me and them" on the effects of media 
messages. In a typical Third-Party study, it is expected that the perceived effects on others are greater than the perceived 
effects on them. There was strong support for the Third Person Theory in this work. Findings of the study reveal that students 
at both levels of education perceive that Facebook has more negative effects on others. Both high school and college students 
acknowledge that the behavior and opinions of others are greatly influenced by Facebook's behavior and opinions. The 
results showed that the perceptions of university students were in line with the social distance. However, high school students 
generally accept that university students are less affected than general high school students. The most important finding is 
that perceived information is more dominant than social distance in perceived influences from the media. The majority of 
participants did not find it dependent on Facebook, but they tend to be addictive. Gender in this study is not statistically 
significant. 
It will be done my research to determine how high school students use to social media. Only old generation was studied in 
the present study. However it could be interesting to study other age groups as well.  Findings of the study reveal that 
perceived knowledge affects students perceived. Further research can compare perceived effects of students from same level 
of education with different levels of success in lessons. 
Fourth research was done by Arklan (2016). The study aims to reveal relationship with daily life and social media from 
quantitative data on field study. 
Daily life in information society of present-day and social media as an applications of new generation have relational nature 
that concured in different directions and interrelated with each other. The nature of daily life and social media makes it worth 
researching and questioning in different aspects. According to conclusions in the study, on the basis of general scanning 
model, as issues, daily life and social media affecting and building agenda of each other. Generally, social media creates 
positive impact and complements or strengthens on daily life relation/interaction. Similarly, daily life creates positive impact 
on social media relation/interaction too. The impact has a complementary character in mostly, while empowering in partly on 
social media relation/interaction. 
 
As the research findings show, everyday life and social media are interactive living spaces that interact and interact with each 
other, where they have the potential to determine each other's agenda, and from one living person to another quickly and 
easily. In this context, the individual will be able to minimize the chances of problems and conflicts arising from personal 
development, which will take on a function that contributes to the relationship patterns in both the real and the digital world. 
The opposite attitude can lead to unwanted developments that can bring about uncomfortable situations for the individual by 
bringing multidimensional and intricate problems in both real and digital life. 
People who use social media change every day because of social media usage. Those who think that social media is an effect 
of reinforcing and complementing the everyday life generally do not change or at least do not change the change in everyday 
life negatively from the use of social media. I also believe that social media has changed people so I will do research on this 
area. 
 
Fifth research was done by Babacan (2016). The goal of this paper was to focused on understanding and apprehending the 
relationship of youth with social media around fundamental mind creating social depth. 
Social media showing itself in every aspect of daily life and changing and transforming individuals and society relations at all 
points. Due to the structural form, social media mainly allows individual use; but on the other hand, its development through 
a network connecting individuals makes it entirely social. In this respect, understanding the relationship between social media 
and youth, as one of dozens of elements that comprise the social structure and as one of the most important dynamics, is 
becoming extremely important. Meanwhile, an effort should be developed around the concept of ‘social depth’ which can be 
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defined as the sum of many different elements of the social structure. What should be understood from social depth is 
constructionof a mind that does not ignore the humanity accumulation of history but not fall into anachronism, seize and 
apprehend today and show will. And ability to penetrate this mind into all the elements and cells of social structure. In other 
words, what is necessary for harmony of a healthy body is mind and will. In this aspect, our study, which discusses 
theoretically social media usage of youth around the concept of social depth, focuses on understanding and apprehending the 
relationship of youth with social media around fundamental mind creating social depth. 
 
All the practices that young people exhibit through social media should be read and understood around the framework of 
social depth, rather than being seen as right, correct and unquestionable. Focusing on the point that the mind of enlightenment 
makes to the mind and the point that humanity brings to it, the dimensions of an unlimited freedom that is carried out again 
with a similar emphasis today must be discussed. In my work, I would like to point out that social media should be 
understood as a place of existence for youth, from a social depth perspective. 
 
Sixth research was done by Demirtaş - Madran (2015). The purpose of this study is to examine the validity and reliability of 
the Turkish form of the Facebook Jealousy Scale. 
Therapists have argued that the rapid spread of social media use, overuse, and addictions to it have been caught unprepared to 
deal with social and individual problems. For this reason, the development of these and similar scales, the ability to make 
cross-cultural comparisons, will provide both theoretical and practical contributions. On the other hand, such adaptation 
studies may serve as a stepping stone to develop new cultural-specific scales, as well as to enable new research. In short, this 
study presents findings that besides limitations; the Turkish form of the PLO is valid and reliable, supporting a one-factor 
structure like the original form. 
The use of social media is much more common in Turkey than in many other countries. Nevertheless, this widespread use 
seems to have made little research on individual, relational and social influences. It is seen that close relationships are greatly 
influenced by the use of facebook, and this use has an effect that triggers the jealousy of the spouses, thus creating a basis for 
jealous divorce and even violent incidents. For this reason, it is important to carry out researches on this subject in Turkey 
and to make adaptation studies of the scales commonly used in the literature in order to make intercultural comparisons in 
these studies. 
The communication process has been moved to another dimension by the widespread use of mobile phones and computers. 
Communication via social networks adds new practices to traditional communication types, as well as to confront as a 
different type of communication. Through social networks, existing relations can be sustained and new relations can be 
established at the same time. From this point of view, it will be investigated how social media influences of high school 
students in the research. 
Seventh research was done by Öztürk (2015). This study aims to reveal the importance of social media in education; 
education, social media and relationship between education and social media are discussed. 
 
Through the end of the 20th century, with the emerging of internet, the developments in information technologies led to 
many changes in the ways communication and daily life. In human interaction, face to face communication gave way to the 
communication with technological devices. Social media takes place in the centre of this virtual platform. Social media 
represents all the applications, services and means that enables the users to communicate by using network technologies.  
 
The individuals’ dialogues and sharing’s with each other form the social media. Social media reformed people’s 
communication, interaction, collaboration, studies an even learning process. Because it is flexible and user-friendly than 
other instructional management systems, social networking sites can be used more easily. By following these simple steps to 
create a community and the realization of shares among themselves provide a very convenience for the students in terms of 
communication and feedback. In addition to these features, social networking sites are also beneficial for the institutions due 
to the features such as enrichment of blended learning experiences and supporting students’learning process and teachers’ 
training and evaluation process. This study aims to reveal the importance of social media in education; education, social 
media and relationship between education and social media are discussed. 
 
In the world, the increase of internet and computer users from day to day, shopping on the internet following the news, 
communication training, education, everyday life applications in every sense. In this sense, I will investigate how new 
communication technologies shape today's high school students. 
Eighth research was done by Tekin (2016). This research has been carried out to investigate the relation between social media 
usage of secondary school students and their perceived human values. 
Our country is well suited for this newly defined social media addiction, especially due to the high population of young and 
student population, the emerging country, and the increasing use of the internet and social networks. 
 
It is thought that the "internet and social network dependency" problem in Turkey may start to increase. Parents have great 
responsibilities to prevent this from happening. Before reaching the disease level, parents may limit the use of their children 
for this situation, or they may direct their children to other activities. Therefore, the importance attached to the education of 
values has increased. 
 
It is not enough that only the work carried out in the school, teachers, school administrators and other employees support this 
training for the students to gain and develop the determined values of the students. The parents should also support their 
study of the values in the school and should be an example to their children in a manner consistent with this education. 
Students participating in the survey seem to have spent much of their time on Facebook. In this context, specialists in the 
field can organize various activities for students to use social sharing sites efficiently. 
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Such similar studies will be carried out at different levels and at different levels, and social network dependence in our 
country will be revealed and a number of measures will be taken in order to solve this problem especially for our future 
generations' health. Visual and practical training should be given outside of the lessons in order to increase the importance of 
the students to human values. 
 
Ninth research was done by Kuyucu (2014). In this study there has been a research on the usage of Facebook for the 
generation that was born between 1979 and 1989 which is called as Y Generation. 
 
In the first part of the study a conceptual research for the concept of Y generation was done and it the specifications of this 
generation through the light of the current researches done until now were shown. In the second part of the study there has 
been a research which gave reliable results on how the Y generation uses Facebook. On the research there has been also an 
evaluation on the idea of ‘Facebook makes dependence’ by the side of the Y generation and there has been found a result that 
Y generation doesn’t full accept that Facebook makes dependence. In the final stage of the research there has been an 
evaluation for Y generation’s use of Facebook according to age and sex and there has been a determination that this 
generation should be divided in to two subparts according to the technological and internet developments during their period. 
 
Technological developments in the past century have caused radical changes in world history. Technology has become the 
leading actor of social development, especially in the 21st century. Social media emerging as a result of new communication 
technologies have led not only to the media but also to the reshaping of the lives of individuals. The generation most affected 
by this situation was the generation born in 1979 and 1999 and called as the Y generation. Y generation has been particularly 
interested in internet technologies and social media, while previous generations have limited technology involvement.  
 
This study was carried out between 1979 and 1999. My work will include high school students. I can use this work to 
understand the internet information of the children of that age. 
Tenth research was done by Cengiz (2014). The aim of this research was to obtain that word of mouth which actualized on 
social media affects customers’ buying behaviors. 
 
Traditional Word of mouth communication is a verbal communication type which has been used without commercial purpose 
between people who are familiar to each other. Electronic word of mouth communication states whole positive and negative 
notifications which have been done by potential, real or old customers about a product or a firm by using internet. Word of 
mouth communication gave place to electronic word of mouth communication by the technology progress. The most 
common communication environment for electronic word of mouth communication is Facebook. The aim of this research is 
to specify the effect of shared advice and reviews which have been written by Facebook friends about a product or a service 
on buying behaviors. For this purpose, a questionnaire applying has been done on Gümüşhane University personals and 
students who are using Facebook site. Obtained result is that, word of mouth which actualized on socail media affects 
customers’ buying behaviors. 
 
When you look at the answers to the product advice in electronic word-by-mouth communication, it is seen that Facebook 
users are generally positively approaching issues related to the product. People take advantage of social media on issues such 
as the different characteristics of a product, its usability, its durability, performance and functionality, give importance to the 
recommendations of its friends, and think that it makes life easier. 
 
In particular, Facebook friends play an active role in electronic word-of-mouth communication. Because, on the basis of oral 
communication, the sharing among the acquaintances stand out on any topic. When you consider Facebook friendship in this 
context, there is a kind of friendship that is much more effective, faster and less costly. 
 
METHOD 
Field study management was applied in the study conducted within the framework of these aims, and when data were 
obtained, questionnaire technique was used. The questionnaire was taken from a survey on social media usage habits. The 
data obtained in the analysis were transferred to the computer using SPSS 20 packet program, frequency and percentage 
analyzes were performed. 
The universe of the research is composed of high school students studying in Eskisehir. The sample of the research is 
composed of high school students determined by random method in fall semester of 2017-2018 education years. 
 
The sex of the students participating in the sample survey is given in Table 1. The questionnaire was applied to 143 students 
who were randomly selected from April 24 to April 26, 2017 for students attending high school in Eskisehir. Unanswered 
questions that were discussed face-to-face with participants during the survey were explained.  
 
Demographic Characteristics 
  Table 1. Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Male 52 36,4 36,4 36,4 
Female 91 63,6 63,6 100,0 
Total 143 100,0 100,0  
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Table 2. Age 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

15 18 12,6 12,6 12,6 
16 44 30,8 30,8 43,4 
17 61 42,7 42,7 86,0 
18 20 14,0 14,0 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
Table 3. Class 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

9 11 7,7 7,7 7,7 
10 71 49,7 49,7 57,3 
11 44 30,8 30,8 88,1 
12 17 11,9 11,9 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
As seen in Table 1, 52 of the high school students using social media in the survey were male and 91 were females. In Table 
2, it is determined that the majority of the students' ages are 17 (61 students) and 16 years (44 students). In Table 3, it is seen 
that the highest number is the 10th class (71 students) when the classes of students are taken into consideration. They also 
participated in the research from the 11th grade (44 students), the 12th grade (17 students) and the 9th grade (11 students). 
 
Findings and Comment 
The answers given by high school students in Eskişehir under this heading are reported on the following tables. 
 
 
 
 
 
 
Table 4. Time Periods Participants Spend on Social Networks 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Never 2 1,4 1,4 1,4 
Less than 1 hour 14 9,8 9,8 11,2 
1-3 hour 51 35,7 35,7 46,9 
4-6 hour 35 24,5 24,5 71,3 
7-9 hour 19 13,3 13,3 84,6 
10-12 hour 7 4,9 4,9 89,5 
13 hour ve over 15 10,5 10,5 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
Participants are asked about the average number of hours they spend per day in social networks: 1-3 hours with 35.7%, 4-6 
hours with 24.5%, between 7-9 hours with 13.3%, between 10.5 and 13 hours And 9.8% with less than 1 hour response. 
 
 
 
 
Table 5. Duration of Social Media Usage 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Never 2 1,4 1,4 1,4 
Less than 1 year  3 2,1 2,1 3,5 
1 year 11 7,7 7,7 11,2 
2 years 22 15,4 15,4 26,6 
3 years 28 19,6 19,6 46,2 
4 years 24 16,8 16,8 62,9 
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5 years and over 53 37,1 37,1 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
For how long you are using social media, 37.1% of respondents gave 5 years and over. While 19.6% of the respondents 
stated that they used social media for 3 years, 16.8% of them stated that they used it for 4 years, 15.4% for 2 years, 7.7% for 
1 year and 2.1% for less than 1 year. 
 
Table 6, Commenting on Social Media 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Yes 75 52,4 52,4 52,4 
No 68 47,6 47,6 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
52.4% of the respondents indicated that they commented on the contents of the social media, while 47.6% stated that they did 
not comment on the contents of the social media.
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Table 7, Face-to-face meeting with social media 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Yes 61 42,7 42,7 42,7 
No 82 57,3 57,3 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
Do you meet face to face with the participants through social networks? It was asked and 57.3% of the respondents gave no, 
42,7% gave yes. 
 
Table 8. Use Social Media to Get New Friends 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 27 18,9 18,9 18,9 
Disagree 48 33,6 33,6 52,4 
Neither 29 20,3 20,3 72,7 
Agree 33 23,1 23,1 95,8 
Strongly Agree 6 4,2 4,2 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
While 52.5% of the respondents indicated that they did not use social media to make new friendships, 27.3% stated that they 
use social media to make new friendships. 20.3% of the participants were undecided. 
 
Table 9. Use Social Media to Communicate with Friends 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 39 27,3 27,3 27,3 
Disagree 13 9,1 9,1 36,4 
Neither 3 2,1 2,1 38,5 
Agree 66 46,2 46,2 84,6 
Strongly Agree 22 15,4 15,4 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
While 61.6% of respondents were using social media to communicate with their friends, 27.3% said they Strongly Disagree, 
9.1% Disagree and 2.1% said they were undecided. 
 
Table 10. People Who Use Social Media to Look at Photos and Upload Photos 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 36 25,2 25,2 25,2 
Disagree 19 13,3 13,3 38,5 
Neither 7 4,9 4,9 43,4 
Agree 51 35,7 35,7 79,0 
Strongly Agree 30 21,0 21,0 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
While 35.7% of participants used the view that they use social media to look at their photos and upload photos, 13.3% of 
them did not agree with this view. Moreover, while 4.9% of the participants were undecided, 21% said they Strongly Agree 
in this view and 25.2% said they Strongly Disagree. 
 
Table 11. Use of Social Media for Fun and Relaxation 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 34 23,8 23,8 23,8 
Disagree 20 14,0 14,0 37,8 
Neither 14 9,8 9,8 47,6 
Agree 54 37,8 37,8 85,3 
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Strongly Agree 21 14,7 14,7 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
While 14,7% said they Strongly Agree in this opinion, 9,8% were undecided, 14% said they did not agree with this opinion, 
while 37,8% said that they used social media to have fun and to relax, 23,8% stated that they Strongly Disagree with this vie 
 
Table 12. Use Social Media to Evaluate Leisure Time 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 35 24,5 24,5 24,5 
Disagree 20 14,0 14,0 38,5 
Neither 23 16,1 16,1 54,5 
Agree 39 27,3 27,3 81,8 
Strongly Agree 26 18,2 18,2 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
While 27,3% of respondents agreed to use social media to assess their leisure time, 16,1% were unstable, 18.2% said they 
definitely participated, 14% said they disagree, 24,5% stated that they strongly disagree with this view. 
 
Table 13. Use of Social Media for Information 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 35 24,5 24,5 24,5 
Disagree 24 16,8 16,8 41,3 
Neither 12 8,4 8,4 49,7 
Agree 52 36,4 36,4 86,0 
Strongly Agree 20 14,0 14,0 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
Participants use social media to be informed about events and people 36,4% of respondents said they agree to this opinion, 
while 14% strongly agree. Also, 8,4% of the participants were undecided, 16.8% said they did not agree, and 24,5% said that 
they are strongly disagree with this view.
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Table 14. Use Social Media to Send and Receive Messages 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 39 27,3 27,3 27,3 
Disagree 21 14,7 14,7 42,0 
Neither 12 8,4 8,4 50,3 
Agree 47 32,9 32,9 83,2 
Strongly Agree 24 16,8 16,8 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
Participants were asked to use social media to send messages and receive messages, and 32,9% of the respondents said that 
they participated in this opinion, 16,8% strongly agree, 8.4% were unstable, 14,7% were disagree  27.3% said that they 
strongly disagree with this view. 
 
 
Table 15. Use Social Media to Know People Better 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 28 19,6 19,6 19,6 
Disagree 41 28,7 28,7 48,3 
Neither 28 19,6 19,6 67,8 
Agree 30 21,0 21,0 88,8 
Strongly Agree 16 11,2 11,2 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
I use social media to get to know people better, 21% of the participants agree, 28,7% do not agree, 19,6% are undecided, 19,6 
% strongly disagree, 11,2% definitely agree with this view. 
 
Table 16. Use of social media to track events 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 37 25,9 25,9 25,9 
Disagree 17 11,9 11,9 37,8 
Neither 14 9,8 9,8 47,6 
Agree 50 35,0 35,0 82,5 
Strongly Agree 25 17,5 17,5 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
I use social media to follow events happening around the world and in Turkey, 35% of participants agree, 17,5% strongly 
agree, 9,8% undecided, 11,9% disagree, 25,9 strongly disagree with this view.
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Table 17. Use of Social Media to Access Contact Information 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 33 23,1 23,1 23,1 
Disagree 50 35,0 35,0 58,0 
Neither 24 16,8 16,8 74,8 
Agree 26 18,2 18,2 93,0 
Strongly Agree 10 7,0 7,0 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
I use social media to reach people's contact information, 18,7% of participants agree, 35% do not agree, 16,8% are 
undecided, 23,1% strongly  disagree, 7% strongly agree with this view. 
 
Table 18. Use of Social Media to Share Information 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 34 23,8 23,8 23,8 
Disagree 45 31,5 31,5 55,2 
Neither 19 13,3 13,3 68,5 
Agree 34 23,8 23,8 92,3 
Strongly Agree 11 7,7 7,7 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
I use social media to share personal presentations and information. 23,8% of participants agree, 13,3% are undecided, 31,5% 
do not agree, 7,7% strongly agree, 23,8% strongly disagree with this view. 
 
Table 19. Use Social Media to Reach People 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 38 26,6 26,6 26,6 
Disagree 36 25,2 25,2 51,7 
Neither 15 10,5 10,5 62,2 
Agree 44 30,8 30,8 93,0 
Strongly Agree 10 7,0 7,0 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
I use social media to reach the people, 30.8% of participants agree, 7% strongly agree, 10,5% undecided, 25,2% disagree, 
26,6% of participants strongly disagree with this view. 
 
Table 20. Use of Social Media for Opinion Exchange 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Disagree 39 27,3 27,3 27,3 
Disagree 29 20,3 20,3 47,6 
Neither 21 14,7 14,7 62,2 
Agree 40 28,0 28,0 90,2 
Strongly Agree 14 9,8 9,8 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
I use social media to engage in exchanging opinions on topics I am interested in, 28% of participants agree, 9,8% strongly 
agree, 14,7% undecided, 20,3% disagree, 27,3% of participants strongly disagree with this view. 
 
Table 21. Use of Social Media for Data Access 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Strongly Disagree 36 25,2 25,2 25,2 
Disagree 27 18,9 18,9 44,1 
Neither 12 8,4 8,4 52,4 
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Agree 47 32,9 32,9 85,3 
Strongly Agree 21 14,7 14,7 100,0 
Total 143 100,0 100,0  

 
Using social media for accessing information, 32,9% of participants agree, 14,7% strongly agree, 8,4% undecided, 18,9% 
disagree, 25,2% of participants strongly disagree with this view. 
 
CONCLUSİON 
Today, social media is an indispensable part of our lives. This is also evident in our research. Nearly all participants use 
social media. The vast majorities are entering social media every day, and spend a considerable amount of time in social 
media. So that, through social media, content is commented and social media is communicating with friends. Social media is 
used as a means of evaluating our leisure and relaxation and leisure time, sending messages or receiving messages, following 
the agenda, accessing information, and using our many uses. 
As a result of the survey, participants' social media usage levels were determined as 98.2%. It is also possible to say that 
social network is the facebook after the instagram. Participants seem to spend time on these social networks for 1-3 hours a 
day depending on the result of using social networks almost every day. 
 
REFERENCES 
ARKLAN, Ü., & AKDAĞ, M. (2016). Gündelik yaşamın sosyal medyası, sosyal medyanın gündelik yaşamı: ilişkisel ve 
etkileşimsel perspektiften uygulamalı bir çalışma. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 7(16). 
Aziz, A. (2008). İletişime Giriş, Aksu Kitapevi 
Babacan, M. E. (2016). Toplumsal Derinlik, Sosyal Medya ve Gençlik. 
Balyemez, M. (2014). Profiles under influence: Third person effect in the context of Facebook (Doctoral dissertation, Eastern 
Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)). 
CENGİZ, E., & ASLAN, Z. (2014). Sosyal forum sitelerinde paylaşılan öneri ve yorumların satın alma davranışı üzerine 
etkisi: facebook örneği. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(9). 
Demirtaş-Madran, H. A. (2016). Turkish version of Facebook Jealousy Questionnaire: reliability and validity studies on 
university students. Anatolian Journal of Psychiatry, 17, 93-99. 
KUYUCU, M. (2014). Y kuşağı ve facebook: y kuşağının facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi, 49(49). 
Lerman, K. (2007). Social information processing in news aggregation. IEEE Internet Computing, 11(6). 
ÖZTÜRK, M. F., & TALAS, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die 
Welt der Türken, 7(1). 
Romero, D. M., Galuba, W., Asur, S., & Huberman, B. A. (2011, September). Influence and passivity in social media. 
In Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases (pp. 18-33). Springer Berlin 
Heidelberg.MacLuhan, M., Fiore, Q., & Agel, J. (1967). The medium is the massage. New York: Random House. 
TÜİK. (2016) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21517 , 17.05.2016 
Uysal, A. (2013). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanim Amaçlari İle Eğitsel Sosyal Medya Kullanımlarının 

Değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Master Thesis). Bahcesehir University). 



	

.	 113	

DIFFUSION OF SOCIAL MEDIA IN TURKEY: FACEBOOK CASE 
 

Burak ACAR1 and Bedriye TAYLI2 

 

1. Sakarya University Communication Study and Media Master Student 
2. Selcuk University Public Relations PhD Student 

 
Abstract. With the development of the internet, social media has become a platform that almost everyone 
uses. The most well-known application of social media, which is an area that everyone uses from old age 
to old, is bouncing on Facebook. Facebook app offers many features to people. Due to the increasing 
popularity of Facebook, people are wondering how and why people use this social media practice. 
Facebook, which allows users to upload or change content, has emerged as the most common and 
personal content of the new media. The popularity of social media has led to questions about how and 
why people use Facebook. Users produced questions about the factors that adopt or reject it, and about 
their level of involvement in the "Facebook community" The decision to adopt or reject Facebook 
depends on a variety of factors. Past research has revealed that friendship support, common culture, 
family and new innovations affect human decisions. In this study, adoption of Facebook by considering 
factors affecting the Turkish community, it is aimed to increase our understanding about the diffusion of 
Facebook in Turkey based on Roger’s Diffusion and İnnovations theory. 
Keywords: social media, facebook, diffusion, innovation 
 

DIFFUSION OF SOCIAL MEDIA IN TURKEY: FACEBOOK CASE 
 
Özet. İnternetin gelişmesiyle, sosyal medyanın neredeyse herkesin kullandığı bir platform haline geldiği 
söylenebilir. Sosyal medyanın en tanınmış uygulaması çoğu kişinin geçmişten beri kullandığı Facebook 
olarak göze çarpmaktadır. Facebook uygulaması, insanlara birçok özellik sunmaktadır. Facebook'un artan 
popülaritesiyle, insanların bu sosyal medya uygulamasını nasıl ve neden kullandığını merak konusu 
olmuştur. Kullanıcıların içerik yüklemesine veya değiştirmesine izin veren Facebook, yeni medyanın en 
yaygın ve kişisel içeriği olarak ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar, "Facebook topluluğundaki" katılım 
düzeylerine bağlı olarak kendileri Facebook’u benimseme veya ret etme faktörleri hakkında sorular 
üretmişlerdir. Facebook'u kabul etme veya reddetme kararı çeşitli faktörlere bağlı olmaktadır. Geçmişte 
yapılan araştırmalar arkadaşlık desteği, ortak kültür, aile ve yeni inovasyonların insani kararları 
etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Türk toplumunu etkileyen faktörler göz önünde 
bulundurularak Facebook'un benimsenmesi, Türkiye'de Facebook’un yayılımı hakkında Roger’ın 
Difüzyon ve İnnovasyon teorisine dayanarak araştırılması amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, facebook, difüzyon, inovasyon 
 

İNTRODUCTION 
Since the emergence of web technologies, the web has been used to distinguish between previous web technologies and 
today's web technologies. Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. Blog, Wiki, Podcast, RSS, Youtube, Facebook, Twitter, tagging 
etc. a number of web-based applications based on interaction have been called Web 2.0 applications (O’Reilly, 2005). One of 
the most important features that make Web 2.0 stand out is that it has server-client interaction with server-side programming 
and databases, it is easy to write and edit. Users do not need technical knowledge and infrastructure when writing in Web 2.0. 
With Web 2.0 applications, users can communicate with each other in an online environment, create social relationships, 
collaboratively explore and share information, create content, and acquire and organize information from different sources 
(McLoughlin & Lee, 2007).  
 
The most common web 2.0 applications are social networks. In fact, more than half of the sites in the top ten are seen as 
social network sites when the world's most popular web sites are addressed, based on various metrics such as number of 
visitors per day, page views and data exchange (Alexa, 2017). Social networks are widely used in advertising, entertainment, 
education, etc. thanks to its flexible structure and widespread uses, can be used for many different purposes. Most Internet 
users use social networks. The fact that social networks are both new and widespread has attracted the attention of 
researchers working in different fields. 
While the use of social media, which has become a habit by today's users of virtual media, responds to social demands of 
large masses from every culture and every segment; at the same time, critics of this environment are at the focal point. The 
development of new communication environments, the increasing interest in information communication technologies from 
all walks, increases the power of social media and gives a new dimension to the concept of socialization (Vural & Bat, 2010) 
 
Social media can be updated continuously, multi-use open, virtual sharing possibility, etc. it seems to be one of the ideal 
circles. People are able to write their daily thoughts on the social media, debate these thoughts, and present new ideas. 
Besides their personal information, they can also search for and find various photos, videos, sharing, and even find the real 
world in a virtual environment. This situation causes all the attention to move towards this field day by day and draws a new 
conceptual framework to the renewed virtual world. 
 
TECHNOLOGY, INNOVATION AND DIFFUSION 
Today, technological innovations, increasing competition and changes in service expectancies not only lead to changes in the 
structure and technology of organizations, but also in the way they collect information and the services they provide to their 
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members. For this reason, the organizations offer various innovations to their members. When the organization enters such a 
process, one of its most important expectations is that its members adopt the innovations and adapt to the new ones. At this 
point it is extremely important to recognize the sources of innovation behaviors or acceptance of innovations. For this reason, 
various theories and models are being developed which aim to reveal the factors affecting adaptation to innovation. Among 
them, "The Rogers' Theory of Innovation Diffusion" is a widely accepted theory in information systems application research. 
The Theory of Innovation Diffusion is a complex theory focused on collecting information about innovation process and 
reducing uncertainty (Agarwal, Ahuja, Carter, & Gans, 1998). This theory, like other adaptation theories, describes the 
process by which innovation is accepted or rejected by a particular community, pointing to the perceived properties of 
innovation as predictive variables of adaptive behavior (Berger, 2005). In this regard, the theory provides a useful perspective 
on how to adapt and use ever-evolving technology. 
 
Innovation defines an idea, practice or object that is perceived as new by the individual or organization (Rogers, 2003). 
Innovation does not have to be an unrecognized concept or design that is not known in advance. It is enough that the 
individual or the organization has not used it before (Berger, 2005). In addition, innovation may be an alternative way to 
meet the needs of individuals or organizations, as well as new ways of perceiving the problem or need. Innovation in this 
respect can be defined as a new product, technology, point of view or solution for individuals and organizations. 
 
Diffusion is the period in which a social system of innovation is communicated between members through certain channels 
over time (Rogers, 2003). Rogers has identified four main elements of diffusion; innovation, communication channels, time 
and social system. 
 
Innovation begins with the perception of knowledge, and ends with a decision to renew or to reject (Rogers, 2003). There is a 
flow of information among innovators in social systems about the existence of innovation. In this process, potential adaptors 
exhibit information monitoring behaviors aimed at learning the consequences of using innovation (Agarwal et al., 1998).  
 
Figure 1: Innovation Decision Process (Rogers, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Rogers' model, information passes through five stages when deciding to adapt or reject. This process is an information 
search and information processing activity. These five stages are basically trying to acquire information that will help the 
individual to reduce uncertainty about innovation; knowledge, persuasion, decision, implementation and validation (Figure 
1). At the first stage, the individual learns about innovation and its functions. In the process of being persuaded, innovation 
takes shape of the newness by evaluating its advantages and disadvantages for itself. At the conclusion of the decision, the 
individual acquires additional information about innovation and decides to accept or reject innovation. At this stage, the 
individual is particularly influenced by the evaluations of the individuals around him. The fourth phase, the application, 
occurs when compliance is determined. At the last stage, the individual confirms and strengthens his or her decision to adapt. 
 
Through the communication channels, the second fundamental element of the propagation process, the messages of renewal 
go from one individual to another (Rogers, 2003). Individual communication channels are more effective than formal 
communication channels in shaping and modifying attitudes to innovation, and thus in accepting or rejecting innovation. 
While most people decide to adapt to innovation, they consider the evaluations of the individuals around them rather than the 
research and recommendations of the experts (Chapman, 2003). 
Time refers to adaptation process and compliance ratio (Cegielski, 2001). According to Rogers, there are differences in the 
rates of individual adaptation to newness. This difference stems from the time of admission. The acceptance time is the 
length of time between the user's first recognition of innovation and the point of accepting or rejecting it. Acceptance time is 
an important concept because it expresses the average time required for a user to adapt to an innovation and is the predictor 
of the time needed to propagate the innovation. It is thought that the time of acceptance of the individual is short, and the 
spread of innovation is also fast. Also the time of admission is a relative innovation-decision process. The innovation-
decision process is a mental process that takes place from the first knowledge of the individual to the newness, from shaping 
their attitudes towards innovation to the adoption or refusal decision and the implementation of innovations and the 
realization of this decision (Argabright, 2004). 
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The fourth element is the social system, which is a series of unrelated units that come together to realize a common purpose. 
All structured social systems have norms. These norms constitute behavioral patterns for members of the social system. 
Norms indicate how members of the social system should behave. Norms usually work like an obstacle to the spread of 
innovation (Cegielski, 2001).  
 
DIFFUSION AND USE OF SOCIAL NETWORKS 
When examined in the literature, there are a number of variables that affect the spread of innovations in society and their 
adoption by individuals. The most frequently mentioned variables are cultural change, social structure and social norms, 
opinion leaders and change agents, personality traits, information and communication technologies, innovation 
characteristics. 
 
For what purposes and how social networks are used, researchers have been curious about it. Social networks that contain 
many aspects of interaction such as photography, video, labeling, text, games, groups and messaging are used by users for 
different purposes, although they have been developed as socialization tools. Users can use social networks to communicate, 
keep in touch, find friends, have fun, follow developments, research, collaborate, share, learn and so on. for different 
purposes (Sacide Güzin Mazman & Usluel, 2009). When the research done in this respect is examined, it is seen that social 
network usage purposes are related to social network type, culture, sex, age, appear to differ according to the variables (S 
Güzin Mazman & Usluel, 2011). It has also been found that the use of social networks for content creation and production is 
generally low (Prescott, Wilson, & Becket, 2013). Although social networking uses vary according to variables such as 
culture, sex, and age, it has been found that academicals use is generally low. 
 
In social media, there are social networks and collective groups. People introduce their organization, establish friendships, 
and show commitment to the content of product service, ideas and objects (Solis, 2008). Social media is one of the newest 
ideas for sharing at the highest level, a new type of online media, and includes the following features (Mayfield, 2008). 
 
Participants: Social media encourages participants and receives feedback from each relevant user. 
Clarity: Most social media services are open to feedback and participation. These services encourage courage in voting, 
commenting, and sharing information. These are very rare obstacles to transportation. 
Speech: When traditional media is about to be broadcast (content transfer or information access to the audience), social 
media is better at allowing two-way talk. 
 
Society: Social media allows communities to build quickly and effectively. Communities also share what they like about 
their favorite photos, political values, favorite TV shows, and so on. 
Connectivity: Most types of social media perform related tasks; other sites, research, and links to any subject matter to which 
people are concerned. 
When a numerical assessment is made worldwide for social media, the following situation arises (Kahraman, 2009); 
1. On the Internet, social media has left behind porn. 
2. Twitter's growth rate for last year: 1.500%. 
3. Two out of every three people on the world are visiting social networks. 
4. 100 million videos are watched every day on Youtube and 20 hours of video is uploaded every minute. 
5. Every day, 8 billion minutes are spent on Facebook and 285 million pieces of content are shared. 
6. If Facebook was a country with 350 million active users, it would be the third most populous country in the world after 
China and India. 
7. With 307 million members, YouTube would be the third most populous country after China and India. 
8. Since the day it opened to Twitter, 6.7 billion tweets have been sent. 
9. Only 65.1% of Internet users use e-mail, and 68% use social networks. 
10. Turkey the third most active country on Facebook with more than 14 million users 
11. Friendfeed was the most popular country in the world and Turkey. 
12. Turkey is a European country with the most time spent on the internet. 
 
Most Used Social Network: Facebook  
Facebook incorporates almost all the innovations that come with Web 2.0 technologies. It is a comprehensive web 
application that contains all of the things like Facebook friends list, profile page where personal information is shared, 
personal wall to share, news source where other shares can be followed, photo, video, Chat, offline messaging, video 
conferencing, groups, applications and games. With Facebook you can search for users, create and share new content, create 
and share newsfeeds, and follow up with other users. In social networks like Facebook, the interaction between users is at the 
highest level. Individuals can collaborate with each other through these networks and can communicate by connecting to 
social networks from different places (Karal & Kokoç, 2010). 
 
Social networks are the most widely used Web 2.0 application in the world. Facebook is the most used area on Social 
networks. Facebook has a large user base and has been in use since 2004. Users don’t have a hard time using Facebook. 
Although Facebook does not have all the features of fully developed web technologies, it contains basic components and 
features. Facebook is a Web 2.0 technology that has features of interaction, collaboration, resources and information sharing. 
 
Social networks are often used to maintain and communicate existing communication. Users can communicate via social 
networks without feeling lighter and less frustrated (Ross et al., 2009). Facebook; It is very helpful for people to interact, 
communicate, socialize and share resources. Social networks can offer learning environments where they can open 
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themselves for people who are afraid to talk in normal life and who are invisible. Facebook is an environment in which the 
participants can freely share their thoughts and feelings and receive emotional support from their friends. At the same time, 
people are beginning to spend more time with virtual groups of friends than with real friends (Acquisti & Gross, 2006). 
 
The network established in social networks can be multifaceted and multi-participatory thanks to groups and tools like multi-
chat. In addition, social networks eliminate the limitation of time and space in communication and cooperation. Given all of 
these features, it is clear why Facebook is so popular. However, despite the presence of other social networks that have 
similar features, the fact that Facebook is preferred among them reveals that factors other than technical competencies are 
also effective in this process. 
 
Factors That Increase The Diffusion and Adoption of Facebook 
When examined in the literature, there are a number of variables that affect the spread of technological innovations in society 
and their adoption by individuals. The most frequently mentioned variables are cultural change, social structure and social 
norms, opinion leaders and change agents, personality traits, information and communication technologies. 
 
Cultural Change 
In general, culture is an ongoing and evolving form of behavior that includes all the life-long learning and sharing of 
individuals living in a society (Doğan, 2007). Cultural change reflects a change in the cultural structure of the society. 
Another factor influencing cultural change is social change. Social change is a change in the social structure and social 
relations. Because social norms and cultural norms are intertwined, they affect each other and cause social deviation. 
Discovery and inventions developed by society members are causing social change. In particular, cultural contact has a great 
influence on social change and spread. The very important insights and innovations affecting humanity, which is the result of 
cultural contact, are spreading rapidly. For example, the interaction in other cultures in the global world causes change in our 
own society, and this change in time reflects social change. In contrast, in communities where there is no cultural contact, the 
change is much slower. The rate of change is smaller when innovations and discoveries are introduced too late into these 
regions and with greater resistance than in other societies. 
 
Social Structure and Social Norms 
Social structure is defined as the patterns of units in a system. This structure brings regularity and stability to human behavior 
in the system. Therefore, the structure provides some kind of information, which reduces uncertainty. The social and 
communication structure of social systems both makes it easier and prevents the spread of a new innovation in that system. 
The influence of the social structure on the spread has enabled sociologists and social psychologists to lean on this issue. 
 
Norm is the expectation of how people should behave in a certain situation (Bozkurt, 2006). Social norms are the pattern of 
behaviors the individual has in the group or community life. Social norms can sometimes be a barrier to change. For 
example, in India, millions of people are malnourished while sacred cows are circulating in the city. In the same vein, pork is 
not consumed by Muslims and Jews. All of them are shown as examples of cultural and regional norms. 
 
Idea Leaders and Change Agents 
Opinion leaders are the most innovative members of a system. It provides information and advice on innovations to other 
individuals in a system. They have the power to influence the behavior of others, their cause, their expertise and knowledge. 
It is also a guiding role in spreading ideas leaders within a new idea social structure. Idea leaders, like friends or 
acquaintances, may be someone in the immediate vicinity of a person; there may also be professionals who are referrals to 
patients or patients, such as doctors, pharmacists, dentists, lawyers. In addition, newspaper critics, teachers and academics are 
also opinion leaders (Hoyer & MacInnis, 2004). 
 
According to Rogers (2003, p.27), when opinion leaders compare their followers, some features of opinion leaders are 
striking. In the meantime, they are following the world by using outsourced communication channels of opinion leaders. 
Secondly, opinion leaders are people with high socio-economic status. Third, opinion leaders are very innovative. However, 
it can not be said here that all of the opinion leaders have these characteristics. 
Change agents offer change activities outside the system. It is without prejudice because it is from the outside, it is under 
influence, neutral and independent. Change agents are the people who influence the innovation decision-making processes of 
individuals. Often, they allow the adoption of new ideas. However, it is ensuring that the spread is slow and prevents 
unwanted adoption of innovations. Change agents often use opinion leaders as their assistant in propagation activities. 
 
Particularly in underdeveloped countries, moving individually through the idea leaders and change agents, which have a 
directing effect on these segments, is accelerating the spread of innovation. If something perceived as Eger innovation meets 
the norms of the community, it will be accepted by the opinion leaders and as a result the other individuals will follow the 
opinion leaders. In this sense, if the competence is accepted in the field of innovation to be done in the field of education and 
the establishment of these is the beginning and idea leader position, the chance of spreading the innovation will increase. 
Especially at this point universities have a special and important place. Since universities play a vital role in the formation of 
the information society, they also take important responsibilities in accepting change and spreading the new. 
 
PERSONALITY CHARACTERISTICS 
The personality traits of the respondents are also influential in the diffusion of innovations. Studies on diffusion have found 
that the attributes possessed by the adopters are effective in accepting renewal. In the direction of the researches that have 
been made, the adopters have made a nutritional classification as innovators, forerunners, early majority, late majority and 
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survivors. This classification is based on the perspective of the individuals in the social system towards the new age (Rogers, 
2003). 
 
According to Rogers (2003, p.22), innovators are individuals who are willing to try new ideas in the social system. These 
individuals are largely following mass communication tools. Outside of the communities they are in, they benefit from 
largely interwoven meshes. Others are taking more risks in terms of uncertainty about innovation than people in the group. 
They also have a tendency to take risks, to rush and to be brave. Even if innovators are not respected people in the social 
system, they are helping to promote the gathering of new ideas. In addition to these features, innovators are strong in using 
technology, have a vision, have advanced thinking skills and are willing to help out (Casey, 1994). 
 
Given the general categorization of Rogers (2003, p. 23) and previous studies, communities that primarily address renewal in 
the social system are innovators, pioneers, and early generations. The late majority and those who are left behind fall behind 
in the adoption process. Differences between these two groups are usually due to socio-economic status, personal variables 
and communication skills. For example, individuals who are at a lower socioeconomic level, are less involved with change 
agents, make little use of mass communication tools, and receive little information about new ideas through interpersonal 
communication. 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
Another element that influences the diffusion of innovations is communication tools. The process of diffusion is a special 
form of communication between members of the social system through a certain channel over time in relation to an 
innovation. This communication process involves an innovation, an individual or unit with experience or knowledge, an 
individual or unit not yet knowledgeable and experienced about innovation, and a communication channel connecting the two 
units (Rogers, 2003). 
With the widespread use of personal computers in society, new generation communication tools have played an important 
role in spreading and have been instrumental in bringing great convenience to information. Particularly the opinion leaders 
and the change agents are able to easily reach and guide the individuals in the society with the help of new communication 
technologies. For example, chat rooms, web sites, discussion boards, digital cameras and blogs on the Internet are tools that 
this impressive group uses to create ideas, change, create trends and influence. 
 
Communication channels that can be used in the process of newborn propagation can be mass communication channels as 
well as communication channels between people. Mass communication channels are often used in a fast and effective manner 
to inform potential innovators about the presence of a new innovation (Rogers, 2003). Intergenerational communication is 
used by individuals who are nervous about the uncertainty brought about by innovation because they are the process of 
sharing information with others. Interpersonal communication can be personal or face-to-face, in any phone conversation, in 
e-mail format, or in chat rooms on the Internet (Schiffman, 2004). 
 
The success in choosing and using communication channels can often play a decisive role in the diffusion of innovations. In 
the process of decision making, mass communication channels are used in the information phase whereas interpersonal 
communication channels are used more functionally in the persuasion phase (Usluel-Kocak & Aşkar, 2006). In addition, 
most human innovations are not influenced by the results of scientific research, but by influencing the ideas and opinions of 
those who have benefited from those innovations. At this point, technological aspects of teachers in educational institutions 
are an important factor in the formation of technology culture of ideas and opinions. 
 
CONCLUSION 
As the belief that individuals are complicated to innovate increases, so does the belief in the worthiness of individuals to use 
it. On the other hand, as the individual believes that renewal is in line with his past experience and needs, the belief in 
innovation and the rate of adaptation to innovation will increase. In other words, if innovation is unclear, compelling or 
otherwise perceived the individual is more open to innovations and more quickly adapts to innovation if he believes he can 
get the necessary help. One of the key measures the school administration will take in order to adopt and successfully 
implement innovations in this situation is to deal with the inadequacy of uncertainties. For this, firstly, the level of readiness 
of the members of the organization to be able to implement a new innovation should be assessed and in this direction be 
informed about the innovation, application of innovation and solution of the problems that may be experienced. This 
information can be provided through a variety of training programs, as well as by means of support or guidance provided by 
practitioners of innovation in practice. They can also be encouraged to benefit from each other's experiences by increasing 
the level of trust and support among the members of the organization. 
 
The popularity of Facebook among people continues to grow day by day. Addressing every segment of society, Facebook 
describes itself as a social aid tool that connects people with each other. Facebook is an established platform to communicate 
with old friends and meet new friends. Because we live in a globalized world, social networks such as Facebook instantly 
make us aware of everything. Users share personal information, such as profile photos, age, date of birth, names, relationship 
status, employers, what city they live in and which school they study in. The spread of personal information in this kind of 
online environment is a culture of autonomy among societies. This not only affects the individual, but also affects the 
relations between the family, society and generations at the same time. 
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VİRAL REKLAMLARDA MARKANIN ALGILANMASI NOKTASINDA GÖRSEL BİR UNSUR OLARAK 
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Özet. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan kırılmalar sonucunda, sosyal ve ekonomik koşullar değişmiş ve 
firmalar açısından yoğun rekabetin yaşanmasına neden olmuştur. Globalleşen dünyanın pazar ortamına 
etkisi ise, firmaların varlığını sürdürmesi ve tüketiciyle olan ilişkisini geliştirmesi açısından yeni 
pazarlama stratejilerinin planlanması noktasında farklı arayışların gerekliliğini beraberinde getirmiştir. 
Bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, pazarlama anlayışının iletişim kavramı ile buluştuğu, 
firmalar açsından ise yeni pazar ortamının doğduğu bir alan hâline gelmiştir. Ağ teknolojisi içerisinde 
yaşayan çevrimiçi kullanıcılar, firmalar açısından ürün veya hizmetin pazarlanması noktasında aktif birer 
tüketici konumunu almıştır. Diğer taraftan yoğun pazar ortamında gündelik hayatın her alanında reklam 
faaliyetlerine maruz kalan bireylerin markaya olan ilgisini arttırmaya yönelik yeni uygulamaların 
faaliyete geçirilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda firmalar açısından, yaratılan viral reklamlar 
tüketicilerin ilgisini çekmek için kullanılmakta fakat renk unsurunun kullanılması noktasında tüketicinin 
markayı algılayabilmesi açısından önemli bir görsel unsur olarak kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bu 
amaçla daha önce yayınlanmış olan çeşitli viral reklam örnekleri üzerinden markayı çağrıştıran renk 
kullanımları, görsel bir unsur olarak irdelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Viral Reklam, Görsel Tasarım, Renk, Pazarlama 
 

USİNG COLOR İN VİRAL ADVERTİSEMENTS AS A VİSUAL ELEMENT İN THE 
PERCEPTİON OF THE BRAND 

 
Abstarct. As a result of the breakdown in the historical process, social and economic conditions have 
changed and in terms of companies, there has been intense competition The impact of the globalizing 
world on the market environment has led to the need for different pursuits in the planning of new 
marketing strategies in maintaining companies presence and developing their relationship with 
consumers. Rapid developments in information communication technologies has turned into a new 
market environment for the companies where the concepts of marketing and communication has met. 
Online users living in network technology have become active consumers for the companies in marketing 
of products or services. On the other hand, the necessity of implementation of new applications to 
increase the interest of the individuals, who are exposed to advertising activities in all areas of daily life, 
for the brand in a busy market environment has arisen. In this context, the viral advertisements which are 
created are used to attract consumers by the companies but using the element of color as an important 
visiual element, in terms of consumers' perception of the brand has become striking. For this purpose, the 
use of colors which are related to the brand through various viral commercials that are previously 
published has been examined as a visual element. 
Key Words: Viral Advertisement, Visual Design, Color, Marketing 

 
GİRİŞ 
 
Günlük hayatın her alanında enformasyon bombardımanına maruz kaldığımız dönemde, pazar ortamında yaşanan rekabet, 
reklam uygulamalarının önemi her geçen gün artmaktadır. İletinin gönderilmesiyle başlayan kaynak-alıcı arası iletişim 
eylemi, satın alma süreci içerisinde değerlendirildiğinde üretici ile tüketici arasındaki süreci işaret etmekte ve ikna edici 
iletişim eylemi hâline gelerek, bir pazarlama iletişimi uygulaması olan reklam çalışmalarının gerekliliğini öne sürmektedir. 
Reklam kısaca “bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının denetiminin 
kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve davranışların oluşturulmasının sağlanmasıdır” 
(Gürüz, 1999: 20). Reklam, tüketicilerin algılamalarını etkileyerek ürün ve hizmetlere değer katar. Etkin reklam, marka 
imajına olumlu katkıda bulunur ve tüketicileri, işletmenin ürün ve markasına yönlendirir. Reklam aynı zamanda, satış teşviki 
ve kişisel satış çabalarına destek olarak, diğer tutundurma çabalarının da daha etkili bir şekilde uygulanmasına fırsat 
oluşturabilir. Reklamın satışa destek olması ve diğer tutundurma çabalarına verimli hizmet edebilmesi için, reklam mesajının 
doğru algılanması ve doğru hedef kitleye hitap etmesi gerekmektedir (Tek, 1997: 727). Özetle reklamın tanımlandığı, hedef 
ve amaçlarının açıklandığı yorumların ardından tüketici açısından bakıldığında reklamın nasıl kavrandığı sorusun cevabını 
ise Kocabaş ve Elden (2001: 14); “pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün arasından kendi yararına en uygun 
ve rasyonel bir seçim yapılmasına yarayan bir araç olduğu gibi, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan bu mal ve hizmetleri 
nereden, nasıl, ne fiyatla sağlanabileceğini ve ne şekilde kullanılacağını tanımlayan, günümüz yasam biçiminde zaman 
açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıdır” ifadesiyle açıklamaktadır. 
 
Kısaca kitle iletişim araçları aracılığıyla ürün, hizmet, marka ya da kuruluş ile ilgili görsel ve/veya işitsel olarak, ileti 
gönderilmesi faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz reklam tüketicinin dikkatini çekmek, talebi arttırmak ya da sağlamak 
amacıyla yapılan bir uygulama olarak açıklanabilir. 
 
1. REKLAM NEDİR? 



	

	 120 

Reklam, ürün ya da hizmete yönelik tüketicinin dikkatini çekmek, talep sağlamak ve bu talebin arttırılarak devam 
ettirilmesini sağlamaya yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir. Belirli bir hedef kitlede davranış ve tutum değişikliğinin 
yaşanmasını amaçlayan reklam, ürün ve hizmetler ile ilgili bilginin yayılmasını sağlayarak, avantajlarının neler olduğu 
üzerinde durarak, hedef kitlenin rakiplerini değerlendirerek kişisel yararları doğrultusunda uygun olanı seçmesi yönünde etki 
etmeyi hedeflediği ifade edilmektedir. Aynı zamanda reklam tanıtımını yaptığı marka, ürün ya da hizmetin imaj anlamında 
desteklenmesi ve güçlenmesi noktasında önemli olduğu düşünülmektedir (Karabulut, 2016: 93). 
Reklamın firmalara kattığı faydalar reklamın niteliğiyle ilgili olarak değişiklik gösterebilmektedir. Reklamın nitelikleri 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Kocabaş ve Elden, 2001: 16): 
• Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir elemandır. 
• Reklam, belirli bir ücret karşılığı yapılır. 
• Reklam, reklamverenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür. 
• Reklam, bir kitle iletişimidir. 
• Reklam yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir. 
• Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır. 
• Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller, soruna çözümler vardır. 
• Reklam, diğer pazarlama iletişimi elemanları ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan 
pazarlama hedefine ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışır. 

Reklamın, bilgi içermesi nedeniyle pazara yeni giriş yapan ürün ya da hizmetin niteliklerini ve tüketiciye sağlayacağı 
avantajları konusunda bilgilendirmesi, bu noktada hedef kitlenin algı ve tutumlarında olumlu yönde etki ederek, talep 
edilmesini sağlamasında uyarıcı rol üstlendiği görülmektedir. Reklamın ikna edici niteliği ise, rekabetin yoğun olduğu 
pazarlarda, ürün veya hizmeti rakiplerinin önüne geçirerek satın alma davranışı doğrultusunda etki ettiği düşünülmektedir. 
Reklamın kitle iletişimi niteliği, yoğun kalabalıklarla iletişim kurarak, markanın bilinirliğini arttırmak, geçmişte bilinen bir 
marka ise unutulmamasını sağlamak, hedeflere ulaşmak noktasında markanın hatırlanabilirliğinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. Diğer taraftan markanın ürüne kattığı değerin yanında reklamın kendisi de markanın rakipleri arasından 
sıyrılması amacıyla prestij, imaj vb. nitelikleri katabildiği görülmektedir. 
 
2. VİRAL REKLAM VE ÖZELLİKLERİ 

 Viral pazarlamanın tutundurma bileşenlerinden biri olan viral reklam, yaşadığımız çağda kurumların mesajlarını 
yaymak için önemli bir fenomen haline geldiği görülmektedir. Özetle, viral reklam ilgi çekici içeriğin kısa bir zaman 
içerisinde insanlar tarafından potansiyel müşterilerle iletişim amacı ile yayılması şeklinde tanımlanabilir (Karabulut, 2016: 
102). Viral reklam, kimliği belli bir sponsordan, bir kitleyi provokatif içeriğe sahip olan mesajı başka kullanıcılara iletmesi 
için ikna etmek veya etkilemek için internet üzerinden ücretsiz olarak kullanıcıdan kullanıcıya iletilmesidir (Porter ve Golan 
2006: 29). Viral reklam; hedef kitlelere ulaşım aracı olarak e-mail ya da sosyal ağ platformlarını kullanarak “ağızdan ağıza” 
yöntemine benzer biçiminde çevrimiçi reklam dağıtım yöntemidir (Golan ve Zaidner, 2008: 962). Viral reklam yoluyla, 
reklamlar müşteriler tarafından önerilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilir. İnternet üzerinde oluşan sosyal etki, reklamların 
sürekli yayılmasında büyük bir güçtür ve bir toplumsal paylaşım biçimi olarak işlev görebilir. Kitlesel pazarlama 
yöntemlerinden farklı olarak viral reklamlar, başlangıçta belirli bir hedef kitle grubunu hedefleyerek başlar ve bu grup daha 
sonra ürün bilgilerini genellikle ağızdan ağıza iletişim yöntemine benzer şekilde bir ağ üzerinden paylaşır (Wu vd., 2013: 
921). 
 
İşletmeler ya da tüketicilerin sosyal medya üzerinden sosyal çevreleri boyunca yaydığı viral reklamda içeriğin öneminden 
bahseden ve provokatif içerikli mesajın motivasyon için gerekli olduğundan bahseden Sisovsky (2015: 3-4), buna ek olarak 
sosyal medyanın viral reklamda etkisini vurgulamakta ve bilginin dolaşımı sırasında kat ettiği mesafe ve insan sayısına 
etkisinde hızın, yayılmanın ve ulaşımın diğer önemli etkenler olduğunu ifade etmektedir. Viral reklam faaliyeti için, web 
üzerinden ağlar yardımı ile ağızdan ağıza iletişim yöntemine benzer şekilde kullanıcıların ilgisini çekmesi sonucu 
birbirileriyle paylaşımı şeklinde ifade edilebilir. 
 
Viral reklam ile geleneksel bir reklam metodu olan televizyon reklamı arasında 2 temel fark olduğunu belirten Golan ve 
Zaidner (2008: 962), bu farklardan birincisini, viral reklam uygulamalarında her hangi bir medya aracı satıl alınmasının 
gerekmediği şeklinde ifade etmektedir. Televizyon reklamları bir medya planlamasına ve satın alma veya reklamın kanalda 
belirli zamanlarda yayınlanması şartıyla ücret ödemesi gerekmektedir. Viral reklamda ise, reklamın tohumlanması 
(seeding=tohumlama) için gönüllü e-mail alıcılarının veri tabanı listesine ihtiyaç duymaktadır. Viral reklam ajansları bu 
alıcıları kendi e-mail listelerine eklerler ve sonuç olarak bu reklamların dağıtılması sırasında mesajı alan alıcılar mesajı 
arkadaşlarıyla paylaşması sırasında isteksiz olma gibi bir sorun yaşanmaz çünkü bu alıcılar öncelikle gönüllü olarak bu tür 
mesajları almak konusunda istekli ve gönüllüdürler. 
 
Golan ve Zaidner (2008: 962)’ın bahsettiği farklardan ikincisi ise, televizyon reklamları ve viral reklamların kendi 
doğalarının farklı olması şeklindedir. Televizyon reklamlarının etkisinin genellikle tekrarına bağlı olduğunu hatta birçok 
reklamın sinir bozucu olmasına rağmen genellikle yayınlanma sıklığı sayesinde başarılı olabildiğini ifade etmektedir. Viral 
reklamların ise e-mail yoluyla dağıtıldığı için böyle bir lüksünün olmadığını, kullanıcının başka bir arkadaşına sıkıcı bir 
reklam paylaşabilme ihtimali olduğundan reklamın viral bir tamamlayıcı içermesi gerektiğini ve bu tamamlayıcının 
kullanıcıdan kullanıcıya paylaşımı sağlayacak etki yaratması gerektiğini ifade etmektedir. 
 
Geleneksel reklam yöntemlerinde karşımıza çıkan mesaj bombardımanına göre viral reklam uygulamalarında markanın 
görünürlüğü ve iletmek istediği mesajın yoğunluğu daha az ve kullanıcılar arası paylaşımla yayılması nedeniyle, olası 
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markaya olan güvensizlik gibi bir problemin yerine arkadaş, eş ya da akran onayından geçmesi sonucu paylaşılmasıyla 
oluşan güvenin de önemli olduğu düşünülmektedir. Firmalar açısından değerlendirildiğinde maliyet olarak geleneksel 
yöntemlere göre daha ucuz ve ulaştığı kişi sayısı olarak oldukça fazla olması tercih edilmesinin nedenlerinden biri olarak 
gösterilebilir (Karabulut, 2016: 108). 
 
Geleneksel medyada reklam uygulaması yayınlamayla viral reklam uygulaması arasındaki farkları finansal açıdan 
değerlendiren Kirby ve Marsden (2005: 92) hiçbir işletmenin ne kadar zengin olursa olsun marka bilinirliğini sağlamak için 
geleneksel medya mecralarını kullanamayacağını, bu nedenle daha ucuz çevrimiçi medya kanallarını kullanarak, eşler arası 
güdümleme yönteminin hüküm sürdüğü, kitlenin etkili bir şekilde ücret ödemeden medya kanalı haline geldiği viral 
pazarlama yöntemlerinin tercih edildiğini belirtmektedir. 
 
Viral reklam uygulamalarının temel sorunlarından biri, takipçilerini etkileme gücüne sahip olan müşterileri yönetme, 
kamuoyu oluşumu ve verilen bir reklamın kitlesel yayılımıdır (Wu vd., 2013: 922). Viral reklamların sosyal medya araçları 
ya da elektronik posta hesaplarına sahip olan kullanıcılar tarafından ilgi çekici bulunması nedeniyle kartopu etkisiyle 
büyüyerek yayıldığı görülmektedir. Bu durum mecraların ağızdan ağıza yayılma etkisine sahip karakteristiğinin yanı sıra 
geleneksel medya mecralarının da konuya kimi zaman kayıtsız kalamadığı fakat yaratılan reklamın kimi zaman reklamın 
üretimi sırasında gerçekmiş algısı yaratılarak yaratılması nedeniyle viral bir mesaj olup olmadığı konusunda kararsız 
oldukları gözlemlenmektedir. Bu durum, reklamın gerçek bir olaymış gibi gösterilme çabasının yanında kullanıcıların 
gönüllü elçiliği sonucu viral mesaj algısının kırılmasına diğer taraftan büyük kitlelerin yayılıma katkı vermesiyle mesajın 
gerçeklik algısını da ciddi oranda arttırdığı düşünülmektedir. 
 
Jenkins (2011: 9)’e göre viral reklam kişilere güçlü bir uygulamadan ziyade doğal geldiğini, bilginin yayılması sırasında 
yeniliğin yayılması yönteminin, direkt ikna etme metoduna göre daha iyi olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden viral 
reklamın, kurum ya da kuruluşların ikna yöntemlerinden daha etkili olacağını söylemektedir. Etkili bir viral reklam 
uygulamasının yaratmak için öncelikle kurumun ya da markanın görünmemesi gerektiği düşünülmekte ve bu nedenle viral 
reklam videosunda firma/marka, reklama dikkat çekmeyecek şekilde çeşitli görsel öğelerin yardımıyla yerleştirilebilmektedir. 
Bu şekilde izleyici/okuyucu viral reklamı doğal bulacak, rahatsız olmayacak ve firmanın ısrarcı şekilde ikna etmeye çalıştığı 
düşüncesi oluşmayacaktır. 
 
Kimi viral reklam videolarında marka ya da logonun hiç görünmediği de olabilmektedir. Bu tür reklamlarda marka ile 
özdeşleşen renk, müzik veya kişi gibi öğelerin reklam içerisine yerleştirilmesi tüketicinin zihninde doğru markanın 
çağrışmasını sağlayacak şekilde yerleştirilebilmelidir (Karabulut, 2016: 103). 
 
3. ALGILAMA, GETALT KURAMI VE RENK İLİŞKİSİ 

Birey, dış dünyaya ilişkin bilgilerin büyük bir bölümünü görme duyusu ile sağlar. Görme duyusu bireyin tüm duyu sistemi 
içinde gerek zenginlik ve gerekse etkinlik açısından ayrıcalıklı bir yer ve öneme sahiptir. Görsel algılar, bireyin 
davranışlarında diğer duyu organlarına oranla daha büyük bir etkiye sahiptir (Teker, 2009: 55). Kişi doğduğu andan itibaren 
görme duyusunu kullanmaya ve görerek anlamaya, algılamaya çalışmaktadır. Cüceloğlu (2000: 80-81)’na göre algılama; 
“duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak, çevremizdeki nesne ve olgulara anlam verme işlemi”dir. 
 
Algı, bireyin çevresine bir anlam verdiği süreçtir. Bir başka ifade ile algılama duyu organlarımız tarafından kaydedilen 
uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip yorumlanarak anlamlı şekle dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir (Kocacık ve 
Özkalp, 1990: 210). Algılama, duyumların sonucu olarak ortaya çıkan ve duyu organları tarafından taşınan duyusal verileri 
örgütleyip yorumlayarak, bireyin çevresindeki nesne ve olaylardan oluşan uyaranlara anlam verme sürecidir (Arkonaç, 2005: 
65). Algı idrak etmek, içeriğine vakıf olmak anlamına gelir ve maruz kalınan bir etki karşısında uyaranların harekete 
geçirdiği nesne veya olguyu fark etmedir. Algı algılanan şeyin gerçeğine ulaşmak, onu bütün boyutları ile kavramaktır. 
Olayla ve olgularla doğrudan ilgi kurmaktır (Tutar, 2008: 80). 
 
Algılama, bireylerin duyu organları yardımıyla yaşadıkları çevreden edindikleri bilgileri bir araya getirerek, anlam oluşturma 
çabası olarak tanımlanabilir. Çevremizde gördüğümüz görsel iletiler zihnimizde birikmekte ve geçmiş deneyimlerimizden, 
kültürel yaşantımız ve duygularımızla ilişkilendirilerek anlam kazandırılabilmektedir. Bu durum görsel iletişim eyleminin 
başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Reklam uygulamalarında gönderilen iletinin alıcıları tarafından algılanması kurulması 
amaçlanan iletişim açısından ön koşul olarak görünmektedir.  
 
Reklamlarda kullanılan ve marka ile ilişkilendirilen tüm uyarıcılar ve durumlar hedef kitle tarafından bir algılama sürecinden 
geçerek anlamlandırılmaktadır (Çakır, 2006: 132). Algılama, reklamın algılanması, tüketicide yaratılmak istenen imajın 
yaratılması, markanın konumlandırılması ve mesaj arasındaki ilişkinin sağlanabilmesi bakımından pazarlama stratejicileri 
için önemli bir unsurdur (Teker, 2009: 57).  
 
Reklamda tüketicilere yönelik bir teklif söz konusuysa, bunun en ideal formatta ve sürede verilmesi gerekmektedir. Doğru 
görsel ve işitsel unsurlar kullanılmış olmalıdır. Reklam metninin yanı sıra çerçevenin büyüklüğü, kullanılan font ve karakter, 
fotoğraf, grafik, animasyon, müzik, dekor, reklamlarda kullanılan karakterler, semboller, mekan gibi pek çok görsel ve işitsel 
süreç, yaratıcı stratejinin istenilen sonuca ulaşması için önemlidir. Öte yandan yine tercih edilen reklam mecrası, içeriği 
(program, sayfa, yayın saati, yayın günü), reklam spotunun uzunluğu, basılı reklam materyalinin büyüklüğü, reklamların 
yayın planları, yaratıcı bir mesaj stratejisinin uzantıları ve temel unsurları olarak tanımlanır (Bozkurt, 2004: 39). Markanın 
hedef kitleler tarafından algılanması konusu, pazarlama stratejisi uzmanları tarafından üzerine çalışılan bir konu olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle tüketici tarafından markayı algılama, markayı kavrayabilme, tanıyabilme gibi konuları 
pazarlama ve reklamcılık alanları açısından önem arz etmektedir. 
 
Günümüz yoğun pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yaşandığı bir çevrede, bireylerin maruz kaldığı uyarıcıların tümüne aynı 
seviyede ilgi göstermesi ve aynı şekilde algılamaları mümkün değildir. Uyarıcıların algılanması ve yorumlanmasında etkin 
unsurlar; bireylerin deneyimleri ve kendi kişilik özelliklerinin yanında uyarıcının yapısıyla da ilgilidir. Uyaranın şiddeti, 
büyüklüğü, diğer uyaranlarla arasındaki benzerlik ve zıtlık, boyutları, renkleri gibi unsurlar algılanması ve algılanma 
sürecinde anlamlandırılması üzerinde etkili olmaktadır. Reklam açısından konu değerlendirilecek olursa, bir basılı reklamın 
tam sayfa olarak yayınlanması ya da açık hava reklamında kullanılan görsel unsurların ve metinlerin büyük puntolarla 
yazılması reklamın fark edilmesi üzerinde etkili olmaktadır (Cereci, 2004: 78). Viral reklamlarda markanın bütünüyle 
izleyiciye sunulmaması nedeniyle hedef kitlede algılamaya yönelik çeşitli görsel unsurlar kullanılabilmektedir. 
 
Max Wertheimer, Kurt Koffka ve Wolfgang Köhler’in 1912 yılında yaptığı çalışmalar sonucu oluşturdu kurama göre 
“görme” işlevi en başından beri örgütlü bir eylemdir. Görmede bir bütünlük söz konusudur. Birey parçaları değil, o parçalar 
arasındaki bütünsel ilişkiyi görmektedir. Örneğin; bir karede görülen dört noktayı birbirine bağlayan çizgiler değil, bütün bir 
şekil olarak görülen karedir. Böylelikle görsel algılama çevresel nesneler arasındaki bütünsel ilişkilere yönelir. Görsel alan, 
“şekil” (figüre) ve zemine (ground) göre yapısallaşmıştır. Şekil ve zeminin oluşturdukları bütün ise “gestalt”ı 
oluşturmaktadır. Bir gestalt içinde “şekil” ilgi odağını simgelemektedir. Bu bir nesne, herhangi bir örüntü olabilir. “Zemin” 
ise, bir nesnenin içinde bulunduğu “çerçeve”dir (İsen ve Batmaz’dan aktaran Parsa, 2004: 56). Gestalt kavramı kısaca bireyin 
görsel iletide yer alan unsurları bir arada nasıl gruplayacağını ve yorumlayacağını açıklamaya çalışmaktadır.  
 
Bahsedilen yöntem reklam uygulamalarında hedef kitleler üzerinde sıklıkla kullanılabilmektedir. İnceoğlu (2010: 106)’ya 
göre “bütünün en kolay algılanabilir parçası izleyiciye verilir ve bütünsel imge yaratılır (çağrıştırılır). Yani insan 
kendiliğinden zihinsel bir sürece sokularak mesaj içeriğine dâhil edilir. Doğal olarak bu durum mesaj etkinliğini artırıcı bir 
rol oynar, çünkü birey mesajın parçası haline gelmiştir”.  
 
Gestalt kavram olarak insan gözünün görsel deneyimleri nasıl organize edip, algıladığını araştırmaktadır. Gestalt kuramına 
göre, problemin bir bütün olarak derinliğine kavranıp buna bütün halinde çözüm aranması, kişiyi hızlı ve özgün buluşlara 
götürür. Gestalt teorisinin temel prensipleri ise; “görsel bir imajın parçaları, farklı bileşkenler şeklinde çözümlenebilir ve 
değerlendirilebilir” ve “görsel bir imajın tamamı onun parçalarının toplamından farklı ve daha kapsamlıdır” (Uçar, 2004: 
65). 
 
Gestalt kuramından yola çıkarak algılama eylemini duyular yardımıyla algılanan çeşitli nesnelerin birbirleri ile 
ilişkilendirilerek “anlamlandırılması” şeklinde açıklayabiliriz. Birey bu anlamlandırma eylemi sırasında nesnelerden gelen 
duyusal verileri, zihinsel olarak bütünleştirebilmesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle reklam uygulamaların da 
gerçekleşen tasarım sürecide bu bakış açısı ile yaratılabilmektedir. Reklamın yaratımında rol alacak çeşitli öğeler bir araya 
getirilerek kitlenin duyuları yardımı ile ilişkilendirerek algılayabildiği bir tasarım ortaya konulduğu ifade edilmektedir. 
Tasarım eyleminin gerçekleşebilmesi ve farkındalık yaratılabilmesi için görsel, işitsel ve dilsel etkenlerin tamamıyla nitelikli 
bir şekilde tasarıma uygulanması gerektiği fakat görsel öğelerin, izleyiciyi motive edici etkin bir ikna unsuru olmasına 
rağmen tek başına kesin bir çözüm olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır (Karabulut, 2016: 126). 
Reklamlar izleyicisi açısından işitsel ve görsel algılama sürecini gerektirmektedir. Fakat bireyin çevresindeki bilginin büyük 
bir kısmını doğumundan bu yana görme duyusu ile sağlaması nedeniyle görsel algılamanın tüketici üzerinde daha etkili 
olduğu düşünülmektedir. 
 
Görsel algılamada renklerin önemi büyüktür. Bu sebeple bireyin rengi algılaması konusu sürekli araştırılan konulardan 
biridir. Renklerin reklam uygulamaları açısından etkileri aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Teker, 2002: 81): 
-Ürünün fark edilme ve tanınmasını sağlamak 
-Okunaklığın arttırılması 
-Ürüne kişilik kazandırma  
-Ürünün tanınmışlığını arttırmak  
-İkna gücünü arttırmak 
Bir marka ya da ürün reklamı için tüketici algısının oluşmasında renklerin tüketici üzerinde yarattığı psikolojik etkilerinin 
yanı sıra; renklere geçmiş yaşam deneyimleri, kültür ve moda gibi anlamlar da eklenmektedir. Yine de söz konusu öğelerin 
en önemlilerinden biri renktir; zira renk fizyolojik tepkilerin oluşmasını da sağlamaktadır. Bütünleşik pazarlama yaklaşımı 
açısından bakıldığında renklerin hem ambalajda, hem de reklamlarda kullanımı ve tüketici algısı üzerindeki etkisi önemlidir. 
Özellikle reklam dünyası, kullanılan renk tercihlerine ve renklerin anlamlarına titizlikle yaklaşmaktadır Hem ambalaj 
tasarımında, hem marka logolarında, hem de reklam uygulamalarında renk artık bilinçle kullanılır hale gelmiştir. (Çallı, 
2007: 92-93). Renkler, kişilerin kendine özgü zevklerinden ziyade, simgesel birer iletişim aracı olarak viral reklamlarda 
kullanılabilmektedir. Kişilerin renk tercihi nedenleri psikolojilerinin yansıtılması da yardımcı olabilir. Viral reklamlarda ise 
markayı yansıtıcı bir görsel unsur elamanı olarak kullanılabilmektedir. 
 
Bireylerin duyguları sabit, durağan değildir; sürekli değişmektedir. Ayrıca bir rengin her birey üzerindeki etkisi farklılık 
gösterebilmektedir. Bu sebeple çeşitli araştırmacı ve uzmanlar renklerin insan üzerindeki psikolojik etkileri ile ilgili araştırma 
ve çıkarımlar yapmanın zorluğu konusunda hemfikirdirler. Yine de dünya çapında yapılan birçok araştırmada birçok insanın 
renklere karsı ortak tepkiler geliştirdiği tespit edilmiştir (Birren’den aktaran Çallı, 2007: 70). 
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Renklerin psikolojik etkilerinin yanında, sembolik anlamları vardır. Bu semboller günlük yaşamın bir parçası olarak her 
alanda karşımıza çıkmaktadır. Renkler, geçmişte görsel sanatlarda, bazı fikirleri ifade etmek için sembolik olarak 
kullanılmıştır (Özdemir, 2005:398). Uçar (2004: 45)’e göre renk fiziksel bir oluşumdur, önemli bir tasarım öğesi olduğu gibi, 
sembolik bir değeri de vardır. Renk tek başına mesaj verebilir, davranışları yönlendirebilir, insan fizyolojisi üzerinde etkiye 
sahiptir. Bu fizyolojik etki rengin bir sembol olarak oluşumu ve kullanımında etkili olur. 
 
Renklerin bireyin ruh halinde yarattığı etkileri bilmek, bilinçaltı mesajlarda kullanılan teknikleri anlamamızda faydalı 
olacaktır (Darıcı, 2013: 50). Renklerin çoğu insanlar üzerinde ortak tepkiler yaratacağını söyleyen Çallı (2007), renklerin 
bireylerin ruh halinde yarattığı etkiyi bilmek için içerdiği anlamların neler olduğunu Çallı (2007: 70-71)’de özetlemiştir: 
Kırmızı, turuncu, sarı gibi sıcak renklerin iştah açıcı özellikleri olduğu gibi, şiddete yönelik uyarıcı etkileri de bulunmaktadır. 
Bu renkler bir mekanı olduğundan küçük gösterirken, soğuk ve pastel tonlar ise bir mekanı olduğundan büyük 
göstermektedirler. Kırmızı; güç, enerji, cinsellik, tehlike, kendine güven, intikam, kin, cesaret, ask, sevgi gibi duyguların 
görselleştirilmesinde kullanılmaktadır. Turuncu; canlılık, mutluluk, dışadönüklük, neşe, bilgelik ve sosyalleşmeyi temsil 
etmektedir. Sarı ise gevşeme, sevecenlik, sıcaklık, yasama sevinci ve iyimserlik duygularını harekete geçirmektedir. Yeşil, 
mavi, kahverengi, gri gibi soğuk renklerin yer aldığı grubun genel özelliği sakinlik hissinin baskın olmasıdır. Yeşilin 
sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Yeşil ayrıca inanç ve barış duygularını destekleyen bir renktir. Doğayı çağrıştırması 
tazelik duygusunu da hissettirmektedir. Cesaret, güven, sadakat duygularını uyandırmaktadır. Mavi; dinginlik demektir. Aynı 
zamanda sessizlik, memnuniyet, düzen, tazelik, serinlik ve hijyen duygularını da çağrıştırmaktadır. Lacivert rengin bilinçaltı 
duyguları ve sezgiyi güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Üniformalarda genellikle lacivert rengin seçilmesinin sebebi, 
laciverdin aynı zamanda saygınlığı, onuru, zenginliği, düzeni ve statüyü temsil etmesidir. Gri; depresif bir renktir. Bireyde 
kendini toplumdan yalıtma arzusu uyandırmaktadır. Koyu gri kirliliği, açık gri de belirsizliği ifade etmektedir. Kahverenginin 
rahatlatıcı, yatıştırıcı bir etkisi vardır. Konfor, sağlıklı yasam, sağlamlığı sembolize etmektedir. Mor; duygusallık, erotizm, 
gizem, esrarengizlik, mahremiyet ve yalnızlığı çağrıştırmaktadır. Pembe; şefkat, çekingenlik, incelik, nezaket, huzur, saflık, 
romantizm ve askı temsil etmektedir. Kırmızı rengin sembolize ettiği aşk daha tutkulu; pembe rengin sembolize ettiği aşk 
daha masum, daha saftır.  
 
Siyah; umutsuzluğu, başkaldırıyı, bilinmezliği, ölümü ve matemi simgelemektedir. Bu sebepten matem giysileri birçok 
kültürde genellikle siyah olmaktadır. Beyaz ise aydınlık, sakinlik, özgürlük, teslimiyet, hoşgörü, bağlanma, temizlik, saflık, 
tazelik ve masumiyetin rengidir. Gelinliklerin beyaz renkte olması, beyazın bireylerde söz konusu çağrışımları yapmasından 
kaynaklanmaktadır. 
 
3.1. Viral Reklamlarda Kullanılan Renklerin Analizi 
 
Reklamın tarihsel gelişimine bakıldığında, 1960’lı yıllardan sonra psikoloji ve dilbilim gibi diğer bilim dalları ile yakın bir 
ilişki içine girdiği gözlenmektedir. Bu bilim dalları özellikle reklam mesajının yaratılması ve algılanması aşamasında 
pazarlama ve reklam uzmanlarına çok yararlı bir takım araçlar sunmuştur. Bu araçlardan biri olan göstergebilim ve 
göstergebilimsel analiz müşterilerin, ürünleri gerçek amaçlarından daha çok taşıdıkları anlamlar için satın aldığı bir dönemde 
pazarlama iletişimcileri için oldukça önem taşımaktadır (Yakın, 2013: 25). 
Reklamlar, kurumun ürün ya da hizmetlerinin hedef kitle tarafından satın alınması yönünde ikna edici rol üstlenen göstergesi 
konumunda olduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan reklam ajansları açısından bakıldığında reklam, yaratılmasının 
ardından belirli bir maddiyat karşılığında satılması nedeniyle ekonomik bir ürün olarak tanımlanabilir. Rekabet ortamının 
arttığı fakat standartlaşmanın söz konusu olduğu pazarda markalar ürün ya da hizmetlerini tüketiciye tanıtmak ve farkındalık 
yaratmak adına reklam faaliyeti içerisine girebilmektedirler. Reklamcılar ise amaçlar ve gereksinimler doğrultusunda 
tüketicilerin zihin ve duygularında değişiklik oluşturabilmek için farklı anlamlandırmalar içeren mesajlar göndermeye 
çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle reklam uygulamaları ürün/hizmetin satın alınmasını sağlama görevinin yanında ürün veya 
hizmetin tüketiciler için bir şey ifade etmesi gerektiği duygusunun oluşturulmasına hizmet ettiği düşünülmektedir. Günlük 
yaşantısı içerisinde etrafı görsel göstergelerle çevrili olan birey, onları sürekli anlamlandırmakta ve iletişimin gerçekleşmesi 
sağlanabilmektedir. Mesajın içerdiği anlam, izleyicinin gönderilen iletiyle etkileşime girerek anlamlandırmasıyla 
oluşabilmektedir (Karabulut, 2016: 141). 
 
Roland Barthes (1915-1980), göstergebilimin bağımsız bir bilim dalı niteliği taşımasına önemli katkılar sağlamış, dil 
dışındaki çeşitli kültür dizgelerini incelemiştir. Barthes, dilbilimin göstergebilimden bağımsız olduğunu ve göstergebilimin 
asli gösterge dizgesi olduğu için önder bir bilim dalı olacağını savunmuştur (Akerson, 2005: 28). Barthes’in oluşturduğu 
yapısal çözümleme tekniği, bildirişim amacı içermemekle birlikte anlam taşıyan çeşitli olguları (giyim, mobilya vb.) içerir. 
Barthes bütün bunları anlamlama (signification) kavramı aracılığıyla göstergebilime bağlar, göstergelerle ikincil gösterilenler 
ya da yan anlam gösterilenleri arasındaki bağıntılar üzerinde durur (Vardar, 2003: 89). 
 
Yapısalcı bir düşünür olan Barthes, çağdaş mitler üzerine incelemeler yapmış ve semiyotik kavramlar olarak değerlendirdiği 
yan anlam ve ideoloji kavramları reklamcılık uygulamaların analizinde başat düşünceler olarak görülmektedir. Düz anlamın 
dilsel, yan anlamın ise göstergenin taşıdığı gizli anlama karşılık gelmektedir. Bu durumda yan anlam, esas ifadeye karşılık 
gelen temel anlamı karşılayan bir araca karşılık gelmektedir. Barthes, Göstergebilimin İlkeleri (1964) adlı çalışmasında yan 
anlamın kültüre bağlı olduğunu ve bu açıdan kodlamanın yapıldığını savunmuştur. Göstergede yaratılan yan anlam ise 
reklamın retoriği olarak nitelendirilmekte ve istenilen algının yaratıldığı kısım olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada 
markayla özdeşleşmiş ve hatırlatıcı renklerin viral reklamlarda etkin olarak kullanılması, bireyler üzerindeki etkilerine ilişkin 
görüşler göstergebilim dalını geliştiren düşünürlerin bakış açıları doğrultusunda gösteren, gönderge sistemleri ve analiz 
bağlamında değerlendirilecektir. 
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3.2. Araştırmanın Kapsamı Ve Yöntemi 

Türkiye’de, Reklamcılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Kristal Elma Ödülleri kapsamında, kendi kategorisinde ödül 
alan viral reklam videoları içerisinden 3 tanesi kasti örnekleme yöntemiyle seçilerek, videodan kesit alınıp renk unsuru 
temelinde incelenerek göstergebilimsel yöntemle analiz edilecektir. 
 
Gösteren: Göstergebilimde gösterge kavramının parçası olan ve anlamın oluşmasını sağlayan ilk unsurdur. Reklam filminde 
anlamın oluşmasını sağlayan gösterenler; görsel metin, yazılı metin, ışık, renk, hareket vb. hareketli görüntünün unsurlarıdır. 
 
Gönderge Sistemi: Reklamda yer alan biçimin neyi çağrıştırdığını açıklar.  
Analiz: Bu bölümde genel bir değerlendirme yapılarak, Viral reklam videosunda kullanılan renkler analiz edilecektir. 
Renklerin nelere gönderge yaptığı yorumlanacaktır. 
 
3.3. Viral Reklam Videolarının Analizi 

3.3.1 “Çok Düşünen Anneler” Viral Reklam Videosu Kesit Analizi 
Reklamın Adı: Çok Düşünen Anneler 
Reklamın Süresi: 76 sn. 
Reklam Ajansı: BLAB 
Reklam Veren: Vestel 
Ödül: 2014 yılı, Kristal Elma Ödülleri, Online Video kategorisi, Gümüş Ödülü 
Resim 1. Çok Düşünen Anneler Viral Reklam Videosu Kesiti 

 
Gösteren: Kamera, görüntünün orta bölümüne odaklanmaktadır. Kadrajın genelinde kahverengi tonlar hakim olmakla 
birlikte ekranın sağında yer alan kadının kıyafeti de kahverengidir. Görüntünün ortasında yer alan erkeğin kıyafetinde baskın 
renk kırmızı olup, kadrajın ön alanından orta alana kırmızı renkte bir kumaş uzanmaktadır. Bu kumaşın üzerinde beyaz 
renkte detaylar göze çarpmaktadır. 
Gönderge Sistemi: Dinginlik ve sıcaklık 
Analiz: Çözümlemesi yapılan kısım reklamın 8. saniyesidir. Reklamın bu sahnesinde, sahnede dingin kahverengi tonların 
baskın şekilde düzenlendiği ve görüntünün sağında yer alan kadının kıyafetinin de kahverengi olması, görüntünün 
merkezinde yer alan kırmızının sıcaklığını dingin bir şekilde öne çıkarması amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Bu 
kırmızı renk aynı zamanda markanın logosunda yer alan rengi de işaret etmektedir.
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3.3.2 “Sokak Oyunlarının Gerçek Kahramanları” Viral Reklam Videosu Kesit Analizi 
Reklamın Adı: Sokak Oyunlarının Gerçek Kahramanları 
Reklamın Süresi: 115 sn. 
Reklam Ajansı: C-Section 
Reklam Veren: Fanta 
Ödül: 2013 yılı, Kristal Elma Ödülleri, Online Video kategorisi, Kristal Elma Ödülü 
Resim 2. Sokak Oyunlarının Gerçek Kahramanları Viral Reklam Videosu Kesiti 

 
Gösteren: Reklamın tamamında siyah tonlarda koyu renkle verilen video boyunca, görüntü yavaşlatılmış şekilde akmaktadır. 
Bu kesitin orta alanında elindeki turuncu renkteki topları fırlatan 3 çocuk görünmektedir. Arka alanda ise turuncu renkte bir 
bisiklet yer almaktadır. Çocukların üstünde turuncu baskın renklerde kıyafetler vardır. 
Gönderge Sistemi: Liderlik, başkaldırı ve enerji 
Analiz: Çözümlemesi yapılan kısım reklamın 50. saniyesidir. Reklamın bu sahnesinde; görüntü dijital düzenlemeler 
aracılığıyla koyu tonlarda ve yavaşlatılmış şekilde akmaktadır. Koyu tonun kullanımı yavaş görüntünün gerginliğini 
yansıtırken liderlik ve başkaldırı anlamlarıyla örtüşmektedir. Diğer taraftan turuncu renkle markayı işaret eden turuncu renkle 
heyecan ve enerji unsurları ifade edilmeye çalışılmıştır.  
 
3.3.3 “Son Teknoloji Anneler” Viral Reklam Videosu Kesit Analizi 
Reklamın Adı: Son Teknoloji Anneler 
Reklamın Süresi: 115 sn. 
Reklam Ajansı: 41?29! 
Reklam Veren: Teknosa 
Ödül: 2013 yılı, Kristal Elma Ödülleri, Online Video kategorisi, Bronz Ödülü 
Resim 3. Son Teknoloji Anneler Viral Reklam Videosu Kesiti  

 
Gösteren: Kamera görüntünün orta bölümüne odaklanmaktadır. Bu kısımda kadının üzerinde kahverengi tonlarda kıyafetler 
bulunmakta ve elinde turuncu renkte iple örgü örmektedir. Kadrajın sağ tarafında yer alan erkeğin üzerinde mavi tonlarda bir 
T-shirt vardır. İkisinin oturduğu koltuk mavi tonlardadır ve ekranın sağında yer alan sepetin içinde yine mavi ve turuncu 
tonlarda örgü ipleri bulunmaktadır. Görüntünün sağ alt kısmında beyaz renkte, büyük harflerle, kalın ve tırnaksız bir yazı 
karakteriyle “ARAMA MOTORU yazıbirimi bulunmaktadır.  
Gönderge Sistemi: Saygınlık, dinginlik ve canlılık 
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Analiz: Çözümlemesi yapılan kısım reklamın 55. saniyesidir. Reklamın bu sahnesinde; çekim ortamında ve kadının giydiği 
kıyafetlerde kullanılan kahverengi tonların yanında beyaz renkte kullanılan yazıyla ortamın sadeleştirilerek geride kalan mavi 
ve turuncu renkler ön plana çıkarılmaya çalışarak, markanın logosunda kullanılan mavi ve marka rengi olan turuncu renkler 
ön plana çıkarılmaktadır. Böylelikle sade ve rahatlatıcı tonlar üzerinde markayı refere eden renkler ön plana çıkarılarak, 
mavinin asilliği ve turuncunun heyecanı ve neşesinden yararlanılmaya çalışılmıştır. 
 
SONUÇ 
Sözsüz iletişim eylemlerinden biri olan renk, reklam uygulamalarında kaynağın gönderdiği ileti kodlarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Reklam uygulamalarında renkler çeşitli kodlamaların ürünü olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar; 
kurum ya da marka kimliğini yansıtmak, ürünün kategorisi, amacı ya da kitleyi harekete geçirici etkiyi simgelemesi adına 
kullanılabilmektedir.  
 
Renkler, kültürel farklılıkların yansıması olarak farklı anlamlar yüklenmesiyle birlikte evrensel anlamları da temsil 
edebilmektedir. Bireyler arasındaki farklılıklar da renklerin algılanışında farklılıklara neden olabilir. Reklam faaliyetlerinde 
bu kültürel ve bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, renklerin bireyler üzerindeki psikolojik etkisini dikkate alarak, 
reklam çalışmalarında renklerin tüketiciler de uyandırdığı algısal etkilerden yararlanılmaktadır. Renklerin psikolojik 
etkilerinin yanı sıra onları kendi başlarına mesaj veren bir öğeye dönüştürmek, viral reklam uygulamalarında markanın 
algılanması konusunda kullanılan görsel unsurlardan biri olarak kullanıldığı görülmektedir. 
 
Bu çalışmada daha önce yayınlanmış ve ödül almış viral reklam videoları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu, renklerin 
ifade ettiği anlamlar üzerinde durulurken ayrıca renklerin markanın algılanması konusunda viral reklam uygulamalarında 
sıklıkla kullanılan görsel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkması, bu konuda bir ispat niteliği taşımaktadır.     
 
Değerlendirmesi yapılan 3 reklam kesitinde, markayı yansıtan renklerin haricinde kullanılan renklerin koyu ya da kahverengi 
renk tonlarının markayı yansıtan renkleri ön plana çıkarmak amacıyla kullanıldıkları, markayı çağrıştıran renkleri ise 
görüntünün planlanması sırasında çeşitli yerlerde belirgin şekilde öne çıkartıldığı görülebilmektedir. Bu durum viral reklam 
anlayışında var olan markayı göstermeksizin yapılan reklam uygulaması düşüncesinde, hedef kitleye markayı renk görsel 
unsuruyla algılatma çabası düşüncesini ortaya atmaktadır. 
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Özet. İletişim eylemi, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar bireyler açısından etkin bir rol 
üstlenmektedir. Günümüzde iletişimin geldiği nokta bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte birçok araç 
üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle, bilgi değer kazanmış, zaman-mekan 
kavramları önemini yitirmiş, hız ve erişilebilirlik artmıştır. Bu durum aynı zamanda sosyal medya araçlarının 
ortaya çıkmasına ve dolayısıyla kişisel üretim kanallarının artmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, 
modernizmin neden olduğu üretim ve tüketim mekanizmalarının farklılaşması, kültürel açıdan toplumların yeni 
bir dönüşüme uğradığının göstergesi olabilir. Tarihsel süreçte yaşanan sosyo-ekonomik ve kültürel değişimler, 
insanlığın sanata olan bakış açısını da etkilemiştir. Sosyal medya araçlarının, iletişim kanalı görevini sunmasının 
yanı sıra kullanıcıların araç vasıtasıyla görsel oluşturduğu ve kitlelerle buluşturduğu ve hızla tüketildiği bir 
noktaya gelinmiştir. Bu bakımdan tüketim kültürü odaklı çevrimiçi toplumun, sanatı algılayış biçimindeki 
değişikliklerin yansımasını, sosyal medya araçları üzerinden paylaştıkları imajların, sanatın özgünlüğüne aykırı 
bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada bireylerin, yeni bilgi iletişim teknolojilerinin bir ürünü olan 
sosyal medya araçları üzerinden paylaştığı görsellerin kitleler üzerindeki etkisi noktasında sanat duyarlılığının ve 
sanat etkinliklerinin geri planda kalması değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Sosyal Medya, Sanat, Fotoğraf, İletişim 
 
PHOTO SHARİNG ON SOCİAL MEDİA TOOLS WHİCH İS A PRODUCT OF CONSUMPTİON 
CULTURE AS A STANDSTİLL AGAİNST ART 
 
Abstract. The communication act plays an active role for individuals from the beginning of human history to 
today. Today, the point of communication can be realized through many tools with the development of 
information and communication technologies. With the development of Internet technology, knowledge has 
gained value notion of time-space has lost importance, speed and accessibility has increased. This, in turn, has led 
to the emergence of social media tools and consequently, increased personal production channels. On the other 
hand, from a cultural perspective, the differentiation of the production and consumption mechanisms which has 
been caused by modernization can be an indicative of a new turn in society. The socio-economic and cultural 
changes that have taken place in the historical process have also affected mankind’s perspective of art. Social 
media tools does not only provide the mission of being a communication channel but also they have come to a 
point where users create visuals, share them with masses which are then quickly consumed. In this respect, we 
can say that the consumption culture oriented online society is reflecting the changes in the way of perceiving the 
arts in terms of being a stance contrary to artistic originality in the images they share through social media tools. 
In this study, the influence of the visuals shared by individuals through social media tools as a product of new 
information communication technologies on the point of how artistic activities and art sensibility have taken the 
backseat. 
 
Key Words: Consumption Culture, Social Media, Art, Photograph, Communication 

 
GİRİŞ 
 
Kültür ve sanat birbirini tetikleyen ve yeni yaratımların ortaya çıkmasına neden olan, birbirinden ayrılmaz iki kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tarih boyunca uygarlıkların gelişimini gözler önüne seren sanat eserleri toplumların değişiminin de 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. Sanayi devrimi sonrası yaşanan gelişmeler, birinci ve ikinci dünya savaşları 
ve kitle iletişim araçlarının yayılmasıyla değişen toplumlar, kültürel olarak da bir dönüşümün içerisine girmişlerdir. Tüketim 
kültürü olarak tanımladığımız yeni kültürün toplumları sadece nesnelerin tüketimi anlamında kullanılmadığı aynı zamanda 
yaşanan tüketim fenomeniyle birlikte sanat yapıtlarının üretimi sırasında da geçmişe göre çeşitli farklılıklar görülmektedir. 
Günümüz kullanıcısının sanata bakış açısında tüketim kültürünün etkisi gözlemlenmektedir. Bu durumu öncelikle sanata 
temel açıdan bakarak sanat-üretim ve değişen sanat anlayışını irdeleyerek daha sonra tüketim kültürü ve sosyal medyayı 
değerlendirerek açıklamaya çalışılacaktır. 
 
SANATA TEMEL BAKIŞ VE DEĞİŞEN SANAT ANLAYIŞI 

Antik Çağ’da tekhne veya Latince’de ars kelimelerine karşılık gelen sanat o dönemde zanaat kavramıyla anlamsal olarak 
ayrımı yapılmamış bir eylemi tanımlamak amacıyla kullanılan kavramlardı. Bu terimler bugünkü anlamıyla zanaat, el sanatı 
ve bilimle ilişkilendirilecek birçok kavramı kapsamaktaydı.  (Kristeller 1980:8-9). Bu kavramları Antik ve Ortaçağ boyunca 
ve hatta büyük ölçüde Rönesans’tan on sekizinci yüzyıla kadar sanat ve zanaatten ayrı düşünmemek gerekmektedir. Antik 
Yunan kültüründe ve neredeyse sonraki iki bin yıllık süreç içerisinde sanat, kolektif üretim ve alımlama süreci olarak 
değerlendirilmekte ve yaşamın bir parçası olarak gerçekleştirilen bir eylem olduğu söylenebilir. Bunlara örnek olarak 
tragedyalar, komedyalar, satir oyunları, Dionisos şenlikleri ve diğer etkinlikler gösterilebilir (Üzümkesici, 2014: 6 -7). 
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Ortaçağ dönemini kısaca özetleyecek olursak Hıristiyanlığın yaygınlaşmasıyla birlikte, Antik Yunan’da yapılan kolektif sanat 
eylemleri, pagan kültürüne ait olduğu düşünülen kavramlar olduğu gerekçesiyle yasaklanmaktaydı. Daha sonra kilise bu 
gelenekleri yasaklayarak engelleyemeyeceğini fark edince, Hıristiyanlıkla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla ilerleyen 
dönemlerde Hristiyanlığın kitlelere yayılmasında tiyatro ve kilise duvarlarına resmedilen dini imgeler gibi sanatsal faaliyetler 
bir araç olarak görülmüştür. 
 
Yeni kıtaların keşfi ve teknik araç ve gereçlerin artmasıyla birlikte farklı kültürlere erişilmesi durumuyla birlikte 
enformasyonun dolaşımının hız kazanması da sanatı ve sanat algısını etkilemiştir. Orta Çağ ve Rönesans arası dönemde 
sanatla ilgili çeşitli değişimler gözlense de, yaşanan dönüşümle birlikte sanatın tanımın da ve sanatçının konumlandırılışında 
çeşitli değişiklikler gözlemlenmektedir. Rönesans’la birlikte güzel sanatlar ve zanaat ayrımı yapılmakta, sanatçının sahip 
olması gereken yetilerden birinin yaratıcılık olduğu söylenmekte ve bu durum özerklik konusunu da beraberinde getirdiği 
söylenmektedir.  
 
Sanat ve zanaat arasındaki farkın yaratım olduğu ifadesinden sanatsal yaratım ile ilgili Büyükdüvenci (2011: 49) “sanatsal 
yaratım, zanaatlarda olduğu gibi maddesel bir gereksinimden çıkışını almaz; algılanmış, bulanık, belirsiz duygulara netlik, 
açıklık kazandırır. Yaratma sürecindeki rahatsızlık, şüphe ve stres sonunda doyuma ulaşır. Önceden algılanmamış, 
yakalanmamış olanın açığa çıkarılmasıdır, yaratım. Ve yaratım bu açığa çıkarılanın izleyene, okura, alıcıya iletilmesiyle, 
onlarda da benzer duyguları uyandırmasıyla tamamlanır. Kısaca, önceden başkalarınca algılanmayan, hissedilmeyen ve 
anlaşılmayan şeyin, duygu yoğunluğuyla açık hale getirilmesi, başkalarına iletilebilir kılınmasıdır sanat yapıtı” ifadesiyle 
açıklamaktadır. 
19. ve 20. yüzyıla gelindiğinde sanat kavramında büyük bir kırılma yaşanmakta ve modern sanat dediğimiz kavram karşımıza 
çıkmaktadır. Modernizm, Avrupa'da 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve giderek egemen bir konuma gelen belli türde 
sanatsal estetik anlayışını ifade eden bir kavramdır. Bir başka değişle, modernizm, en azından belli bir sanatsal estetik 
anlayışı olarak bütün modernite dönemi için değil, oldukça yakın bir dönem için geçerli olmuş gözükmektedir. Belki, 
toplumsal düzeninin ya da sanayileşen toplumun sanatsal estetik anlayışı olarak yorumlanabilecektir. Sanayi toplumun 
özellikleri ve sorunları, bu çerçeve içinde yeni bir sanat ve estetik anlayışının ortaya çıkmasına kaynaklık etmiş 
denebilecektir. Bilindiği gibi sanayi devrimi 19. yüzyılın ilk yarısında biçimlenmeye başlamış ve yüzyılın ikinci çeyreğinde 
büyük ve kapsamlı bir dönüşüm olarak gündeme gelmiştir. Bunun sonucu olarak Avrupa, özellikle Batı Avrupa 19. yüzyılın 
ikinci yarısında eskisinden çok farklı, adeta bambaşka bir toplumu sergileme durumunda kalmıştır (Şaylan, 2006: 49). 
 
Modern sanatta, aklın kullanımına yönelik kaygılar bireyselleşmeyi yüceltmiş, bireyselleşme de içe dönmeye, insanın iç 
dünyasını dışa yansıtmasına dönüşmüştür. “Modern sanatçı, kendi kendisini dışa, diğer sanatçılara ve bütün dünya sanatına 
doğru açtığı için, onun sanatı bireysel olduğu kadar, aynı zamanda evrensel bir nitelik taşımaktadır. Bundan dolayı, modern 
sanatçının bireyciliği, onun insanda insanlığı, parçada bütünü başka bir deyimle, çokluğu tek’te, tek’i çoklukta görmesinden 
kaynaklanmaktadır (Koşar, 2010: 6). Bu durum sanatçının yaratıcılık sürecinde estetik kaygıları önem vermesine sebep 
olmuştur. Bunun nedenini kısaca estetik deneyimleme sürecindeki bireysel niteliklerle ilişkilendirebiliriz. 
 
İnsanlığın yaşadığı aydınlanmanın beraberinde getirdiği modernleşme ve modernizm kavramları Birinci Dünya savaşında 
yaşanan hadiselerle birlikte yeniye ve ilerleme olgusuna olan inançta şüpheye neden olmuş, hemen ardından yaşanan İkinci 
Dünya savaşı ise modernizmin kavramını sorgular hale getirdiği görülmektedir. Savaşların ardından dünyaya sunulan batı 
merkezli ekonomik, siyasi ve kültürel değişimlerin ardından 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren moderniteye olan inancın 
azalmasını Mark Poster aşağıdaki gibi özetlemektedir (Doltaş, 2003: 22): 
• Kolonilerin, bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte, buralarda yaşayan insanların insan-merkezli Batı düşüncesini 
temelden sorgulamaya başlamaları; bu düşüncenin, insanlığın mutluluğuna değil, belli toplumların ve grupların çıkarlarına 
hizmet ettiğini öne sürerek, insan-merkezli düşüncenin nasıl ve ne ölçüde mevcut politik güce destek verdiğini kanıtlamaya 
çalışmaları, 
• Feminist hareketin güç kazanması; feministlerin Batı toplumlarının yapı ve düşünce sistemlerini şiddetle eleştirmeleri; bu 
sistemlerin kadın erkek eşitliğine ve ortak mutluluğuna değil, genelde ataerkil bir yaklaşımı sürdüren düzene, özelde ise 
beyaz, orta sınıf erkeğin çıkarlarına ve mutluluğuna hizmet ettiğini örneklerle göstermeleri, 
• Elektronik iletişim sistemlerinin (televizyon, telefon, faks makineleri, bilgisayarlar gibi) olağanüstü yaygınlaşması 
sonucu bilgi edinme ve aktarma yöntemlerinin ve sosyal yapının değişmesi. 

Poster’ın bahsettiği bu gelişmeler postmodernist düşüncenin gelişim sahasını oluşturmaktadır. Smith (2007: 289)’a göre 
postmodernizmin çeşitli boyutları vardır. Öncelik olarak modernizmin estetik ve sanatsal kodlarını reddeden estetik ve sanatsal 
tarzı bir tarzı anlatır. Yaşanan postmodern çağda temel fikir, kültür ve kültürel tüketim, medya ve bilgi teknolojisi etrafında 
düzenlenmiş bir postendüstriyel ekonomi yönüne doğru kaymadır.   
 
 Yaşanılan dönüşümle birlikte oluşan postmodern kültür ve postmodern topluma ilişkin bazı nitelikler aşağıdaki gibi 
özetlenmektedir (Smith 2007: 289): 
• Kültür ve kitle iletişim araçları toplumsal yaşamda öncesinden daha güçlü ve önemli hale gelmiştir.  
• Ekonomik ve toplumsal yaşam, sanayi emeği aracılığıyla malların üretiminden çok, sembollerin ve yaşam tarzlarının 
tüketimi etrafında döner. 
• Gerçeklik ve onun temsili hakkındaki fikirler sorunlu gösterilir. 
• İmge ve mekan, kültürel üretimin düzenleyici ilkeleri olarak anlatı ve tarihin yerini almıştır. 
• Parodi, pastiş, ironi ve pop seçmeciliği gibi üslupla ilgili özellikler daha öne çıkmıştır. 
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• Tüketim temelli kent alanı kırsal biçime hakim olmuştur. Bu ekonomik üretim etrafında düzenleniyor olmaktan daha çok, 
kendi temel dinamiği olarak eğlenceye, boş zaman koşuluna ve yaşam tarzı hizmetlerine sahiptir. Kapalı çarşılar, eğlence 
parkları ve çeşitli yerleşim kompleksleri bunun örnekleridir. 
• Melezlik; katı sınırlar ve sınıflandırmaların yerini almaya başlamıştır. 

Lyotard (1984: 5)’a göre postmodern çağ “bilim teknoloji ve karmaşık idari sistemler ve bilgisayarlar, bilginin son birkaç on 
yıldır üretimin temel gücü olduğu bir aşamadadır. Bu değişim, niteliksel olduğu kadar niceliksel boyutlara da sahiptir. Bir 
zamanlar toplumsal yaşamı hareketlendiren ütopik, hayali, hümanistik söylemler otoritelerini yitirdiler”. Kısaca Lyotard 
bilginin muhafaza edildiği büyük hümanistik görüşlerin yerini dar alanda lokalize edilmiş amaç rasyonalitesinin hakim 
olduğu teknokratik bir topluma dönüşümün gerçekleştiğini ifade etmektedir. 
 
 Yaşanan gelişmeler ve Lyotard’ın fikirlerinin ardından sanat anlayışıyla ilgili Sarup (2004: 202-203): “sanat bugün 
yaşam pratiklerinden kopmuş olsa da, gerçekliği yorumladığı ya da yalnızca imgelemek yoluyla arta kalan gereksinimleri 
doyuma kavuşturduğu sürece yaşam pratiği ile yakından ilişki içindedir. Estetikçilikte, günümüze gelene kadar sanatla 
toplum arasında kurulu bulunan biricik bağ kopmuştur. “Sanatın özerkliği” terimi, yaşam pratiğinden kopan sanatın özel bir 
insan alanı olarak tanımlanmasını için kullanılmaktadır. Gelgelelim bu kavram bir biçimde toplumsal sürecin gerçekte nasıl 
işlediğinin farkedilmesinin önüne set çeker. Burjuva toplumunda sanat yapıtının yaşam pratiğinden görece olarak uzaklaştığı 
düşüncesi, sanat yapıtının tümüyle toplumdan bağımsız olduğu biçimindeki yanılgı dolu bir düşünceye dönüşmektedir. Sanat 
pratik bağlamlardan kopmasının tarihsel bir süreç olduğunu, bu sürecin de toplumsal olarak koşullandırıldığını akıldan 
çıkarmamak gerekir. Belki de sanatçının ürünün özel ve özerk bir şey olarak önem kazanmasının nedeni, iş bölümünün 
yegâne norm halini alması ve işçilerin üretim araçlarından ayrı düşmeleri olgusundan hemen sonra gelen el sanatı üretim 
tarzının süregeliminde yatmaktadır” şeklinde açıklamaktadır. 
 
Ergün (2005: 7) sanatı; “sanat, insani bir faaliyettir ve insanı etkileyen her şey, sanatı da etkilemektedir. Sanat, sanatçıya 
bağlı bir ürün olarak sanatçının kişiliğinden ve orijinalliğinden de büyük ölçüde etkilenir. Ama bütün sanat eserleri kişilerde 
estetik bir zevk ve heyecan uyandırır; beğenilir, takdir edilirler” şeklinde açıklamıştır. Arnheim (2007: 293) ise gerçek sanat 
yapıtının, kuramsal düşünme biçiminden aşina olduğumuz bilişsel işlemlerin çoğunu ve belki de tümünü barındıran bir 
düzenlemenin gerekli olduğunu ifade eder. 
 
Sanat, özünde sanatçı denen kişinin, belirli göstergeler aracılığıyla, yaşamış olduğu duyguları bilinçli olarak başkalarına 
aktarmasıdır. Başkaları da bu duygulardan etkilenir ve bunları yaşantılar (Tolstoy’dan aktaran Büyükdüvenci, 2011: 48). 
 
Dewey (1980: 193) ise “gerçek sanat üretimi bir sergide sunulduğunda değil de, onun kendi içinde gerçek bir sanat eseri 
olduğunu hissettiğimiz zaman bir sanat eseri olduğunu düşünürüz. Onun özel bir çalışma sonucu oluşturulduğu ve sunulduğu 
özgünlüğünü kanıtlayan bir ispattır” ifadesiyle sanatın mekanı olmaksızın yaratı süreciyle ilgili olduğunu vurgulamaktadır. 
 
TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE SOSYAL MEDYA 

Yaşanan gelişmelerin ardından güncel bir kültür tanımını yapacak olursak Williams (1976: 80), üç temel unsuru ele almamız 
gerektiğini savunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 
• Bir birey, grup ya da toplumun entelektüel, ruhsal ve estetik gelişimi ifade etmek. 
• Film, resim, tiyatro, bale, opera vb. entelektüel ve sanatsal faaliyetleri ve bunların ürünlerini saptamak. Kültür bu 
bakımdan güzel sanatlarla eş anlamlıdır. 
• Bir insanın, grubun ya da toplumun yaşam biçiminin tümünü, faaliyetlerini, inançlarını ve göreneklerini belirtmek. 
 
Bu nedenle kültür kavramının birbirinden farklı dinamiklerinin olduğu, bahsedilen üç unsurdan birinde gözlemlenebilecek 
değişimin kültürel alanda yaşanan değişime işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kültürel alanda yaşanan değişimle beraber 
toplumların entelektüel, ruhsal, estetik gelişimi ile yaşam pratiklerinin, faaliyet, inanç, görenek ve bunlara bağlı olarak güzel 
sanatlarda da değişimin yaşandığını belirtebiliriz.  
 
II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda göze çarpan ekonomik canlanma ile beraber, Galbraith’in deyimiyle “varlıklı” 
toplumlara dönüşmeye başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan bireyler için tüketim, 
tüketim standartlarıyla genel bir ilişki ve seçim yapmanın yanı sıra malların anlamlarını okuma isteğiyle özdeşleşmiştir. Pek 
çok çalışma, sosyal bir faaliyet olarak tüketimi farklı açılardan ele alırken kınayıcı bir ton kullanmasına ve kızgınlıkla 
yaklaşmasına rağmen, gelişmiş ülkelerde tüketimciliğin farklı bir ahlaki doktrin olarak yerleşmeye başladığını ifade etmek 
gerekir. Özveriye dayalı püriten etiğin zayıflamasıyla ve ideolojik dönüşümler sonucunda, tüketimin anlamı başarı, haz, 
eğlence ve özgürlük gibi kavramları çağrıştıracak şekilde genişlemiş ve iyi bir yaşamın özü olarak görülmeye başlanmıştır. 
Dahası, yaşam standartlarının artmasıyla beraber, daha fazla tüketebilmek gücün ve mutluluğun göstergesine dönüşmüş, 
sosyal yaşamın temel örgütleyici ilkesi olarak sınıfın yerini alan yaşam tarzı giderek sosyal kimliğin temeli olarak 
algılanmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan “tüketim toplumu” kavramı, kitlesel üretim sonucunda ortaya çıkan kitlesel tüketime 
ilişkin yeni bir anlayış olarak tanımlanır. Üretim temel nedensel faktör olarak düşünülür. Buna karşın, tüketim toplumunun 
tarihsel çözümlenişi, yalnızca pazarlanan malların tüketimindeki bir artışa indirgenemez. Tüketim toplumunun ne zaman 
şekillenmeye başladığına dair kesin bir dönem belirlenemese de, bazı yazarlar böyle bir toplumun kökenlerinin kronolojik 
olarak 18. yüzyılda aranması gerektiğini ileri sürerler. Bunların genel argümanları, tüketime yönelik üretimin, geçimlik 
üretimin yerini almasıyla, insanların kaçınılmaz bir şekilde tüketici olmaya başladıkları görüşü etrafında yoğunlaşır 
(Yanıklar, 2006: 25-29). Bu nedenle tüketim olgusunun yalnız sosyal ve kültürel bir değişim habercisi olmadığını, tüketim 
kültürünün tüketim amaçlı kullanılan her türlü aracı içerdiğini söyleyebiliriz. 
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Tüketim kültürü; maddi ürünlere ve hizmetlere olumlu anlamlar atfedilen hedonist, gösteriş ve bir gruba ya da kültüre ait 
olma gibi amaçlar için estetikleşmiş ürünler ve hizmetlerin satın alındığı, sahiplenildiği, tüketildiği ve bir bölümünün de 
peşine düşüldüğü bir ortamın kültürüdür. Arzular ve sosyal formlarıyla tüketim, bu gibi amaçlar için prestiji yüksek 
markaları, estetikleşmiş ürünleri ve hizmetleri satın alma, sahiplenme ve kullanma olarak tanımlanabilmektedir. Aynı 
zamanda bu kültür, tüketim mallarının hakim olduğu bir tüketimin ve kültürel yeniden üretimin genellikle gündelik hayatın 
özel alanında özgür kişisel seçim olarak anlaşıldığı bir kültüre işaret etmektedir (Zorlu, 2006: 60-61). 
 
Smith (2007: 7)’e göre “işaretlerin, sembollerin ve medyanın ekonomi için merkezi hale geldiği bir dünyada yaşadığımız, 
kimliklerimizin gittikçe bir imajın peşinde biçimlendiği, eşitsizlik ve toplumsal katılımın içerme ve dışlama söylemleri ile 
tanımlandığı büyük ölçüde kabul edilmektedir”. 
 
Kültür, bir alışveriş merkezinde hangi ürünleri satın alma kararlarımızı, izlemek için seçtiğimiz televizyon programlarını, 
onları nasıl izleyeceğimizi, küresel olaylara tepkimizi, yüz yüze etkileşimlerimizi ve hatta kim olduğumuza dair 
düşüncelerimizi biçimlendirir (Smith, 2007: 7). Tüketicilerin, “bir materyal dünyasında yaşayan” varlıklar olarak görülmesi 
tüketim toplumunun ruhunun keşfedilmesidir. Dünyamız tüketim objeleriyle desteklenen anlayışla işgal edilmekte, insanların 
sahip oldukları şeylerle karakterleri analiz edilebilmektedir. Pazarda geçirdiğimiz vakit, rutin sosyal ilişkilerin dışında, 
giderek objelerin peşinden koşmaya ayırdığımız vakit haline gelmiştir. (Joy ve Walendorf, 1996: 107). Tüketicilerin yaşanan 
kültür içerisinde tüketmeye yönelik eylemlerinin kitle iletişim araçları vasıtasıyla iletiler gönderilerek her türlü araç ve 
amacın tüketilmesi yönünde yönlendirildikleri görülebilmektedir. 

 “iletilerin içeriği, göstergelerin gösterilenleri büyük ölçüde önemsizdir. Biz bu iletilerin içeriğini 
göstergelerin gösterilenlerine bağımlı değiliz ve kitle iletişim araçları bizi dünyaya göndermez, 
medya bizi göstergeler olarak göstergeleri, bununla birlikte gerçeğin teminatıyla doğrulanmış 
göstergeleri tükettirir” (Baudrillard, 2012: 26).  

 
Dolayısıyla her türlü kitle iletişim aracının içeriği gözetmeksizin biçimsel düzenlenmiş olan her türlü göstergenin 
tüketilmesine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Baudrillard, yaşadığımız postmodern çağın ya da geç kapitalizm anlayışının insanları gösterge, imaj ya da simülasyon 
oyunlarıyla kuşatan bir hipergerçeklik olarak adlandırdığı bir sürece yönlendirdiğini ifade etmektedir. Featharson (1996: 165) 
bu konuyu “geç kapitalizm evresinde tüketim metalarının başlangıçtaki kullanım değerini kaplayacak ve böylece meta 
göstergeler haline gelecek şekilde geniş bir imajistik ve simgesel çağrışımlar silsilesini yüklenme kapasitesi geliştirdiğini 
savunan Baudrillard, bu sürecin şiddetlenişi esnasında nitel bir değişikliğin ortaya çıktığını belirtir. Bu nitel değişiklik, yüzer 
gezer göstergeler ve imajlar yığınıyla tüketim-televizyon kültürü birbiriyle oynayan sonsuz bir dizi simülasyon ürettikçe 
somut gerçeklik duygusunun yitirilmesine yol açar. Baudrillard buna “hipergerçeklik” der. Tüketimcilik ve televizyon 
yoluyla göstergelerin, imajların ve simülasyonların birbiri üstüne yığılmasının istikrarsız, estetikleştirilmiş bir gerçeklik 
sanrısıyla sonuçlandığı bir dünyadır hipergerçeklik. Baudrillard’a göre kültürün her yerde olması, toplumsal bünyeyi ve 
toplumsal ilişkileri etkin bir şekilde dolayımlaması ve estetikleştirmesi ölçüsünde kültür etkin bir şekilde yüzer-gezer hale 
gelmiştir” şeklinde yorumlamaktadır. 
 
Baudrillard (2011: 20) bahsettiği simülasyon teorisinde hipergerçeklik nosyonuyla ilişkili olarak imgelere özgü çeşitli 
aşamaların bulunduğunu aşağıdaki gibi sıralamaktadır:  
• Derin bir gerçekliğin yansıması olarak imge 
• Derin bir gerçekliği değiştiren ve gizleyen imge 
• Derin bir gerçekliğin yokluğunu gizleyen imge 
• Gerçekliğin hiçbir çeşidiyle ilişkisi olmayan, kendi kendinin saf simülakrı olan imge 

Baudrillard (2011: 21), imgenin birinci durumda olumlu niteliği sahip olduğunu çünkü imgenin bir tür ritüel görevi 
üstlendiğini, ikincisinde kötü bir büyü niteliği taşıyan olumsuz özelliğe sahip olduğunu, üçüncüsünde ise büyüleme aracı 
olarak kullanılan görünümün yerini almaya çalışan imge halini aldığını, sonuncusunda ise; imgenin artık görüntü düzenine 
değil simülasyon düzenine ait bir şey olduğunu ifade eder. Buradan yola çıkarak günümüz tüketim kültürü ve sanat 
ilişkisinde göstergelerin birer simülakr olarak görüntülendiğini söyleyebiliriz. 
 
 “Sanat artık performans, macera ya da bir yanılsama olarak vardır. Yani artık yoktur” ifadesini kullanan (Baudrillard, 2016: 
85) yaşanan bu dönüşümle birlikte, sanatın ruhunun yok olduğunu ifade ederken bunun nedenini sanatın sanat dışındaki her 
alana yayılmış olması olarak açıklamaktadır. 
Oluşan toplumsal değişimin etkenlerden biri olarak gösterilen sanayi devrimiyle birlikte kitle iletişim araçlarının artması 
tüketim toplumuna kültürel ve sanatsal açıdan etki eden unsurlardan biri olduğu düşünülmektedir. Fakat 20. yüzyılın ikinci 
yarısında internet teknolojisinin icadı ve ardından geçirdiği dönüşümle birlikte sosyal medya araçlarının toplumu hem 
kültürel hem de sanatsal açıda etkilediği gözlemlenmektedir. 
 
İnternet teknolojisinin değişimiyle ilgili olarak sosyal medya “Web 2.0’ın teknolojik ve ideolojik temelleri üzerine kurulan 
kullanıcının geliştirdiği içeriğin yaratılması ve değişimine izin veren, internete üzerinden çalışan bir uygulamalar grubudur” 
(Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Yayla (2010: 59) ise “sosyal medya ve Web 2.0 kavramları birbirleriyle ilişkili olmakla 
beraber birbirlerinden ayrı kavramlardır. Çok fazla birbirlerinin yerine kullanılan ve bu sebeple çok karıştırılan bu iki 
kavram, temel noktalarda farklılık göstermektedir. Web 2.0 bir uygulamalar platformu iken, sosyal medya bu altyapıları 
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kullanan iletişim araçlarının bütününe verilen isimdir” ifadesiyle sosyal medyanın Web 2.0 teknolojisi kullanılarak yaratılan 
bir araç seti olduğunu açıklamaktadır.  
 
Sosyal medya “medya etkileşimleri üzerinde paylaşılan haber, fikir ve bilgi gibi ürünleri paylaşan bireylerin arasındaki 
uygulamalar, davranışlar ve faaliyetler olarak tanımlanmakta ve medya etkileşimleri, kelime, resim, video ve ses formunda 
ulaşımın kolayca yapılabileceği web tabanlı içerikler”dir (Safko ve Brake, 2009: 6). 
 
Sosyal medyayı bir cümlede özetlemek gerekirse; içeriğinin kullanıcı tarafından yaratıldığı, kullanıcı tarafından yayıldığı ve 
içerik üretenin paylaşım içinde olduğu topluluk ile etkileşim halinde olunan mecraların tümüdür. Yani herhangi bir kişi veya 
kurumun, seçtiği bir içeriği, istediği platformda paylaşabildiği ve paylaştıklarından hemen sonra geri dönüş alabildiği 
platformlara, sosyal medya denilmektedir (Özkaşıkçı, 2012: 37). 
 
Gülsoy (2009: 245)’a göre sosyal medya; “birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi içeriklerini 
yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalardır”. Sosyal ağ sitelerinde kullanıcılar 
öncelikle profil oluşturmaktadırlar ve oluşturdukları bu profillerde isim, soy isim, doğum günü, medeni durum, iş ve eğitim 
bilgileri, dini ve siyasi tercihler, hobiler, ilgi alanları gibi birçok farklı kişisel bilgi paylaşabilmektedirler. Profil oluşturan 
kullanıcılar benzer ilgi alanları, aynı politik görüş, aynı iş kolunda çalışmak veya aynı şehirde yaşıyor olmak gibi farklı 
benzerlikler ile birbirleriyle bağlantıda olabilmektedirler. Bu bağlantıları elde etmek için sosyal ağlarda “arkadaş listesine 
ekle” veya benzeri özellikler kullanılmaktadır. Ayrıca, arama özelliği ile diğer kullanıcılar isim, soy isim, e-posta adresi, ilgi 
alan veya yaşadığı yer gibi anahtar kelimeler ile aranabilmektedir (İşlek, 2012: 51). 
 
Web 2.0 teknolojisinin getirdiği imkanlar sonrası sosyal medyanın devamlı güncellenebilir dolayısıyla yenilenebilir olması, 
içeriği kullanıcının kendinin oluşturulabilmesi, çoklu kullanım özelliği sayesinde büyük kitlelerle zaman ve mekan 
tanımamaksızın toplu ileti gönderebilme imkanı sağlaması gibi özellikleri nedeniyle bireylerin son dönemde tercih ettiği en 
önemli kitle iletişim aracı olduğu görülebilmektedir. Bu durum 20. yüzyılın ilk yarısında dünya savaşlarına propaganda ve 
ikna açısından etkin şekilde etki etmiş, geleneksel medya şeklinde adlandırdığımız araçların günümüzde popülerliğini 
kaybetmesine neden olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tüketim kültürünün etkisi altında olan bu dönemin insanının günden 
güne sosyal medyaya artan ilgisi kullanım pratikleri açısından ele alındığında geçmişteki sanat deneyimlerinin postmodern 
çağ ile birlikte yenilenmesiyle paralel olarak sanata olan bakış açısı ve üslubunda da değişikliklere neden olabilmektedir. 
 
Sosyal medya platformları, kullanıcıları içerik üretim sürecinin merkezine koymasıyla ve içeriklere katkıda bulunabilme 
imkanı sağlamasıyla geleneksel medya kanallarından farklılaşmaktadır. Geleneksel medya tarafından belirlenen içeriklerin, 
yine geleneksel medya tarafından belirlenen şekilde ve zamanlarda sunulması sınırlılığını ortadan kaldırmaktadır. Sosyal 
medya, üreticinin bir yandan tüketici ve tüketicinin de bir yandan üretici olabilmesini sağlamaktadır. Bir sosyal medya 
kullanıcısı, geleneksel medyadan farklı olarak izleyici olmanın yanı sıra dilediğinde içeriklere katkı sağlayabilmektedir, 
bunun yanı sıra dilediğinde bu içerikleri üretebilme olanağı sayesinde bir içerik yaratıcısı haline de gelebilmektedir. Bu 
nedenle sosyal medya platformları geleneksel medya ile kıyaslandığında bireylerin kendilerine sunulan içeriklerin yalnızca 
birer tüketicisi olabilme rolünü değiştirmiş, bireylere hem izleyici, hem katılımcı hem de üretici olabilme gibi roller 
sunmuştur (Burgaz, 2014: 37). Sosyal medyada kullanıcının içeriği üretebilmesi tüketim kültürünün getirisi olan içerikten 
çok biçimin önemli olduğu düşüncesinin paralelinde gerçekleşmesi durumunda, üretimin getirisinin ne derece etkin olduğu 
düşüncesini akla getirmektedir. 
 
SONUÇ 
Eğlence ve iletişim teknolojisinin ortaya koydukları ürünler, kendi içlerinde, bireyleri etkileyen tutum ve alışkanlıklarla 
önceden belirlenmiş entelektüel ve duygusal tepkileri de beraberlerinde taşır. Bütün bunlar kolay bir yolla bireyi (tüketiciyi) 
ve bireye bunu göstereni (üreticiyi) birbirlerine bağlar. Böylece kendi yapaylığına bağışıklık kazanmış bir yapay bilinç 
yaratılır. Daha çok sayıda insana ulaştıkları zaman da bir yaşam tarzı haline dönerler. Yerleşmiş düşünce ve eylem dünyasını 
aşan fikirler, istekler ve amaçlar yok edilerek yerine tek boyutlu bir düşünce ve davranış biçimi yaratılır. Yapay olarak 
üretilen bilinç zaman içerisinde gerçek bilincin yerini alır (Mumcu, 2006: 65). 
 
Kültür tüketimi olarak değerlendiren Baudrillard (2012: 114), bu sorunu ne kültürel içeriklere ne de aristokratik kültürün 
uygulayıcıları ve kitle kültürünün taraftarları olan sanat ve kültürün bayağılaştırılmasına katkı sağladığını ifade eden “kültür 
izleyicisi”ne bağlı olmadığını söyler. Ona göre belirleyici olan herhangi bir eseri yalnızca bir kaç bin ya da milyonlarca 
kişinin izlemesi değil; bu eserin yılın arabası gibi yeşil alanların doğası gibi bilinçli ya da bilinçsiz olarak bugün 
evrimselleşmiş olan üretim boyutu içinde üretildiği için, geçici bir göstergeden ibaret olmaya mahkum olmasıdır bu boyut 
onun için çevrim ve yeniden çevrim boyutudur ve kültür artık kalıcı olmak için üretilmez. Oluşturulan yapıt tabii ki evrensel 
merci, ideal gönderge olmaya devam eder ve bu yapıt kendi anlam özünü yitirdiği ölçüde artar. Dolayısıyla sosyal medyada 
kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafların sanat eseri gibi gösterilmesi hatta kimi zümrelerce onun ödüllendirilmesi, 
beğenilmesi onu bir sanat eseri olarak nitelendirilemeyeceği yorumunu çıkartmaktadır. Bunun kültürel olarak kalıcı bir 
yaratının günümüz toplumunda mümkün olamaması olarak açıklayabiliriz. 
Büyükdüvenci (2011: 49)’e göre sanatsal yaratım, zanaatlarda olduğu gibi maddesel bir gereksinimden çıkışını almaz; 
algılanmış, bulanık, belirsiz duygulara netlik, açıklık kazandırır. Yaratma sürecindeki rahatsızlık, şüphe ve stres sonunda 
doyuma ulaşır. Önceden algılanmamış, yakalanmamış olanın açığa çıkarılmasıdır, yaratım. Ve yaratım bu açığa çıkarılanın 
izleyene, okura, alıcıya iletilmesiyle, onlarda da benzer duyguları uyandırmasıyla tamamlanır. Kısaca, önceden başkalarınca 
algılanmayan, hissedilmeyen ve anlaşılmayan şeyin, duygu yoğunluğuyla açık hale getirilmesi, başkalarına iletilebilir 
kılınmasıdır sanat yapıtı. 
 



	

.	 133	

Günümüz sosyal medya kullanıcısının Büyükdüvenci (2011)’nin bahsettiği bir sanatsal yaratı süreci içerisine girmeden, 
rahatsızlık, şüphe ya da stres gibi kaygıları yaşamaksızın edindiği cihazlar vasıtasıyla alımladığı anlık görüntüyü kitlelerle 
buluşturduğu görülmektedir. Bu durum Baudrillard’ın üzerinde durduğu içerik gözetmeksizin biçimin önemli olduğu 
günümüz tüketim kültürünün nitelikleriyle örtüşmekte ve sanat yaratısının içerisinde barındırması gereken nitelikleriyle 
örtüşmediği gözlemlenmektedir. 
 
Resim sanatından bahseden Berger (1995: 19) her resimin biricikliği bir zamanlar bulunduğu yerin biricik olmasından 
kaynaklanıyordu. Resim bir yerden başka bir yere taşınabilirdi. Ama hiçbir zaman aynı anda iki yerde birden görülemezdi. 
Fotoğraf makinası, resmin fotoğrafını çekerek resmin imgesinin taşıdığı biricikliği ortadan kaldırmış oldu. Bunun sonucunda 
resmin anlamı değişti. Daha kesin söylersek resmin anlamı çoğaldı, birçok anlama bölündü. Bu durumu günümüz 
kullanıcısının medya araçları üzerinden aracın sunduğu sabit deforme işlemleri aracılığıyla görüntüyü yeni anlamlar 
yaratarak fotoğrafın paylaşılması olarak yorumlanabilir. Fakat aracın sunduğu sabit deforme işleme setleri (filtre, aydınlık, 
parlaklık, gölge işlemleri vb.) yeni fakat birbinin benzeri anlamların üretilmesi anlamına gelmektedir. Baudrillard’ın ve 
Berger’in düşüncelerinden yola çıkarak içeriksiz ve biçimsel benzer anlamlı bir çok fotoğrafın sunulduğu ve kültürle ilişkili 
olarak hızla tüketildiği bir dünyada yaşadığımızı söyleyebiliriz. 
 
Yüzyılımızın başında teknik yoldan yeniden-üretim, geçmişin bütün sanat yapıtlarını kapsamına aldıktan ve bu yapıtların 
etkilerini en köklü değişimlere uğratmaya başladıktan başka, kendine sanat yöntemleri arasında bağımsız bir yer 
sağlayabilecek düzeye de ulaşmıştı (Benjamin, 2002: 53). Yeniden-üretim tekniği, yeniden-üretilmiş olanı geleneğin 
alanından koparıp almaktadır. Bu yeniden-üretilmişi çoğaltarak, onun bir defaya özgü varlığının yerine, yine onun bu kez 
kitlesel varlığını geçirmektedir. Ve yeniden-üretilmiş olanın, alımlayıcıya bulunduğu konumda seslenmesine izin vermekle, 
üretilmiş olanı güncelleştirmektedir. Bu iki süreç, gelenek yoluyla aktarılmış olanın dev bir sarsıntı geçirmesine yol 
açmaktadır - bu gelenek sarsıntısı, şu andaki bunalımın öteki yüzünü ve insanlığın yenilenişini dile getirmektedir (Benjamin, 
2002: 54). Benjamin’in düşüncesinden yola çıkarak geçtiğimiz yüzyılın teknik yoldan yeniden sanat ürünü üretimi konusunu, 
geçmişteki sanat yapıtlarını ciddi derecede etkilediği gibi, sanat yöntemi olarak kendine yeni bir alan yarattığını 
söyleyebiliriz. Fakat geleneksel sanatın getirdiği temel gereklilikleri yerine getirilmesi konusunda kopmalara neden 
olduğunu, gelenekler yoluyla aktarılan sanat kavramında sarsıntılar yaşanmasına sebep olduğu ifade edilebilir. Bu durum 
sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşımı ve tüketim kültürünün getiri olan ilkeler üzerinden değerlendirildiğinde, üretilmiş 
olan yapıtın geleneksel fotoğraf anlayışının geleneklerinden koparılarak güncellenmesi ve insanoğlunun yaşadığı kültürel 
dinamikler sonucu sanattan da bir kopuşun yaşandığı görülebilmektedir.  
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Abstract: In this research, motivations regarding social media usage practices of gifted students who may 
be regarded as significant elements of the network generations will be examined in the context of Uses 
and Gratifications Theory. From this aspect, this research targets to reveal the relation between the 
preferences of the gifted students in terms of their usage of social networks and preferences of the 
subjects covering scientific contents. Descriptive scanning model, which is regarded as one of the 
representatives of quantitative research methods, will be utilized as a data collection method. In order to 
measure this, social media attitude scale will be applied on gifted students who are educated at the 
education centre for gifted students (UYEP) located in Anadolu University, aiming to reveal the effects of 
subjects and news based scientific contents over their preferences concerning social media usage. Within 
the scope of the study, a survey will be implemented on 75 gifted children aged between 10-13. Overall, 
social media channels and frequencies of their usage by gifted digital natives will be identified along with 
their purposes of internet and social media usage.   

 
 
1. GİRİŞ 

Bu çalışmada kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında üstün yetenekli çocukların sosyal medya kullanım motivasyonları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Üstün yetenekli çocuklar ayrıcalıklı zeka ve yetenek kapasiteleri olan ve dolayısıyla diğer 
çocuklardan farklı potansiyelleri olan çocuklardır. Üstün yetenekli çocukların i onlarla ilgili olan beklentilerle doğru orantılı 
olarak internet ve sosyal medya kullanımları tercihlerinin farklı olabileceği açıktır.  
İnternet erişiminin hayatımızın her alanında ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte modern toplumun ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir. Günümüzde internetin sağladığı olanaklar, insanların özellikle gençlerin ve çocukların iletişim yollarını, 
sosyalleşme araçlarını etkilemiştir. Sosyal etkileşim, iletişim ve bilgi edinme için öncü ve tercih edilen bir ortam haline gelen 
internet, gençlerin ve çocukların hayatında giderek artan bir şekilde öncelikli tercih edilen alan haline gelmiştir (Gemmill ve 
Peterson, 2006).  
 
Günümüzde çocukların en çok vakit geçirdiği medya ortamları internet, televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar ve diğer 
elektronik aletler olarak sayılabilir. Günümüzde medyanın çevrelediği bir dünyada yaşadıkları ve dijital dünyayla yüksek 
oranda etkileşimlerinden dolayı çocukların düşünme şekilleri medyada sunulanlarla paralellik taşımaktadır. Artık sosyal 
medya da çocukların çok zaman geçirdikleri bir alan haline gelmiştir. Örneğin Avrupa’da 13-16 yaş arasındaki çocukların 
%77’sinin bir sosyal medya hesabı olduğu ifade edilmektedir (Livingstone vd. 2011’den aktaran Ulusoy ve Bostancı, 2014). 
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki faydaları arasında bilgi edinmek, sosyal becerileri geliştirmek, belli bir arkadaş 
kitlesiyle sürekli irtibat halinde olmaları aidiyet hislerini geliştirmesi, sınıfta ele alınan konuları okul bittikten sonra da 
tartışabilme ve bilgi edinme, kendileriyle aynı fikirde olan akranlarıyla paylaşımda bulunarak düşüncelerine destek bulma, 
sağlıklarıyla ilgili bilgiye ulaşma, sorunlarını tartışma ve bunu kimliklerini açıklamadan yapabilmelerini sıralanmaktadır 
(Ulusoy ve Bostancı, 2014). Olumsuzluklar ise siber zorbalığa maruz kalabilirler ve diğer kullanıcılar tarafından rahatsız 
edilebilirler, cinsel içeriklere muhatap olabilirler, kişisel ve mahrem bilgilerini deşifre edebilirler, yaşlarına uygun olmayan 
şekilde yüksek oranda reklam içeriklerine maruz kalabilirler, fiziksel aktivitelere daha az zaman ayırmak zorunda kalabilirler 
şeklinde sıralanmaktadır (O'Keeffe, ve ark. 2011: 1-5, Rudiger 2013:5’ den aktaran Ulusoy ve Bostancı, 2014).  
 
2. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE SOSYAL MEDYA 

Zekâ katsayısı (IQ) çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 ve daha yukarı çıkanlara ve kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir 
kümenin %98’inden üstün olanlara, üstün zekâlı denmektedir (Köroğlu, 2015). Üstün zekalı bireyler, eğitilmeden ve 
spontane bir biçimde en az bir yetenek alanında ve kendi yaş aralığındaki bireyler içinde ilk yüzde onluk bir dilimi 
kapsayacak biçimde doğal yetenek sergilerler. Üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireyler analiz, sentez ve iletişim gibi 
becerilere üst düzeyde sahip oldukları için yoğun miktarda bilgi edinirler. Bu bireyler çeşitli ve farklı teknolojilere entegre 
olmada ve bunları kullanmada oldukça başarılıdırlar. Özellikle internetten belge indirme ve grafik görüntüleri elde etme, 
kelime işlemci ve grafik programlarının kullanımında ve multimedya sunumlarının hazırlanmasında genel itibari ile pek 
sıkıntı yasamazlar. Farklı öğrenme ihtiyaçları bulunan üstün yetenekli çocukların tanılanması ve çocuğun sahip olduğu 
özelliklere göre yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Üstün yetenekli çocuklara ilişkin tanılama yapılırken, çocukların 
davranışlarının, ilgilerinin ve erken gelişim gösterdikleri alanların gözlemlenmesi gerekmektedir (Gömleksiz ve d. 2012). 
Günümüzde üstün yetenekli çocuklar yeni medyanın aktif kullanıcısı durumunda olan genç nesiller arasında yer 
almaktadırlar. 1980 sonrası doğumluların dijital yerliler olarak tarif edildi literatürde üstün yetenekli çocuklar günümüz 
teknolojisinin var olduğu ortamda doğmuş ve bilgisayar, video oyunları, dijital müzik çalarlar, video kameralar, cep 
telefonları ve internet gibi teknolojiler ile büyümüş başka bir ifadeyle ana dilini öğrenir gibi teknoloji öğrenmiş kişilerdir 
(Köroğlu, 2015). 
Sosyal medyayı sadece günlük hayatta değil eğitimde de kullanılması söz konusu olmuştur. Sosyal ağların eğitsel bağlamda 
kullanması işbirlikli bilgi keyfi ve paylaşımına uygun pedagojik araçlar olarak görülmektedir. Gençlerin 
teknolojiye yakınlık ve yatkınlıkları, eğitim sistemini güncel tutmayı ve teknolojinin sağladığı olanaklardan 
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faydalanmayı sağlaması bakımından sosyal ağlar eğitim araştırmacıları tarafından genel kabul görmektedir. 
(Otrar ve Argın, 2015).  
 
Alanda sosyal medya kullanımına yönelik yapılan araştırmalarda her yaş grubu ve meslekten insanlarla 
çalışmalar yapılmıştır. Yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, gibi etkenlerin sosyal medya kullanımına yönelik etkilerine 
bakılmıştır. Sosyal medya kullanımlarına ilişkin Akyüz vd. (2012) tarafından uygulanan çalışmada öğretmen 
adaylarının sosyal medya kullanım eğilimleri ele alınmıştır. Çalışmada, en çok kullanılan sosyal medya mecrası 
Facebook çıkarken, eğlence, paylaşım, sosyal sorumluluk ve eğitim en önemli kullanım amaçları olmuştur. Karal 
ve Kokoç (2010) üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarını ele almıştır. Buna göre, 
üniversite öğrencilerinin sosyal medya araçlarını iletişim, sosyal etkileşim, tanıma ve tanınma, eğitim amaçlı 
olarak kullandığı sonucu elde edilmiştir. Öztürk ve Akgün (2012) tarafından, üniversite öğrencilerinin sosyal 
medya sitelerini kullanma durum ve amaçlarının ortaya koyulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 
öğrencilerin fotoğraf paylaşmak, video paylaşmak, mesajlaşmak, yeni arkadaşlıklar edinmek, var olan arkadaşlık 
ilişkilerini sürdürmek amaçlarıyla hareket ettiği sonucuna varılmıştır. Yine Ada vd. tarafından yapılan 
araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanımını etkileyen faktörler ele alınmıştır. Çalışmaya 
göre, bilgi arama, bağlanabilirlik, problem çözme, içerik yönetimi gibi kullanımı motive eden faktörler 
belirlenmiştir. Mazman ve Usluel (2011) sosyal ağların bireysel kullanım amaçlarını cinsiyet farklılıkları 
üzerinden incelemiştir. Facebook kapsamında ele alınan çalışmaya göre, yeni ilişkiler kurmak daha çok erkek 
kullanıcıların amaçlarını temsil ederken, gündemi takip etmek, var olan ilişkileri sürdürmek ve eğitim amaçlı 
kullanmak kadın kullanıcıların gerekçeleri olmuştur. Yine Otrar ve Argın’ın (2015) başka bir araştırmalarında 
paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik, sosyal izolasyon ve öğretmenlerle ilişki öğrencilerin sosyal medyayı 
kullanımındaki faktörler olarak sıralanmıştır. 

3. YÖNTEM 
Tanımlayıcı bir araştırma olan bu çalışma üstün yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanımında etkili olan 
faktörleri belirlemeye yöneliktir. Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını 
belirlemeye yönelik çalışmada soru formu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekli Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde eğitim gören 91 öğrenciye uygulanmıştır. Buradaki çocuklar üstün zekalı çocuklardır. 
MEB tarafından kurulmuş BİLSEM öğrencilerindeki ayırt edici olan “yetenek” bakımından değil zeka 
bakımından üstün çocuklardır. Öğrencilerin sosyal medya kullanımındaki motivasyonları belirlemek amacıyla 35 
ifadeden oluşan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,91 
bulunmuştur.  Sosyal medya kullanımına yönelik motivasyonların belirlemek üzere oluşturulan 35 ifadeli ölçme 
aracı öncelikle Faktör analizine tutulmuştur.  (KMO: 0,76, Barlet Test: X2=1713,331, p<0,05). 
 
4. BULGULAR VE SONUÇ 
Katılımcı öğrencilerin yaş ortalaması 12’dir. En küçüğü 10 en büyüğü 14 yaşındaki üstün yetenekli öğrenciler 
soru formunu yanıtlamıştır. Birbirine yakın sayıda kız ve erkek öğrencilerin katıldığı sormaca yanıtlarına göre 
internet ve sosyal medya için en çok kullanılan cihaz akıllı telefonlar gelmektedir. Öğrencilerin en çok kullandığı 
sosyal medya aracı Youtube video kanalı ve Whatsapp gelmektedir (Tablo1).  
 

Tablo 1.: Tanımlayıcı istatistikler 
   N % 

Cinsiyet Kız 53 58,2 
Erkek 38 41,8 

Devam Edilen Sınıf 5. Sınıf 29 31,9 

6. Sınıf 24 26,4 

7. Sınıf 21 23,1 

8. Sınıf 17 18,7 

Cihaz Türü Akıllı Telefon 57 62,6 
Tablet 13 14,3 

Bilgisayar 13 14,3 

Diğer 8 8,6 

Sosyal Medya Tercihi Youtube 78 85,7 

Whatsapp 61 67 

Instagram 37 40,7 
Facebook 20 22 
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Wikipedia 20 22 

Snapchat 12 13.2 

 
Dijital ortamın kullanımı ile ilgili olarak her yıl açıklanan We Are Social 2018 raporunda ortalama bir Türk 
internet kullanıcısı 7 saatten fazla zamanını internete bağlı olarak geçirdiği belirlenmiştir. Bu sürenin içerisinde 
Whatsapp ve Viber gibi mesajlaşma ve VOIP konuşma uygulamaları ve sosyal medya ortamlarında gezinmek de 
bulunmaktadır. Bu sürenin içerisinde net olarak sosyal medya ağlarında geçen süre 3 saat olarak belirlenmiştir. 
İnternet ve sosyal ağlara bakmak için akıllı telefon ve benzeri cihazlara günde yüzden fazla bakıldığı 
belirlenmiştir. İstanbul dünyanın en çok Facebook kullanan 7. Şehri Türkiye ise 9. Ülkesidir (Digitalreport, 
2018). 

Tablo 2.: İnternet kullanım sıklığı 
İnternet Kullanım Sıklığı Sıklık  Yüzde  

Her gün bir kereden fazla 45 49.5 
Her gün bir kere 23 25,2 
Haftada bir kez 18 19,8 
Haftada bir kere 3 3,3 
Ayda bir kez 2 2,2 
Toplam 91 100,0 

Digitalreport (2018), verileriyle kartlaştırıldığında üstün yetenekli çocukların internet kullanım sıklığı ve süresi 
Türkiye ortalamasının çok altında belirlenmiştir (Tablo 2. ve Tablo 3.). Burada yetişkinler ve çocuklar arasında 
zaten fark olması beklenir ancak faktör analizinde de ortaya çıktığı gibi (Tablo 8.) çocuklar üzerinde “ebeveyn 
kontrolü” olduğu görülmektedir. Araştırmaya dahil olan üstün yetenekli çocukların aldıkları eğitim ve bu 
eğitimi aileleri ile birlikte koordine edilmesi ebeveyn kontrolünü işaret etmektedir. 
 

Tablo 3.: Günlük internet kullanım süresi 
İnternette Harcanan Süre Sıklık  Yüzde  

10 Dakika 8 8,8 
30 Dakika 19 20,9 
1 Saat 28 30,8 
2 Saat 23 25,2 
2 Saatten Fazla 13 14,3 
Toplam 91 100,0 

 
 
Yine aynı şekilde sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medya kullanım süresi de ortalamanın bir hayli altında 
olduğu görülmektedir (Tablo 4. Ve Tablo 5.).   

Tablo 4.: Günlük sosyal medya kullanım sıklığı 
Sosyal Medya Kullanım Sıklığı Sıklık  Yüzde  

Her gün bir kereden fazla 27 29,6 
Her gün bir kere 23 25,3 
Haftada bir kez 23 25,3 
Haftada bir kere 10 11 
Ayda bir kez 8 8,8 
Toplam 91 100,0 

 
Sosyal medya kullanım süresinin internet kullanım süresi içinde daha az yer tutması üstün yetenekli öğrencilerin 
bilgi arama internet ve arama motorlarını tercih ettiğini işaret edebilir (Tablo 3. ve Tablo 5.). Bununla birlikte 
faktör analizde yer alan “bilim-sanat takibi”, “spor” gibi faktörler bilgiyi aramada önemli etkenler olarak kabul 
edilebilir. 

Tablo 5.: Sosyal medya kullanım süresi 
Sosyal Medyada Harcanan Süre Sıklık  Yüzde  

10 Dakika 24 26,3 
30 Dakika 33 36,3 
1 Saat 23 25,3 
2 Saat 7 7,7 
2 Saatten Fazla 4 4,4 
Toplam 91 100,0 

Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanımını gerçekleştirdiği yer olarak en çok ev ortamının çıkması 
ücretsiz internet ile açıklanabilir, çünkü internete bağlanmak için en çok kullanılan cihazın akıllı telefon olması 
ona rağmen daha çok ev ortamından bağlanılması aynı zamanda yaş ortalamasının 12 olması sebebiyle ev ve 
okul dışında bu çocukların başka bir yerde vakit geçirme olasılığının düşük olması Sosyal medyaya bağlanılan  
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Tablo 6.: Sosyal medyaya bağlanılan yer  
Sosyal Medyaya Bağlanılan Yer Sıklık  Yüzde  

Ev 70 76,9 
Okul 1 1,1 
Mobil bağlantı ile her yerden 10 11 
Kablosuz ağ bulunan her yer 8 8,8 
Diğer 2 2,2 
Toplam 91 100,0 

 
 

Tablo 7.: Sosyal medyaya bağlanılan yer  
Sosyal Medya Kullanım Süresi Sıklık  Yüzde  

1 Yıldan az 11 12,1 
1 yıl 12 13,2 
2 yıl 23 25,3 
3 yıl ve fazlası 42 46,2 
Toplam 91 100,0 

 
 
Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanımına yönelik motivasyonlarını belirlemek üzere oluşturulan 35 
ifadeli ölçme aracı öncelikle Faktör analizine tabi tutulmuştur (KMO: 0 .749; Barlett Test: X2 1093,372 p<0,05). 
Analizde, özdeğeri 1’den büyük 10 faktör bulunmasına rağmen birden fazla faktöre yük veren ve aralarındaki 
fark yüzde 10’dan az olanlar olduğu için bu ifadeler (maddeler) analizden çıkarılmıştır.  
 
Bulunan 7 faktör toplam varyansın 0,72’sini açıklamış ve faktörler sırasıyla “İletişim ve Eğlence”, “Bilim ve 
Sanat Takibi”, “Sosyal medyaya bağımlılık”, “Üstün Yetenekliler ile İletişim”,  “Arkadaşlık ve Yalnızlıktan 
Kurtulma”, “Spor” ve “Ebeveyn Kontrolü’ şeklinde tanımlanmıştır. Faktör analizine tabii tutulan maddelerin 
özdeğeri 1‟den daha büyük ve minimum yükleme büyüklüğü olarak  .40 kriteri  kullanılmıştır. Faktör analizine 
dahil edilen 35 maddenin güvenilirlik oranı (Cronbach‟s αlpha) .91 olarak bulunmuş olup; söz değer kabul 
edilebilir sınırlar içinde ve yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir. Sonuçlar, bulguların 
yüksek derecede gerçekleştiğini ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.  
 
 
Tablo 8.: Faktör Analizi  
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İFADELER 
Faktör  1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Faktör 6 Faktör 7 Alfa 

Değeri İletişim ve 
Eğlence 

Bilim ve 
Sanat 
takibi  

Bağımlılık Üstün Y. 
İletişim 

Arkadaşlık ve 
Yalnızlıktan 
kurtulma 

Spor Ebeveyn 
Kontrolü 

Sosyal medya sitelerinde zaman geçirmekten 
mutlu oluyorum.  

0,870       

0,888 

Sosyal medya sitelerinde zaman geçirmeyi 
eğlenceli buluyorum.  

0,868       

Sosyal medya söz konusu olduğunda kendimi 
aktif bir kullanıcı olarak tanımlarım. 

0,790       

Paylaşımlarımın arkadaşlarım tarafından 
beğenilmesinden hoşlanıyorum. 

0,718       

Arkadaşlarımın paylaşımlarım hakkında yorum 
yapmaları beni mutlu eder. 

0,706       

Sosyal medya sitelerindeki içerikler hakkında 
yorum yapmak hoşuma gider. 

0,691       

Sosyal medyayı ilgi duyduğum konularda fikir 
alışverişi amacıyla kullanırım. 

0,679       

İnternete bağlanmamım en önemli sebebi sosyal 
medyaya girmektir. 

0,653       

Sosyal medya sitelerinde sanatsal konuları takip 
etmeyi seviyorum. 

 0,830      

0,627 

Sosyal medya sitelerinde sanatçıları takip etmeyi 
seviyorum. 

 0,766      

Sosyal medya sitelerinde bilimsel konuları takip 
etmeyi seviyorum. 

 0,696      

Sosyal medya sitelerinde bilim insanlarını takip 
etmeyi seviyorum.  

 0,652      

Sosyal medya siteleri yüzünden diğer sosyal 
aktivitelere yeterince vakit ayıramıyorum. 

  0,812     

0,647 Sosyal medya siteleri yüzünden aileme yeterince 
vakit ayıramıyorum. 

  0,805     

Sosyal medya siteleri yüzünden derslerime 
yeterli özeni gösteremiyorum. 

  0,733     

Sosyal medyayı üstün yetenekli arkadaşlarımla 
iletişim kurmak amacıyla kullanırım.  

   0,810    

0,591 Öğretmenlerimin sosyal medyada beni takip 
etmesi kendimi değerli hissetmemi sağlar. 

   0,637    

Sosyal medyayı gündelik problemlerime çözüm 
bulmak amacıyla kullanırım. 

   0,621    

Sosyal medya siteleri sayesinde yalnızlıktan 
kurtulduğumu düşünüyorum. 

    0,760   

0,500 Sosyal medya siteleri sayesinde arkadaşlarımla 
daha fazla vakit geçiriyorum 

    0,639   

Sosyal medya sitelerinde spor konularını takip 
etmeyi seviyorum. 

     0,934  

0,500 
Sosyal medya sitelerinde sporcuları takip etmeyi 
seviyorum. 

     0,887  

Ailem internet kullanmama engel koyar.       0,867 
0,500 Ailem sosyal medya kullanımıma engel koyar.       0,825 

Toplam Açıklanan Varyans 72,340 
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Faktör analizine tabii tutulan maddelerin özdeğeri 1‟den daha büyük  ve  minimum  yükleme  büyüklüğü  olarak  
0.40  kriteri  kullanılmıştır. Faktör  analizine dahil edilen 35 maddenin  güvenilirlik  oranı (Cronbach‟s αlpha) 
.91 olarak  bulunmuş  olup;  söz  konusu  değer  kabul  edilebilir  sınırlar  içinde  ve  yüksek  derecede  
güvenilirliğe  sahip  olduğu  görülmektedir.  
 

Tablo 9.: KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,749 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1093,372 

df 276 
Sig. ,000 

 
 
Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanımına yönelik motivasyonlarını belirlemek üzere oluşturulan 35 
ifadeli ölçme aracı öncelikle Faktör analizine tabi tutulmuştur (KMO: 0 .749; Barlett Test: X2 1093,372   
p<0,05). Analizde, özdeğeri 1’den büyük 10 faktör bulunmasına rağmen birden fazla faktöre yük veren  ve 
aralarındaki fark yüzde 10’dan az olduğu için bu ifadeler (maddeler) analizden çıkarılmıştır. Bulunan 7 faktör 
toplam varyansın 0,72’sini açıklamış ve faktörler sırasıyla “İletişim ve Eğlence”, “Bilim ve Sanat Takibi”, 
“Sosyal medyaya bağımlılık”, “Üstün Yetenekliler ile İletişim”,  “Arkadaşlık ve Yalnızlıktan Kurtulma”, “Spor” 
ve “Ebeveyn Kontrolü’ şeklinde adlandırılmıştır. Faktör analizine tabii tutulan maddelerin özdeğeri 1‟den daha 
büyük  ve  minimum  yükleme  büyüklüğü  olarak  0.40  kriteri  kullanılmıştır. Faktör  analizine dahil edilen 35 
maddenin  güvenilirlik  oranı (Cronbach‟s αlpha) .91 olarak  bulunmuş  olup;  söz  konusu  değer  kabul  
edilebilir  sınırlar  içinde  ve  yüksek  derecede  güvenilirliğe  sahip  olduğu  görülmektedir. Sonuçlar, bulguların 
yüksek derecede gerçekleştiğini ve kabul edilebilir  sınırlar  içinde  olduğunu  göstermektedir (Tablo 8. ve Tablo 
9.). 
Tablo 10.: Sosyal medya türüne göre faktörlerin ortalama puanları 
 

  İletişim ve 
Eğlence 

Bilim ve 
Sanat 
takibi 

Bağımlılık 
Üstün 
Yetenekliler 
ile İletişim 

Arkadaşlık ve 
Yalnızlıktan 
Kurtulma 

Spor Ebeveyn 
Kontrolü 

Facebook  2,5 2,7 3,9 2,8 3,2 2,9 3,0 

Twitter 2,7 1,8 4,6 2,8 3,0 2,8 2,8 

Youtube 2,8 2,5 4,0 3,2 3,0 3,1 3,0 

Instagram 2,3 2,2 4,1 3,1 2,9 2,8 2,9 

Whatsapp 2,8 2,5 4,1 3,3 3,2 3,0 3,1 

Wikipedia 2,6 2,0 4,2 2,8 2,9 2,8 2,9 

Snapchat 2,2 2,0 4,4 2,8 2,8 2,2 2,8 

1- Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum 
 
Bağımlılık ortalama puanı tüm sosyal medya türünde yüksektir. Kullanıcılar diğer tüm faktörler hakkında 
birbirine yakın tutumdayken bağımlılık konusunda belirgin bir fark bulunmaktadır. Sosyal medya üstün 
yetenekli öğrenciler için bağımlılık yaratmaktadır (Tablo 10.).  
 
Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanımına yönelik algılarının belirlenmeye çalışıldığı bu çalışma, 7 
temel faktör ortaya koymuştur. Bu faktörler sırası ile “İletişim ve Eğlence”, “Bilim ve Sanat Takibi”, “Sosyal 
medyaya bağımlılık”, “Üstün Yetenekliler ile İletişim”,  “Arkadaşlık ve Yalnızlıktan Kurtulma”, “Spor” ve 
“Ebeveyn Kontrolü’’ olmuştur. Bu yedi faktörden elde edilen ortalama puanlar incelendiğinde, üstün yetenekli 
öğrencilerin sosyal medyaya bağımlı oldukları, bununla birlikte sosyal medyayı daha önce yapılmış olan sosyal 
medyaya ilişkin tutum çalışmalarından farklı olarak çok geniş bir yelpazede yer alan faktörler olduğu 
görülmüştür. Özellikle yetenke ve zeka bakımından üstün olduğu kabul edilen çocukların daha önce yapılmış 
sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemeye çalışan çalışlarla karşılaştırıldığı “Bilim ve Sanat Takibi” 
ve “Spor” takibi belirleyici faktörler olarak tespit edilmiştir.
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Abstract. The study examines how Istanbul image is found in comedy films. The basic comedy concept in 
Turkish cinema is the character and type comedy. The comedy is related to the space. The urban studies are very 
important both in the social sciences, in the ontology of the cinema in general, and in the context of space. 
Lefebvre emphasized the trio conceptualization realized in the context of urban sociology. The study cites these 
studies. The top 15 most-watched comedy films in last five years in Turkey were examined by the content 
analysis method. In the films, Istanbul image is used in two ways, mainly to describe the passage of time in the 
story or as transitional plans between the stages. In the films, the characters have modernization crisis like 
Istanbul; except for exceptional films, the Istanbul image is not represented to produce meaning.  
 
1.GİRİŞ 
Sinemanın kentle ilişkisi başlangıcına dayanır. Sinema ortaya çıktığı ilk günden itibaren kentsoylu ve kamusal 
bir sanat olmuştur, izleyen süreçte sinema merkezden çevreye, kentten taşraya yayılsa da kent ve kamusal 
izleyicilik sinema için önemli olgular olagelmişlerdir. Kamusal izleyicilik sürecinin bir parçası olan sinema 
kendinden önceki kamusal izleyicilik süreçlerinden ve anlatı sanatlarından beslenmektedir. Sinemanın beslendiği 
damarlardan biri de komedidir. 
Etimolojik olarak, “gülünçlü oyun ya da köy eğlencesi, panayır, her çeşit kaba ve gürültülü eğlence anlamlarına” 
tekabül eden komedi sözcüğü Eski Yunanca kökenlidir (Çöteli, 2015: 265). Komedi antik dönemde her biri din 
ile ilişkilendirilen yedi sanattan biri olarak kabul edilmiş; on üçüncü yüzyılla birlikte ise şiir, trajedi, edebiyatla 
birlikte edebi sanatlara dâhil edilmiştir (Monaco, 2000: 22-23). 20. yüzyılla birlikte komediyi sahne sanatları ve 
anlatı sanatı içinde değerlendirmek mümkündür (Monaco, 2000: 28). 
Antik tiyatro açısından incelendiğinde trajedilerde tanrıların ya da soyluların hikâyeleri anlatılırken komedilerde 
genellikle halkın hikâyeleri anlatılmaktadır. Aristo’ya göre komedi ile trajedi arasındaki temel farklardan biri 
komedinin insanı olduğundan kötü trajedinin ise daha iyi göstermesidir.  
Özçelik de Antik Çağ filozofları Platon ve Aristo’ya göre komik olanın çirkinlikten doğduğunu, Arsito’dan 
aktararak komik olanın soylu olmamaktan kaynaklandığını ve bunun da acıya ve sonucu zararlı olacak bir 
eyleme dayanmaksızın kusurlu olmanın bir parçası olduğunu belirtir (Özçelik, 2017: 7).  Öte yandan tiyatroyu 
eleştiren antik çağ filozoflarının yanı sıra tiyatronun klasik çağda süreç içinde işlevinin değiştiği düşüncesi de 
belirtilmektedir. Başlangıçta dini bir tören olan tiyatro izleyen dönemde toplumsal hayatta önemli bir yer 
tutmuştur (Çorbacı, 2007: 28): 

Tiyatroya gitmek topluluk ruhunun bir kutlanışıydı;
 

oyunlar daha sonra Roma İmparatorluğu 
döneminde olduğu gibi yalnızca bir eğlence değildi, politik eğitime çok önemli katkılarda 
bulunuyorlardı.  

Yunan tiyatrosu açısından Aristophanes’in Lysistrata gibi oyunları incelendiğinde komedinin politik ve muhalif 
söylemleri barındırdığı da görülmektedir.  
20 yüzyıl açısından düşünüldüğünde eleştirel bakışı taşıyan ya da karşıt söylemi üreten bir komedinin varlığı da 
göz ardı edilmemelidir. Bertolt Brecht tarafından yazılan oyunlarda görüldüğü üzere komedinin karşı kültür ve 
devrimci tiyatro içinde de yer alabildiğini düşünmek mümkündür.  
Komedi sinemanın beslendiği bir damar olarak eleştirel kuramcıların eleştirilerinden yararlanmıştır. Komedi türü 
popülerleştikçe popüler kültüre ve kültür endüstrisi olarak da değerlendirilen sinemaya dönük eleştiriler de 
getirilmiştir. Adorno’ya göre “tüm filmler sermayenin mutlak iktidarını iş arayan mülksüzleştirilmiş yığınların 
yüreğine efendilerinin iktidarı olarak kazımak için”  (Adorno, 2008: 53) üretilirken “Güldürü, bu endüstrinin 
sürekli reçete olarak sunduğu şifalı sudur.” (Adorno, 2008: 73). 
Komedi açısından göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus da kültürel çalışmalar geleneği içinde 
değerlendirilebilecek popüler olanın da karşıt kültürü ya da alternatif söylemi üretebileceği ve/veya 
taşıyabileceğidir. Kültürel çalışmalar geleneğine değin eleştirel kuram çerçevesinde popüler kültür, halk kültürü 
ve yüksek kültürün karşısında konumlandırılmıştır. (Edgar, 2007: 269). Popüler kültüre geliştirilen eleştiriler 
hem etkileri hem de potansiyel olumlu etkileri yok etmesi bağlamında değerlendirilmektedir.  Yüksek kültürün 
aksine sadece ekonomik kaygılarla üretildiği, yüksek kültürün temalarından ve biçimlerinden yararlanarak onu 
aşındırdığı, yüksek kültür üretebilecek kişilerin popüler kültür üretmesiyle yetenek kaynağını da aşındırdığı, 
izleyiciyi manipüle ederek izleyicinin var olan koşullarıyla yüzleşmesini geciktirdiği ve hatta edilgen bir kitlenin 
oluşumuna neden olarak totaliter rejimlere zemin hazırladığı gibi noktalar, popüler kültüre getirilen temel 
eleştirilerdir (Gans, 2005: 43). Öte yandan bir metnin çoklu okumalarının imkan dahilinde olduğu yönündeki 
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araştırmalardan şekillenen kültürel çalışmalar geleneği içinde popüler kültürün sisteme direniş̧ içeren kodların 
taşıyıcısı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Üretim ve dağıtım pratikleri açısından kapitalizm ile uyum 
içinde olsa da toplumdaki farklılıkların kimlik kazanmasında popüler kültürün önemli bir işlevi olduğu da 
iddialar arasındadır (Edgar, 2007: 270).  
Güçhan (1999: 141), “Tür ve onu yaratan toplum arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda toplumsal ve 
bireysel kaygıların sanata yansıdığını, sanatçının görevinin çatışma içindeki toplumsal değerleri bir araya getirip 
uzlaşma sağlamak olduğunu ileri süren görüşler” bulunduğunu ifade ederken bu yaklaşımın “popüler tür 
filmlerinin” incelenmesinde de işlevselleştiğini belirtmektedir. Ona göre “bu filmler seyirci kitlesinin ortak değer 
yargılarını yansıtırlar”, bu nedenle Güçhan bu türlerin “gündelik hayatın gerçeklerine felsefik anlamlar veren 
çağdaş mitler olarak” değerlendirilebileceğinin altını çizer (op.cit). 
Popüler türlerden biri olan komedi türü aynı zamanda sinemadaki temel türlerden biridir. Hayvard (2008: 72) 
komediyi kavramsal olarak açıklarken, komedinin film tarihinde en erken türlerden biri olduğunu ve bu durumun 
da sinemanın başlangıcında filmlerde yer alan aktörlerin, vodvil ve müzikhol tiyatrolarından gelen komedyenler 
olması ile ilişkili olduğunu belirtir. 
Sinema tarihi açısından ilk komedi filmi olarak kabul edilen Kendini Sulayan Bahçıvan (1895) başlangıçta basit 
kazalardan temellenen kaba komedi çeşitlemesine sahiptir. Sinemada komedi türü incelendiğinde slapstik 
komedi, sözlü komedi, screwball komedi, kara komedi, parodi-hiciv gibi alt türlerden bahsetmek mümkündür. 
Temel çatışmasını romantik bir ilişkiden alan Screwball Komedi için ise It Happened One Night (Frank Capra, 
1934) filmi başlangıç olarak kabul edilir. Gülünç olana ya da romantik çatışmaya gülmenin dışında, toplumsal 
eleştiri olarak gülmenin de mümkün olduğu belirtilmelidir; bu açıdan önemli örneklerinden biri de Charlie 
Chaplin’in Modern Zamanlar (1936) ya da Büyük Diktatör (1940) gibi filmleridir (Çöteli, 2015). 2017 yılında 
Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülünü alan Kare (Ruben Östlund, 2017) filmi de komedi filmi olarak 
önemli örneklerden biridir. 
Türk sinemasında komedi türü sinemanın erken dönemlerine dayanmaktadır. Türk sinemasında ilk komedi filmi 
için farklı kaynaklarda 1917 (Özon, 1995: 19) ve 1921 olmak üzere (Makal, 1991: 4) yıllar belirtilmekte ise de 
Türk sinemasında komedinin başlangıcı tiyatroda “’Bican Efendi’ rolüyle ün kazanan oyuncu Şadi Fikret'in 
[Karagözoğlu]” (Özon, 1995:19) tarafından canlandırılan Milli Müdafaa Cemiyeti tarafından üretilen “Bican 
Efendi Vekil Harç” adlı film olarak kaydedilmiştir. (Özon, 1995: 19-20; Makal: 1991: 4). Scognomillio ise bu 
filmin sinema anlatısı olarak tasarlandığını belirtmiştir (Scognomiillio, 2010: 33): 
 

Bican Efendi Vekilharç, mizah anlayışıyla Charlie Chaplin'in ve 1910'lann bol gürültülü güldürülerine 
yakın olmasının yanı sıra kısa, kopuk ama hareketli sahneleriyle diğer denemelere oranla anlatımı çok 
daha fazla sinematografik özellikler taşımaktadır. İlk kez sinema için bir öykü düşünülmüş ve gene 
ilk kez Uzkınay'ın kamerası Karagözoğlu’nun eylemlerini izleyebilmek için canlılık kazanmış 
tiyatrovari endişelerden ya da durgun kompozisyonlardan uzaklaşarak gerektiğinde boy 
çekimlerinden sıyrılıp yakınlara gelmiştir.  

Türk sineması ve onun en üretken olduğu dönem olarak adlandırılan Yeşilçam sineması çeşitli neden ve 
koşullardan ötürü ana akım sinema endüstrisinden, örnekse Hollywood’dan farklı yapılanmıştır. Türk sineması 
tarihi incelendiğinde Hollywood’a benzer düzeyde bir endüstrileşme olmadığı bu nedenle tür üretiminin 
Hollywood’da olduğu gibi stüdyolar arasında ayırıcı olmadığı söylenebilir. Bu durum da Hollywood benzeri bir 
uzmanlaşmadan ziyade belirli eğilimlerin ve modaların takip edilmesini sağlamıştır. Yeşilçam sinemasında 
izleyici kitlesi başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere aileler olarak tanımlanmıştır. Pazarlama açısından kadın 
izleyicinin beğendiği filme aileyi götüreceği düşüncesi belirleyicidir. Bu ekonomik durum bir filmi herkes 
tarafından tüketilir bir metaya dönüştürmüştür. Muhafazakâr izleyici için cami, namaz sahnesi, erkek izleyici 
için pavyon sahnesi, çocuk izleyici için komedi ögeleri içeren sahneler, kadın izleyiciler için ise, romantik 
sahneler aynı öyküde eritilirler. Böylece filmler içerik açısından da tür açısından da eklektik bir yapıya 
bürünürler.  (Parlayandemir, 2011: 206). Bu nedenle Yeşilçam’ın hâkim türü melodramlarda da romantik 
komedilerde de Screwball ve Slapstick Komedi öğeleri bulunmaktadır.  
Yeşilçam filmlerinde altın dönem olarak kabul edilen ve en yüksek üretimin yapıldığı yıllarda filmin esas kızı ve 
esas oğlanı arasında süren romantik çatışmalar screwball komedi öğelerine örnek verilirken; genellikle Hulusi 
Kentmen tarafından canlandırılan huysuz ve tatlı aile büyüğü ile onun köşkünde çalışan, kimi zaman atışıp kimi 
zaman dayanıştığı ve sıklıkla Cevat Kurtuluş, Suna Pekuysal, Ergun Köknar, Sami Hazinses tarafından 
canlandırılan ev emekçileri arasındaki çatışmalar Slapstic komedi öğelerinin temelini oluşturur.  
Özçelik güldürü türünün Türk sineması açısından geleneksel Türk tiyatrosundan beslendiğini belirtmektedir 
(Özçelik, 2017: 57):  

Güldürü türünün sinemamızda diğer türlere oranla sayıca fazla olmasında sansürün etkisi büyüktür. 
Otuzlu yılların sonunda İtalya’dan alınan ve orada dahi çok kullanılmadan yürürlükten kaldırılan 
sansürü, bizim sinemamız seksenli yılların başına kadar muhafaza etmiştir. On maddelik sansür 
tüzüğüne göre tüm hayat sorunlarının anlatılması engellendiği için güldürü türünün hoşgörüsüne 
dayanan sinema, sorunları türün aracılığıyla gösterebilmiştir. Komedinin sinemamızda temeli 
çoğunlukla geleneksel Türk tiyatrosundan oluşur. Altmışlı yıllara kadar çengi-köçekten, Hacivat ile 
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Karagözden, ortaoyunundan, meddahtan oluşan seyirlik oyunlar Türk sinemasındaki güldürünün 
kaynağını oluşturur.  

Başekim (2016: 71) Şerif Mardin’in de “Osmanlı kültürel yapısı içindeki alt ve üst toplumsal sınıflar arasındaki 
ayırımın Türk gölge oyunundaki Hacivat ve Karagöz tiplemeleri tarafından yansıtıldığını” belirttiğini ifade 
ederken Metin Erksan’ın “1895 yılından beri oluşan Türk sinemasının, Dram-Komedi kökünün kaynağı 
Karagöz-Hacivat oyunu” olduğu yönündeki görüşünün altını çizer ve bu görüşü Yavuz Pekman’ın araştırması ile 
tartışır.  Başekim (2016: 71):  

Pekman'ın ifade ettiği üzere (2010:178); 20. yüzyılın başında Osmanlı toplum yapısının yeni bir 
toplumsal yapıya evrilmesi ortaya yeni bir toplumsal gerçeklik çıkarmış; bu gerçeklik, daha farklı 
popüler temaşa biçimleri oluştururken bazı değişmeyen yapı ve mekanizmalar da aktarılmış; Karagöz 
ölmüş, onun mirasını İnek Şaban devralmıştır (Pekman, 2010: 178).  

1970’lerden sonra Türkiye’ye egemen olan toplumsal iklimin etkisi ile sinemada toplumsal gerçekçilik 
yaygınlaşmıştır. Bu durum Türk sinemasında komedileri de politik alt yapıları olan, merkez-çevre çatışmasını ve 
sınıfsal çatışmaları anlatan filmlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  Madenoğlu ve Akdaş (2016: 240) “Komedi 
türünde çevrilen filmlerde bir olay ya da bir karakter üzerinden güldürü unsurlarının yaratıldığını söylemek 
mümkündür. Ana karakterin ön planda tutulduğu güldürü filmlerinde, mizahı ve politik eleştiriyi izleyene 
yansıtan kişi yine karakterin kendisidir.”  diye belirtirken karakterlerin farklılıkların da altını çizerler:  “Bu 
bağlamda Kemal Sunal, İlyas Salman ve Şener Şen’in rol aldığı filmlere bakıldığında, üçü de güldürüyü yaratan 
ve politik söylemi oluşturan ana karakter olmalarına karşın, içlerinde farklılıklar barındırmaktadır.” (op. cit.) 
Çöteli (2016: 270) de Önk’e atıfla 1970’li yıllarda argolu komedilerin olduğunu belirtir. “Dönemin önemli 
isimleri olan Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi komedi oyuncuları, yönetmenlerin 
uyarlamalarıyla kabare tarzını sinemaya taşımışlardır.” Öte yandan 1970’li yıllardan önce Türk komedi 
sinemasında toplumsal sınıfları belirsiz iki önemli tipleme çıkmıştır. Çöteli, (2016: 270-271) Önk’e atıfla bu 
durumun altını çizer:  

‘(...) Öztürk Serengil’in yarattığı “Adanalı Tayfur” tipi ve Sadri Alışık’ın canlandırdığı “Turist 
Ömer”dir. Adanalı Tayfur tiplemesi, bol küfürlü ve “yeşşee”, “kelaj”, “mangıraj” gibi Türkçe’yi 
yozlaştıran sözcüklerle izleyici karşısına çıkmıştır ve Turist Ömer ise; “pejmurde giysileriyle, garip 
şapkasıyla, selam verişiyle, esprileriyle” komedi sinemasının özgün tiplerinden biri olarak izleyici 
karşısına çıkmıştır (Önk, 2011: 3871).’  
 

Bu karakterlerden Turist Ömer’in imajı Nazlı Bayram tarafından “biçimbozumcu” olarak değerlendirilmektedir. 
Bayram’a göre, Turist Ömer’i ‘tipik yapan her şey egemen ve geçerli olanın biçimbozumuyla (deformasyon) 
ortaya çıkar’ (Bayram,  2006: 111)  
Bahsedilen filmlerde karakterlerin kente uyum sağlayamamaları başka bir ifade ile modernleşme sürecine ayak 
uyduramamaları komedinin temel çatışmasını oluşturmaktadır. Bu nedenle komedi mekânla ilişkilenir. Bazin 
(1997, 55) ‘Sinema Nedir’ isimli çalışmada montajın sınırları ve niteliklerini tartışırken güldürünün mekân ile 
ilişkisine değinir:  

Özellikle komedi bölümleri  insanlar ile nesneler arasındaki böyle bir ilişki üzerine kurulmuştur. (...) 
İlk komedilerde, özellikle Keaton’ın ve Chaplin’in filmlerinde, bunun gerekliliği bize öğretilmektedir. 
Eğer bu tür komediler, Griffith ve montajdan önce başarılı oldularsa bunun nedenini onların 
gaglarında (gülüt) aramak gerekir. Bunlar dünyayı saran insan ve nesne bağlantısı temeli üzerinde 
oturmaktadırlar. Circus (Sirk) filminde Chaplin gerçekten bir aslanın kafesindedir ve her ikisi de 
ekranın çerçevesi içindedirler.  
 

Sinema açısından mekân çalışmaları sadece komedi filmleri açısından değil sinemanın ontolojisi açısından 
önemli bir çalışma alanı olmuştur. Çam (2016: 11) “fiziki ve/veya deneyimlenmiş mekânların sinema sanatı 
aracılığıyla dolayımlanarak perdeye ya da ekrana getirilmesiyle” ortaya çıkan sinemasal mekânların özneyle 
fiziki mekânlar arasındaki etkileşimi de tartışır (op cit):  

Sinemasal mekanlar108, sinemasal özneyle varlığını bularak, salt sinemasal eylemin devindiği  bir 
platform olmakla kalmaz, sinemasal öznenin deneyimlediği mekanı ve mekanın yüklendiği, öznenin 
deneyimlerini de biçimlendiren ekonomik, politik, kültürel, toplumsal cinsiyetçi ve benzeri öğeleri de 
içerir. Yeni bir ‘gerçeklik’ oluşturur. Ve üstelik sinemasal mekânlar özneyle fiziki mekânlar arasında 
bir etkileşime de yol açar. 
 

Özdamar (2006: 26) sinemanın, “icat edildiği günden beri yapısal çevre tasarımı ile yakın ilişkiler” bina ettiğini, 
bu ilişkilerin sinemanın “inşa edilmemiş ve gerçeklik düzleminde kullanılmayan bir sanal yapısal çevre 
tanımlaması”;  “’gerçek’ yapısal mekânları kendi sanal evreninde yeniden üretmesi” ve  “kendi olay kurgusu 
																																																								
108‘1980’de yayımladığı ‘Place in the cinema’ başlıklı yazısında Peter Wollen, mekânın sinema anlatısının bir öğesi 
olduğuna, eylemlerin bir biçimde bir yerde bir konu bulması gerektiğine dikkat çeker. Sinemasal mekân-zamanın paydada 
temsil edildiği yerler ile ilişkisi ve bu yerlerin gerçek dünyadaki varoluşları da (Higson, 1984) bu yıllarda temel çalışma 
konuları arasındadır.’ Çam (2016: 14) 
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içinde bir kişilik olarak mekân tasarımcısını ve/veya mekân tasarımını konu alması” olarak özetlenebileceğini 
belirtir.  
 
Öte yandan Çam’a göre (2016: 21) “Bir manzaranın kadraja alınması ile birlikte sinemasal mekân inşa edilmeye 
başlanır. Sinemasal mekân sıklıkla mizansene (mis-en-scene) göndermede bulunarak anılır; bu ifade sinemasal 
mekânın bir üretim/tasarımı olduğu ön kabulünü içerir” Kitlesel bir sanat olan sinemanın kolektif hafıza ile 
ilişkisi düşünüldüğüne mekân olarak kent izleyicilere ve film metinlerine ortak kodların temsili için olasılıklar 
sunar. Özdamar (2006: 21-22) Harvey’e atıfla sinemanın kültürel modernizm ve modernlik ile ilişkisini 
tartışırken kent sanatı olarak gelişimini de vurgular:  

Sinema, kültürel modernizmin ilk büyük atılımı bağlamında ortaya çıkmış bir sanat türü olarak 
tanımlanmaktadır (Harvey, 1990). İşte bu noktada, modernizmin ve postmodernizmin doğuşu ile 
sinema ve kenti ayrı ayrı nasıl etkiledi konusu gündeme gelmektedir. Modernizm, Harvey’e göre 
kentlerin sanatıdır; doğal meskenini kentlerde bulur. Sinema ise modernliğin içinde doğmuş bir sanat 
dalıdır (Suner, 2002) ve birçok düşünüre göre, metropollerin arka planında kendi anlatısını yaratmış 
ve bir ‘kent sanatı’ olarak gelişmiştir (Solomon, 1970; Wiseman, 1979; Sorlin, 1991).   

 
Yol filmleri genel olarak sinemada önemli bir tür olarak kabul edilirler ve dünya sinemasında olduğu gibi Türk 
sinemasında da tema olarak öne çıkarlar. Özdamar da çalışmasında incelediği filmlerden hareketle Türk 
sinemasındaki yol temasının sosyolojik altyapısını tartışır (Özdamar, 2006: 81):  

 Filmlerin tümünde bir yan tema olarak kente gelme ve kenti terk etme kavramlarına dayanılarak 
kullanılan “yolculuk” teması; kentin, kişinin tüm yaşam biçimlerini gerek fiziksel, gerekse sosyal 
açılardan değiştirebileceğini vurgulamıştır. Bir diğer çıkarım da “yolculuk” kavramının toplumsal 
açıdan kültürümüzün ne denli ayrılmaz bir parçası olduğudur. Geçmişimizden gelen “göçebe hayat” 
alışkanlığı, günümüzde de bir anlamda sürdürülmektedir. Kasabadan kente göç eden birey, ardından 
metropolde şansını aramakta, daha sonra ise çareyi yurtdışına gitmekte bulmaktadır. Kişi sürekli bir 
devinim halindedir. 
 

Sinema için kentlerin salt gösterim açısından değil temsil açısından da önemli mekânlar olduğunu konu edinen 
Sinemasal Kentler adlı çalışmasında Öztürk (2007) “modernitenin iki kahramanı” olarak tanımladığı sinema ve 
kent ilişkisi arasındaki ilişkiyi açıklarken farklı kentlerin sinemada nasıl olgusallaştığını tartışır. Türk sineması 
açısından da İstanbul şehrinin sinema ile ilişkisini Osmanlı’nın modernleşme hareketleri, 1950’lı yıllardan sonra 
göçlerle kentin köylüleşmesi, şehrin yapısındaki değişim, arabesk kültür gibi olgularla tartışır. Öte yandan 
Öztürk’e (2007: 441) göre “‘Binbir Gece Masalları’ ve sinema gibi İstanbul, hayallere yeni istikametler 
verebilen, mutluluğu vaat edebilen ‘sine-masal’ bir dekordur.” Sinemanın kentle ilişkisi, sinema kadar 
sosyolojinin de meselelerinden biri olmuştur. Erkılıç ve Bayraktar (2015) ‘Resimli ve Temsili Bir Triyalektik 
Mekân Okuması Olarak Ekümenopolis’ adlı makalelerinde Lefebvre’ye atıfla bir okuma yaparken mekân 
üretimine ilişkin üç farklı süreci de yorumlarlar (Erkılıç ve Bayraktar, 2015: 121):  
 

Lefebvre mekânın üretimini üç farklı sürecin sonucu olarak yorumlar. İlk olarak mekânsal pratikler, 
gündelik yaşamın mekân üzerindeki tezahürü, bu yaşam edimlerinin kendine katılmasıdır. Serpilip 
gelişme, karşılıklı konuşma, yasaklarla karşılaşma ve ölüm bu mekânda gerçekleşir. Düşüncelerin 
edimsellik kazanması yani gerçekleşmesi ancak mekân içinde ve mekân dolayısıyla olabilir. Nitekim 
“insan sadece kelimelerle yaşamaz; her ‘özne’ kendini tanıdığı ya da yitirdiği, dolayısıyla yararlandığı 
ya da değiştirdiği mekânın içine yerleşir” (64). Pratikler üzerinden gerçekleşen bu yerleşme 
nihayetinde kendi mekânını yaratır. Bu yüzdendir ki, mekânsal pratiğin keşfi ancak mekânın deşifre 
edilmesi ile mümkündür (67). Edimler kadar yasaklar da mekânda cismanileşen toplumsal pratikler 
arasında sayılır çünkü duvar, çit, fasad gibi fiziki engeller, sahne kadar, sahne dışını yani müstehceni 
işaret eder, toplumsal bilinçdışına dair ipuçları barındırır (65-66). 

 
Türk sinemasında İstanbul’un temsilini araştıran Şimşek’e göre de “İstanbul, Türk sineması için her dönem 
vazgeçilmez bir çekim mekânı olmuştur. İlk Türk filmi olarak Yeşilköy’deki Rus abidesinin yıkılışı kabul edilir, 
o halde sinemamızın İstanbul’da başladığını söylemek de yanlış olmayacaktır.” Aynı çalışmada Şimşek 
İstanbul’un konumunun mekân temsiliyle sınırlı kalmadığını da belirtir (Şimşek, 2016: 34):  

‘İstanbul, Türk sinemasında sadece mekân olarak değil bir nevi yan karakter gibi filmleri 
tamamlamıştır. 30’larda Türkiye’nin modernleşen yüzü, 60’larda boğazı ve eşsiz güzellikleriyle, 
70’lerde taşı toprağı altın olan şehir, 90’lardan sonra da insanları yutan bir şehir olarak İstanbul, Türk 
sineması için her zaman ayrıcalıklı bir konumdadır. 

 
Bahsedilen dönemdeki filmler incelendiğinde karakterler farklı yerleşim yerlerinde, farklı mekanlarda, farklı 
toplumsal norm ve pratikler dahilinde yaşarlar. Bu bakış açısıyla İstanbul mekansal olarak temsil edildiği kadar, 
uzun süre temsilin mekanı olmuştur da denebilir; modernleşmenin, zenginliğin, göçün, hayal kırıklığının 
temsilinin mekanı. Bu çalışmada 2000 sonrası Türk sinemasında nasıl temsil edildiği kadar İstanbul’un temsilin 
mekânı olup olmadığı da sorgulanacaktır.  
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Lefebvre (2000: 65) şehirler üstüne yazdığı çalışmasında, şehir hakkını tartıştığı bölümün akabinde şehirleşme 
sorunsalı ile endüstrileşme arasındaki nedensel ve diyalektik ilişkinin de altını çizer. Endüstrileşme sürecini geç 
yakalamış bir şehir olan İstanbul açısından değerlendirildiğinde İstanbul’un şehirleşme ile ilgili sorunsalı temsil 
edip etmediği de bir soru olarak kabul edilebilir.  
 
2. YÖNTEM VE BULGULAR 
Çalışmada Türkiye’de son 5 yılda en çok izlenen 15 film amaçlı örneklem olarak seçilmiştir; bir kitle iletişim 
aracı olan sinemanın topluma en çok ulaştığı varsayılan filmlerde İstanbul temsilinin nasıl gerçekleştirildiği 
araştırılmıştır. Çalışmada başlangıçta yöntem olarak göstergebilimsel analizin kullanılması düşünülse de 
çalışmanın sınırlılıkları gereği öncelikli olarak içerik analizinden yararlanılmış filmler İstanbul’la ilişkisi 
bağlamında sınıflandırılmışlardır.  
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Son 5 Yılın En Çok İzlenen 15 Komedi Filmi 
(27 Şubat 2018 tarihi itibari ile boxofficeturkiye sitesine göre belirlenen en çok izlenen 15 komedi filmi) 

 
 Çalışma kapsamında Türkiye’de son beş yılda en çok izlenen ilk 15 komedi filmi incelenmiştir. Sinema tecimsel 
bir etkinlik ve bir sanat olmasının yanı sıra söylemi kitlelere ulaşan bir kitle iletişim aracıdır. Bu nedenle 
topluma en çok ulaştığı var sayılan komedi filmlerinde İstanbul imgesinin nasıl kullanıldığı önemli bir soru 
olmuştur. Çalışmada İstanbul’un seçilmesinin temel nedeni İstanbul’la ilgili mevcut durumudur. İstanbul 
Türkiye’deki nüfusun kayıtlı olarak beşte birinin yaşadığı en büyük şehir ve buradan da komedi üretilebileceği 
düşünülebilir. Zira her beş kişiden birinin aynı mekânda, sıkışık bir mekânda yaşıyor olması aslında başlı başına 
bir komedi unsuru olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma kapsamında bu durum değerlendiriliyor mu ya da nasıl 
değerlendiriliyor, bu tür bir sosyal mesele ile ilgili komedi filmlerinde mizahi bir eleştiri var mı sorularına 
cevaplar aranmıştır.  
İlk 15 film içindeki listede bir tane film aslında sinema filmi olarak üretilmemiş bir gösteridir fakat sinema filmi 
olmayan bir gösterinin sinemada ilk 15 film içinde yer alması dikkat çekici bir husus olduğu için örneklemden 
çıkarılmamıştır. 
Bulgular: 
Çalışmanın örneklem evreni 15 filmden oluşmaktadır. 14 film göstergebilimsel açıdan değerlendirilmiştir.   

(A) 4 Film tamamen İstanbul’da geçer. 
(B) 5 Film İstanbul’da başlar ve İstanbul dışına bir yolculukla devam eder. 
(C) 5 Film İstanbul’da geçmez. 
(D) 1 Filmdeki temel romantik çatışma İstanbul ve Adana üstünden okunabilir. 
(E) İlk 15 içindeki filmlerden biri gerçekten sinema filmi olmadığı için göstergebilimsel olarak 

değerlendirilemez.  

İzlediğimiz filmlerde İstanbul, ağırlıklı olarak hikâyedeki zamanın geçişini anlatmak için timelapsler oluşturmak 
için ya da sahneler arasında geçiş planları olarak kullanılmaktadır. Bütün filmler benzer bir şekilde incelenmiş ve 
böylece sonuçlara ulaşılmış olsa da çalışmanın sınırlılıkları gereği ancak bir kaç örneğe yer verilebilecektir. 
İçinde İstanbul imgesi olmayan İstanbul dışında geçen, Sivas’ta geçen Düğün Dernek filminde de karakterin 
“Sivas turistik bir yer olsaydı Sivaslılar gelirdi bütün Sivaslılar da İstanbul’da’’ demesinden İstanbul’la ilgili bir 
komedi üretildiği görülmüştür fakat İstanbul imgesi kullanılmamıştır. 

Filmin Adı Yönetmeni Yıl Gişe İstanbul’la  

ilgili durum 

Recep İvedik 5               Togan Gökbakar 2017            7.437.050 (B)  

Recep İvedik 4                Togan Gökbakar 2014            7.369.098 (B)  

Düğün Dernek                Selçuk Aydemir 2013             6.980.070 (C) 

Düğün Dernek 2             Selçuk Aydemir 2015             6.073.364 (C) 

Aile Arasında                   Ozan Açıktan  2017            5.214.124 (B) ve (D) 

Arif v 216                          Kıvanç Baruönü 2018            4.931.639 (A) 

CM101MMXI 
Fundamentals   

Murat Dündar 2013         3.842.535 (E) 

Eyvah Eyvah 3                 Hakan Algül 2014             3.414.212 (C)  

Çalgı Çengi İkimiz             Selçuk Aydemir 2017             2.798.016 (A) 

Deliha 2                            Gupse Özay 2018             2.084.818 (B)  

Kardeşim Benim               Mert Baykal 2016              2.070.949 (C)  

Dedemin Fişi                     Meltem Bozoflu 2016               2.015.665 (C)  

Yol Arkadaşım                  Bedran Güzel 2017               2.004.333 (B)  

Osman Pazarlama             Togan Gökbakar 2016               1.983.777 (A)  

Görümce                             Gupse Özay 2016 1.914.199 (A)          
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Görümce filminde esas kızın yaşadığı yeri antagonist karakter olan görümcenin izlemesi üstünden izlememiz 
kızın kültürel düzeyini ve geleneksel kalıplar içinde olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu filmde 
sınırlı düzeyde de olsa temsilin mekanına da yer verildiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

 
Muhsin Ertuğrul tarafından 1940 yılında yönetilen Şehvet Kurbanı filminde Cahide Sonku tarafından 
canlandırılan bar kadını karakteri Türk sineması açısından ilktir. Filmde ‘şuh bar kadını ile, tuzağa düşürülüp 
yoldan çıkan iki çocuklu mazbut bir veznedar babanın öyküsü’ anlatılmaktadır (Özgüç, 2010: 129). Bu film gibi 
kültleşmiş başka bir film olan Vesikalı Yârim (Lütfi Akad, 1968) filmi de modern-geleneksel, merkez-çevre, 
mahalle-semt gibi ayrımları kendi romantik çatışmasının ana motifi yapmıştır. 1990’lardan sonra yeniden 
yapılanmaya giren Türk sineması için düşünüldüğünde de barda çalışan ‘kötü’ kadın imgelerinin güçlü bir örneği 
Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet (1997 ) ve Kader (2006) filmlerinin Uğur’udur. Anlat İstanbul 
(Kudret Sabancı, Ümit Ünal, Ömür Atay, Selim Demirdelen, Yücel Yolcu, 2005) filmi açısından 
düşünüldüğünde de genel itibari ile de farklı yönetmenler tarafından farklı hikâyeler anlatılmakla birlikte fikir 
birliğine varılabilecek bir nokta filmlerde anaakım kadın temsilinin dışında kalan kadınların hikâyenin 
kurgusunda ‘esas kız’ olarak konumlandırılmalarına karşın mutlu sonlara kavuşamamalarıdır. Bu açıdan 
incelendiğinde de Aile Arasında filmi ayrı bir biçimde değerlendirilebilir. Film hem İstanbul gece hayatının bir 
bölümünü farklı bir perspektiften sunmuş hem de filmin iki aşk hikâyesinden temel olan hikâyenin 
kuruluşundaki kadın karakterin anaakım temsil dışında kurgulanmasını sağlamıştır. Film temel romantik 
çatışmasını İstanbullu aile ile Adanalı ailenin uyuşmazlığı üstünden kurmuş olsa da bu çatışmanın merkez ve 
çevre olarak okunmasından ziyade post-modern aile geleneksel aile olarak değerlendirilmesi daha doğru olabilir.  
Haydarpaşa Türk sinemasında önemli simgelerden biridir. Özgüç’ün (2010: 146) de belirttiği üzere “Haydarpaşa 
Garı dönem filmlerinin, aşk öykülerinin, özellikle de iç-göç görüntülerinin plato mekânıdır”. İncelenen 
filmlerden Yol Arkadaşım filminde hikâyenin temel çatışmasında önemli bir yer tutmamakla birlikte İstanbul 
büyük bir kent olarak ana karakterin yola çıktığı yerdir ve karakterin araba ile yaptığı yolcuğunda İstanbul’dan 
ayrılış arka fonda gözüken Haydarpaşa imgesi ile anlatılır. 
Osman Pazarlama filminde Boğaz zeginliğin mekanı olarak temsil edilirken (sol alt resim) Recep İvedik 
filminde şehirde modernizm krizinin emarelerinden biri olarak okunabilecek iki bina arasında asılı çamaşırlar 
gösterilmiştir (sağ alt resim).  

   
3. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada komedi filmlerinde İstanbul imgesinin nasıl yer bulduğu incelenmiştir.  Bu bağlamda çalışmanın 
giriş bölümünde komedi türü antik dönemden itibaren ele alınmıştır; komedinin antik yedi sanattan biri olduğu, 
antik tiyatronun iki temel türünden biri olduğu, klasik dönemde komedinin nasıl olduğu; modernizm ve 
kapitalizm sonrası dönemde Kültür Endüstrisinin bir parçası olarak komedinin nasıl bir yerde konumlandığı 
Adorno tarafından dile getirilen “sisteminin sürekliliğini sağlayan şifalı su” tanımına atıfla açıklanmıştır. 
Eleştirel bakışta, ana akım popüler sinema dahilinde komedi filmlerinin her zaman egemen söylemi yinelediği ve 
bu noktada da direnişi kırdığı söylemi açıklanmıştır. Öte yandan çalışmada Brecht’in komedinin devrimci 
potansiyelini ortaya koyuşunun altı çizilmiştir. Brecht’in metinlerinin yanı sıra kültürel çalışmalar geleneği ile 
birlikte iletişim alanında Fiske gibi araştırmacılar sayesinde popüler kültürle ilişkilendirilen yapıtların içinde de 
bir tür muhalif söylemin olabileceğinin farkına varıldığına değinilmiştir.  
Çalışmada komedinin sinemadaki temel türlerden biri olduğu, başlangıcının 1895 yılında Lumiere kardeşler 
tarafından çekilen  Kendini Sulayan Bahçıvan filmi ile tarihlendiği, sinemada sesin ortaya çıkışının komediyi de 
değiştirdiği, farklı alt türlerde komedi filmlerinin yanı sıra melez türlerden de bahsedilebileceği söylenmiştir.  
Sinema sanatı geliştikçe güldürme potansiyellerinin genişlediği, ilerleyen dönemde izleyicinin ilk dönem 
sinemada ortaya çıkan basit gaglara örneğin sadece düşen birisine gülmediği; Modern Zamanlar filmi gibi 
filmlerin aynı zamanda sosyolojik bir metin olarak okunmaya imkân tanıdığı; 2017 yılında Altın Palmiye 
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ödülünü alan 'Kare' isimli filminin komedi olmasının sağlam bir sistem eleştirisi içermesi ile çatışmadığı da 
çalışmada komedi söyleminin potansiyellerini vurgulayan örnekler olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışmada Türk sinemasın tarihinde komedi filmleri de incelenmiş, ilk Türk komedi filmi olan Bircan Efendi 
Vekilhaç filmine değinilmiştir. Yeşilçam’ın hâkim türü olan melodramda da komedi öğelerinin bulunduğunun 
altı çizilmiştir. Türk sinemasındaki temel güldürü anlayışının Karagöz ve Hacivat geleneğinden beslendiğini, 
karakter ve tip komedisi olduğunu, Cilalı İbo ve Turist Ömer gibi karakterlerin biçimbozumculuk ile birlikte 
düşünülebileceği,  1970’lerden sonra sosyo-politik hayatın sinemadaki toplumsal gerçekçiliğin sinemadaki diğer 
unsular gibi komediyi de etkilediği belirtilmiştir. İlyas Salman, Şener Şen, Kemal Sunal gibi ya da Metin 
Akpınar-Zeki Alasya ikilisi gibi oyuncular tarafından canlandırılan çeşitli toplumsal değişimleri komedi 
filmlerinin içinde yansıtan karakterleri ve bu anlatıların devamını sağlayan yoğun bir izleyici kitlesine 
değinilmiştir. 
Komedinin kentle ilişkisi kadar mekânla ilişkisi de önemlidir. Çalışmada vurgulandığı gibi kadraja alınan 
manzara sinemasal mekân inşa edilmesinin başlangıç aşamalarındandır. Çalışma açısından Lefebvre’nin kent 
sosyolojisi bağlamında gerçekleştirdiği üçlü kavramsallaştırması da vurgulanarak kent çalışmalarının hem sosyal 
bilimlerde, hem genel olarak sinemanın ontolojisinde hem de mekânla ilişkisi bağlamında -insanın şeylerle 
bunların etrafındaki dünya ile ilişkisinden üretilen- komedi türünde çok önemli olduğu vurgulanmıştır.  
Çalışmada 2000’li yıllardan itibaren Türk sineması da incelenmiş ve Türk sinemasında bir dönem başat türün 
melodram bir dönem arabesk filmlerin olmasına benzer olarak yakın zamana bakıldığında komedi filmlerinin 
gişede öne çıktığı görülmüştür. Çalışma kapsamında Türkiye’de son beş yılda en çok izlenen ilk 15 komedi filmi 
incelenmiştir. Sinema tecimsel bir etkinlik ve bir sanat olmasının yanı sıra söylemi kitlelere ulaşan bir kitle 
iletişim aracıdır. Bu nedenle topluma en çok ulaştığı var sayılan komedi filmlerinde İstanbul imgesinin nasıl 
kullanıldığı önemli bir soru olmuştur. Çalışmada İstanbul’un seçilmesinin temel nedeni İstanbul’la ilgili mevcut 
durumudur. İstanbul Türkiyede’ki nüfusun kayıtlı olarak beşte birinin yaşadığı en büyük şehir ve buradan da 
komedi üretilebileceği düşünülebilir. Zira her beş kişiden birinin aynı mekânda, sıkışık bir mekânda yaşıyor 
olması aslında başlı başına bir komedi unsuru olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma kapsamında bu durum 
değerlendiriliyor mu ya da nasıl değerlendiriliyor, bu tür bir sosyal mesele ile ilgili komedi filmlerinde mizahi 
bir eleştiri var mı sorularına cevaplar aranmıştır.  
İncelenen filmlerde İstanbul imgesinin iki şekilde, ağırlıklı olarak hikâyedeki zamanın geçişini anlatmak için ya 
da sahneler arası geçiş planları olarak kullanıldığı görülmektedir. En çok izlenen komedi filmi olan Recep İvedik 
5 filminde de şehirde, merkez ile çevrenin bir arada ve çatışıyor olması açıklanmıştır. Recep İvedik ve Deliha 
başta olmak üzere bu karakterlerin sadece tecimsel kaygılar ile üretildiği düşüncesinin aksine bu karakterlerin 
eleştirel bir bakışla modernizim sürecine uyumlanmayan bireylerin toplumdaki konumlarını okumaya imkân 
tanıyan sosyolojik metinler olarak değerlendirebilmenin de mümkün olduğu vurgulanmıştır. İncelenen filmlerde 
bu karakterler söylem açısından İstanbul gibi modernleşme krizi geçirmektedirler ve kentte bulunsalar da kentli 
olmamışlardır. Bu filmler ile ilgili yapılan değerlendirmeler olumlayıcı ya da normatif bir bakışla değil, mevcut 
durumu ortaya koyan pozitif bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu karakterler incelendiğinde modernleşme 
karşıtı karakterler oldukları ve söyledikleri şeyin genellikle ‘modern olamazsın’ olduğu görülmektedir. Örneğin 
Deliha 2 filminde filmin “hayalindeki modern restoranı açamazsın ama ancak bir kuru fasulyeci açabilirsin” 
diyerek anaakım sinemaya içkin olan egemen muhafazakâr söylemi yinelediği görülmektedir.  
Öte yandan bu filmlerin de her ne kadar sinema araştırmacıları ve teorisyenler tarafından vizyonda ve alternatif 
izleme deneyimleriyle görece az izlenen sanat sineması kadar ilgi çekmese de bu filmlerin söylemlerine 
yansımasa da aslında modernizm krizi ile ilgili karakterleri barındırması ve anlam üretmek için de İstanbul’un 
temsil edilmemesi noktasında incelenmek için çok önemli metinler olduğu görülmektedir.   
Çalışma açısından önemli bir öneri de şehir ile ilgili çelişkilerin ve çatışmaların, her beş insandan birinin her 
sabah daracık bir yerde bir yere ulaşmaya çalışıyor olmasının ve bununla ilgili hiç komedi üretilmiyor olmasının 
sinema eğitiminde senaryo yazımı ve film yapma sürecindeki eksikliğinin vurgulanabileceğidir. Özgün 
senaryoların ortaya çıkmıyor olması sorunu da sosyolojik açıdan bakıldığında çözülebilir hale gelebilir. Örneğin 
filmlerde Kadıköy’de kente içkin bir unsur olan boğa heykeli önünde koşturan kaçmış bir kurbanlık 
görülmemektedir. Bu çatışmanın komedi olarak anlatıldığı görülmemektedir. Öte yandan özel olarak sinema 
açısından olduğu gibi sosyal bilimciler açısından da bu tür bir farkındalığın modernleşme krizinin aşılması ya da 
yönlendirilmesi açısından önemli olacağını düşünmek mümkündür. Recep İvedik ve Deliha başta olmak üzere bu 
karakterlerin sadece tecimsel kaygılarla üretildiği düşüncesinin aksine bu karakterlerin biçimbozumcu bir bakışla 
modernizm sürecine uyumlanamayan bireylerin toplumdaki konumlarını okumaya imkân tanıyan sosyolojik 
metinler olarak değerlendirilmeleri de mümkündür.  
İncelenen filmlerde İstanbul gibi modernleşme krizi geçiren karakterlerden söz edilebilir; ancak bazı filmlerde 
istisnai sahnelerde temsilin mekânından söz etmek mümkün olsa da İstanbul imgesinin ağırlıklı olarak anlam 
üretmek için temsil edilmediği görülmektedir. Senaryo yazımı ve film yapma süreci açısından şehirle ilgili 
çelişkilerin ve çatışmaların mizah aracılığıyla aktarılması sayesinde kazandırılabilecek farkındalığın 
modernleşme krizinin aşılması açısından önemli olabileceğini düşünülmektedir. 
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Bu çalışma genişletilerek “Komedi Filmlerinde İstanbul İmgesi”nin incelenmesi için her film özelindeki 
bulguların derinlemesine tartışılacağı da daha kapsamlı bir çalışmanın başlangıcı olarak kabul edilebilir.  
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Abstract. The aim of this study is to discuss the representations of masculinity and 
masculinity crises in the cinema/film of Ferzan Ozpetek. In the study, Ozpetek’s 11 films - 
Hamam (1997), Harem Suare (1999), Cahil Periler (2001), Karşı Pencere (2003), Kutsal 
Yürek (2005), Bir Ömür Yetmez (2007), Mükemmel Bir Gün (2008), Serseri Mayınlar (2010), 
Şahane Misafir (2012), Kemerlerinizi Bağlayın (2014), İstanbul Kırmızısı (2017)- are 
analyzed by discourse analysis method. Findings obtained in the study can be summarized as 
follows: It can be said that Ozpetek uses strong female characters instead of altruistic forms 
of masculinity, which is an alternative to patriarchal masculinity discourses. In addition, the 
masculinity crises in films are due to the lack of adequate masculinity performance or 
excessive masculinity performance. 
 

1.GİRİŞ 
Sosyal bilimler alanında toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalar, özellikle 1970’lerdeki ikinci dalga feminizm ile 
kadın üzerine yoğunlaşmış, 1980’ler ile erkek kimliği de çalışma alanına dâhil edilmiştir. Ancak halen 
günümüzde toplumsal cinsiyet asimetrisini yorumlama çabasında olan farklı disiplinler erkeklik çalışmalarına 
yeterince önem verilmemekte ya da erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarına odaklanmaktadır. Oysa bugün 
erkeklik çalışmalarının temelini erkeklerin kendi arasındaki iktidar ilişkileri oluşturmaktadır. Bugünün bağlamı 
çerçevesinde erkeklik çalışmaları toplumsal cinsiyet ile ilişkilidir. Toplumsal cinsiyet, Butler’ın da ifade ettiği 
gibi performatif bir yapıya sahiptir. Bu sebeple, genelleştirilebilir ya da evrensel kodlara sahip değildir. Erkekler, 
kendi yarattıkları iktidar mekanizması ile erkeklik rollerine uydukları/sahip oldukları yanılsaması yaşar. Bu 
yanılsamanın etkisi sadece kadınları değil ezilen ve edilgen yapıya sahip erkekleri de kapsar. Ancak özellikle 
modernitenin cinsel farklılıklar nosyonunu geçersiz hale getirmesi, çalışma yaşamının kadınsılaşması, modern 
toplumda erkek olmanın/para kazanma ideolojisinin değerinin düşürülmesi ve erkeğin ayrıcalıklı konumunu 
kaybetmesi ile hegemonik erkeklik kriz yaşamaya başlar. Bireysel erkek öznenin performansları aracılığıyla 
gerçekleşen değişim farklı erkeklik temsillerine etki eder.  
Erkeklik en yalın şekilde toplumsal cinsiyet kalıpları içerisine sokulan bireyin “ideal erkek kimliğine” ulaşmak 
için gösterdiği performans olarak tanımlanabilir. Performans yaklaşımı çerçevesinde erkeklik, kültür endüstrisi –
sinema, edebiyat, müzik, spor, reklam vs.-içerisinde toplumsal söylem dolayımıyla kurulur ve ataerkillik 
tarafından her gün yeniden üretilir (Sterling, 1995: 127). Bu tanımdan yola çıkarak genel geçer bir erkeklik 
tanımının yapılamayacağı, toplumların kendi ideal erkek kimliğini yaratma noktasında kültürel iklimlerinden 
beslendikleri ve erkekliği toplumun tüketimine sunmak için de popüler kültürden yararlandıkları söylenebilir. 
Erkekliğin toplumsal olarak kurulmasında sinema, birbiriyle bağlantılı anlamlar kazanan bir takım simge 
repertuarları ve stereotipleri perdeye aktararak cinsiyet kodlarının yeniden üretilmesinde oldukça etkili bir rol 
oynar. Hem hegemonik erkeklik söylemlerinin yeniden üretilmesinde ve şekillendirilmesinde hem de hegemonik 
erkeklik krizlerinin belirginlik kazanmasında farklı temsil pratiklerini görünür kılar. 
Ferzan Özpetek filmlerinde kullandığı erkek imgeleri ile ataerkil eril kaygıları eğip bükerek sinematografik bir 
söylem oluşturur. Yönetmen, erkek imgelerinin çıktığı erkeklik yolculuklarında yaşadıkları krizlerle seyircisine 
sorgulama, yorumlama ve dönüştürme imkânı sunar. Bu çerçevede çalışma, Ferzan Özpetek sinemasında 
erkekliğin kaygan ve esnek yapısının tartışılmasını amaçlar. Diğer taraftan çalışma Ferzan Özpetek sinemasında 
ne tür erkeklik -“hegemonik”, “suç ortağı”, “madun” ve “marjinal” erkeklik- tanımlarının üretildiğini ve erkeklik 
temsillerinin ne tür krizlere işaret ettiğini ortaya koymaya çalışır. Bu bağlamda Ferzan Özpetek’in Hamam 
(1997), Harem Suare (1999), Cahil Periler (2001), Karşı Pencere (2003),  Kutsal Yürek (2005), Bir Ömür 
Yetmez (2007), Mükemmel Bir Gün (2008), Serseri Mayınlar (2010), Şahane Misafir (2012), Kemerlerinizi 
Bağlayın (2014), İstanbul Kırmızısı (2017) filmleri çalışmanın örneklemi olarak seçilmekte ve söylem analizi 
yöntemi kullanılarak çözümlenmektedir. 
Çalışmada yer alan filmler Van Dijk’ın (2007) “dilbilim cümle dilbilgisinin ötesinde, eylem ve etkileşim 
çalışmasının uzamıdır” ifadesinde belirttiği gibi ortak ilkelerden yola çıkarak diyalog ve monolog yapısının 
incelenmesiyle oluşturulur. Ancak film analizlerinde  “tek başına kullanılan kelime ve cümle yapılarına bakmak”  
(Wodak, 2008: 2) yeterli değildir. Bu sebeple, filmde yer alan sözlü ya da sözsüz söylemsel ifadelerin yanı sıra 
metinlerin kültürel ve özgül kodlarından da yararlanarak okumalar yapmak daha anlamlı olacaktır. 
 
2. ERKEKLİK ÇALIŞMALARINDA HEGEMONİK ERKEKLİK ÜRETİMİ 
Toplumsal cinsiyet farklılıklarının kültürel anlam taşımaları, dilsel pratiklerde söylemsel olarak inşa 
edilmelerinden kaynaklanır. Dili konuşan bireylerin farkına varmadan yeniden ürettiği bu örtük mekanizma, 
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kolektif hafızaya yerleşerek gündelik yaşam pratiklerinde kendisine yer bulur. Dilsel pratiklerde oluşturulan 
farklılıklar, kültürel iklimlerde kullanıldıkça sıradanlaşır ve normalleşir (Davies, 1997: 9). Toplumsal cinsiyet, 
benliğin söylemsel inşası, bir özneleşme süreci olarak kadın ve erkek olmanın anlamı kişinin kendini kültürel 
anlayışlar ve temsillerde tanımlamasında saklıdır. 
Real’a (2014: 149) göre, erkeklik, erkek benliğini ve kadın kimliğini zedeleyen bir yapıya sahiptir.  Kadının ve 
kadınlık kimliğinin erkeklik ve erkek karşısındaki eşitsiz ve ezilmiş konumundan farklı olarak,  kimlikler arası 
mücadeleden ziyade kimliğin benlik üzerinden yaptırımı söz konusudur (Atay, 2004: 22). Erkek kimliğine sahip 
olmak için insanların her gün maruz kaldığı bu benlik cenderesinde, hiç tanımlanmayan “erkek olma” 
mücadelesi en çok erkeği ezer (Atay, 2017: 52). İktidar tam olarak bu sözü edilen mücadelede belirginlik kazanır 
ve toplum içinde bizi/erkekliği inşa eder. 
Erkeklik, iktidarı elinde tutan erkeklerin sahip olduğu ispatlama/onaylama imgesi üzerinden mücadele kazanır 
(Sancar, 2013). İdeal olan öznenin heteroseksüel erkek özne ve diğerlerinin (Kadın ve heteroseksüel olmayan 
erkek) “öteki” olarak konumlandırıldığı yapı da sabit ve tutarlı bir cinsiyet rolünden bahsedilemez. Bir dizi ritüel 
ve zorluğun aşılması sonrası kazanılan erkeklik sürekli olarak pekiştirilmelidir. “Öteki” üzerinden kendini ve 
benliğini oluşturan bu kimlik, toplumdaki diğer erkeklerin denetimi ve gözetimi karşısında onaylanmalı ve her 
seferinde kendisini ispat etmelidir (Oktan, 2008: 152). Erkekler için ciddi bir gerilim nedeni olan egemenlik 
kaybı, hegemonik erkeklik rollerini her gün yeniden tanımlamaktadır. Hegemonik erkeklik, baskı, zorlama ve 
şiddet üzerinden değil rıza üzerinden işlerlik kazanır. Hegemonik erkeklik kavramının altında yatan motivasyon 
erkeklerin hemcinslerine ve kadınlara karşı kurdukları tahakküm ilişkisinin inşasında yer alan ikna ve rıza 
pratiklerinin olmasıdır (Hanke, 1992: 190). İkna ve rıza pratikleri ile kastedilen tâbi olan grubun var olan 
ilişkileri ve bu ilişkiler içindeki konumunu sorgulayarak ya da sorgulamadan kabul etmesidir. Rıza pratiklerinin 
sorgulamacı dinamizmi iktidar ilişkilerine devingen bir yapı kazandırır. İktidar ilişkileri yeniden üretildiğinde 
eski ilişkilerin devamı niteliği taşır aynı zamanda bir ölçüde değişime de neden olur. Her yeni üretim, iktidarın 
aşınması ya da el değiştirmesi olasılığını taşıyarak bir önceki yeniden üretimden farklılaşır (Maral, 2004: 138). 
Hegemonik erkeklik, kültür ve farklı kurumlar dolayımıyla toplumsal süreç içerisinde idealize edilir ve 
yapılandırılır. Connell (1998: 245) ise, bu “güçler dengesi içinde” rıza aracılığıyla kazanılan iktidar konumunun 
erkekler tarafından üretilmesinin nedenlerinin kadınların erkeklere bağımlı kılınmasında ve erkeklerinde gizli bir 
suç ortaklığı ile bu bağımlılığı hem kendileri için hem de kadınlar için yeniden üretmelerinde aranabileceğini 
belirtir. 
Bu üretim sürecinde erkeklik içinde yer alan en önemli toplumsal cinsiyet politikalarından ilki 
heteroseksüelliktir. Bu noktada hegemonik erkeklik evlilik kurumuyla sıkı bir ilişki içerisindedir (Connell, 1998: 
248). Ferzan Özpetek’in Hamam (Francesco&Marta), Cahil Periler (Antonia&Massimo), Karşı Pencere 
(Giovanna&Fillipo), Bir Ömür Yetmez (Angelica&Antonio), Mükemmel Bir Gün (Emma&Antonio, 
Fioravanti&Maya), Serseri Mayınlar (Stefania&Vincenzo), Kemerleriniz Bağlayın (Elena&Antonio), İstanbul 
Kırmızısı (Neval&Kocası&Deniz&Orhan) filmlerindeki toplumsal cinsiyet politikaları heteroseksüellik 
üzerinden işlerlik kazanır. Filmlerden birkaç örnekle bu sürecin sinematografik-söylem boyutunda nasıl 
üretildiğine bakıldığında ilk olarak, Hamam109 filminde Francesco ve Marta’nın Türkiye’ye gelip miras işleriyle 
ilgilenilmesi için konuştukları sahnede kadın karakterin hegemonik erkekliği yeniden ürettiği görülür: 

Marta: Francesco Türkiye’de teyzesi olan sensin, bununla sen ilgilenmelisin.  
Francesco: Ben teyzemi tanımıyorum bile. 
Marta: Ama evi bana değil sana bıraktı. Satmak için sen gitmelisin. Ayrıca oraya bir erkek gitmeli 
onu daha çok dinlerler. 
Francesco: Aptal aptal konuşma! Her zamanki gibi sana yardım etmek istemiyorum de yeter. 
Marta: Off! Bağırma o zaman konuşurken lafımı dinle. 
 

Hegemonik erkekliğin dişil üretimine Francesco ve Marta’nın miras üzerinden başka konuşmasında da rastlanır. 
 

Francesco: Avukat hamamı ucuza kapatmak için beni oyalıyor galiba sürekli belge isteyip 
duruyor.  
Marta: Gördün mü bak, işler karışıyor. Ya ben gitmiş olsaydım. Sana söyledim erkek iş bu erkek! 
 

Diyaloglarada da görüldüğü gibi kadın karakter üzerinden heteronormatif ideolojinin yeniden üretildiği ve kadın 
karakterin işbirlikçi olarak eril egemen yapının oluşmasında gönüllü bir aktör olduğu söylenebilir. 

																																																								
109 Hamam (1997) filmi 1940’larda İtalya’dan ayrılarak İstanbul’a yerleşen Anita’nın yeğeni Francesco’ya bıraktığı miras 
hikâyesini anlatır. Hamam filminde Francesco (Alessandro Gassman) başrolde olmasına rağmen teyzesi Anita mektupları, 
eşyaları ve sesi ile anlatıyı oluşturur. Hatta Francesco’nun ölümünden sonra bu mektuplardan çok etkilenen Marta da 
(Francesca d’Aloja) İstanbul’da kalmaya karar verir.  
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İdeal erkek kimliğini erkekler kadar kadınlar da üretir, tüketir ve birer toplumsal rol olarak performe eder 
(Sedwick, 1995: 12). Bourdieu bu süreçte kadının erketen daha aktif bir yeniden üretim yaratmasını “takdir 
biçimi” ile ilişkilendirir. Ona göre, kadının erkeğe sürekli baş eğmesi ve kadının sunduğu takdir sayesinde erkek 
gerçek erkek haline kavuşur (Bourdieu, 1997: 226). Bu noktada kadın, erkek egemenliğini doğal bir kabul olarak 
algılar ve erkekliğin yapılanmasına katkı sağlar.  
Erkek egemenliğinin doğal kabulüne dair bir örneğe Karşı Pencere filminde rastlanır. Filmde Emine ve 
Giovanna aynı fabrikada çalışır ve aynı apartmanda otturlar. Bir gün yine üst katlarındaki Luciana ve 
Victorio’nun kavga sesleri duyulur. Emine bu duruma dayanamaz ve onlara müdahale eder.  

Emine: Aç şu kapıyı Luciana. Rahat bırak, bu sefer polis çağıracağım. 
Luciana: Meraklı taze sana kaç kere araya girme demedim mi? Defol, defol git! 
Victorio: Yetti ama be! Sen kendi işine baksana gudubet karı. Yoksa polis çağırıp seni düzen o 
kaçağı tutuklatırım. Defol git buradan. 
Emine: Jambo Vicrorio bana gudubet dedi, sana da pis zenci diye küfür etti. 
 

Bu diyalogda Luciana kocasının şiddetini olumlayarak eril tahakkümü yeniden üretirken Victorio tam olarak ırk 
temelli bir söylemde bulunmasa da ima ederek Morgan’ın (2005: 168) “Erkekler sınıf ve ırk gücünün 
tutucularıdır” ifadesinde olduğu gibi sınıfsal ve ırksal düşmanlık üzerinden erkek karakterlerin kendi iktidarlarını 
yeniden inşa ettikleri söylenebilir. 
Serseri Mayınlar filminde ise kadınlarında hegemonik erkeklik söylemlerini inşa etme sürecinde erkeklere 
destek olduğu söylenebilir. Alışveriş yaparken Komşu Antonietta’nın Stefania’ya Antonio’nun gey olduğunu 
bildiğini ifade ettiği sahnede: 
Antonietta: Bayan Cantone, Luciana! Bende uzaktan gördüm sizi. Nasılsınız? 

Stefania Cantone: iyiyiz ya siz? 
Antonietta: Sizi görmek ne güzel. İnsan öyle dedikodular duyuyor ki ama işte buradasınız, Güzel, 
taze ve güleryüzlü. 
Luciana: Size de iyi günler. 
Antonietta: Oğlum Luigi önümüzdeki ay evleniyor. Büyük bir kutlama düzenleyeceğiz. 
Antonio’ya da söyleyeyim dedim. Okulda çok yakın arkadaştılar. Çok mutluyum. İnsanın oğlunun 
evlendiğini görmesi çok güzel. 
Luciana: Ona söyleriz. Hoşçakalın. (Kapıdan çıkarlar) 
Stefania Cantone: Ne sürpriz Luigi’nin evleneceğini anlamamıştım. Harika! Caterina ile mi? 
(Tekrar içeri girer) 
Antonietta: Evet. 
Stefania Cantone: Aman Tanrım! “Halk plajı” ile evleniyor desenize. Caterina’ya “halk plajı” 
derlerdi. Her gelen plaj şemsiyesini sokardı. İnsanlar ne kötü şeyler söylüyorlar. Korkunç! 
Antonietta: Evet. 
Stefania Cantone: Şekerim iftira korkunç bir şey! Hoşçakalın… 
Antonietta: Kaltak 
Stefania Cantone: Sürtük 

Bu diyalogda kadınların heteronormatif ideolojinin dayattıkları doğrultusunda erkeklerin benlik yapısını 
korumak, ve erkekliklerini inşa etmek marjinalleştirmeden yararlandığı ve eril hegemonik söylemi yeniden 
ürettiği söylenebilir. 
Öte yandan, hegemonik erkekliği güçlendiren, eril egemen kodları besleyen ve kadınların dışlanmasını sağlayan 
olgu homososyalliktir. Bu kavram Bordieu’nun habitus kavramından yola çıkarak Lipman-Blumen tarafından 
oluşturulur. Lipman-Blumen homososyalliği aynı cinsiyet grubundan zevk alma, aynı cinsiyet grubunu tercih 
etme ve aynı cinsiyet grubunu arama olarak tanımlar (1976: 16-17). Bu kavramsallaştırmanın önemi erkeklerin 
her türlü gereksinimlerini kendi cinsiyet grubundan kişiler aracılığıyla doyurmasıdır. Homososyallik eril 
tahakkümün devam ettirilmesinde, erkek hegemonyasının sürdürülmesinde ve erkekler arası bağın 
güçlendirilmesinde oldukça önemli bir sığınaktır. Bu grup içinde toplumsal cinsiyet düzeni sembolik olarak 
“normalleştirililebilir”. Öyle ki, bu gruplarda hegemonik erkeklik söylemleri ön plana çıkarılır, erkekler kendileri 
ile aynı değerde olanların onayıyla tescil edilir ya da hegemonik erkekliğe karşı çıkılan konumlanmalar dışlanır 
ve marjinelleştirilir  (Meuser, 2004: 396-397). Meuser’e göre homososyallik iki boyuta –sosyal ve fiziki- 
sahiptir. Soyal boyut aynı cinsiyete sahip bireyin siyasi yapı, ahlaki konular ve değer sistemleri hakkındaki 
tartışmalarını içerir. Fiziki boyut ise, kadınların yer almadığı mekânsal ayrımı ifade eder. Her iki boyutunda 
toplumsal cinsiyet algısında dengesizlik yarattığı ve erkekliğin yeniden üretilmesini sağlayan alanlar olduğu 
söylenebilir (akt. Onur ve Koyuncu, 2004: 39).  Bu noktada, homososyal grupların ürettiği söylemlerle toplumsal 
cinsiyet asimetrisi pekiştirilirken aynı zamanda erkeklik krizi de sağaltılabilir. Bu yapılanmada duygusal konular 
zayıf ve kadınsı olarak etiketlenirken konuşmalar, spor ve mesleki konular üzerinden temellenir. Böylelikle, 
kadınsılaşma ile bağlantılı olabilecek homofobik yapı beslenir, erkeklik sürekli olarak kanıtlanır, erkek bakışında 
onaylanarak erkekler arası işbirliği ve dayanışma sağlanır (Kimmel, 1996: 7-8). Hamam’da Francesco ve 
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Mehmet arasında  (Mehmet Günsur) adı konulamayan bir ilişki bu bağlamda değerlendirilebilir. Heteresoksüel 
arkadaşlıklarının cinsel pratiği olarak okunabilecek olan ilişkide homoerotizmden söz edilebilir (Ulusay, 2008: 
278). Heteroseksüel erkek kültüründe homoerotizm, erkek sevgisi olarak açıklanır. Bu bağlılıkta erkekler cinsel 
obje olarak kadınlara bağlı olmalarına rağmen gerçek sevgilerini erkeklerle yaşar. Hamam’da bu homoerotizmin 
homososyallikle içiçe geçen bir yapı oluşturduğu görülür. Francesco ve Mehmet birlikte maça gidip, kahvede 
tavla oynayıp, kadın hamamını dikizleyerek ve Marta’nın muhteşem göğüsleri ile ilgili konuşarak 
homososyalliğin kadınları cinsel haz nesnesine dönüştürme ve kendi erkeksiliklerini ön plana çıkarma 
özelliklerine işlerlik kazandırır. 
Kemerlerinizi Bağlayın filminde Antonio eril endişesinden kuaför sevgilisinin yanında kurtulmak ister. 
Arkadaşlarıyla homosoyal gruplarda futbol oynayarak erkekliğini yeniden üretmeye çalışır. Ancak erkekliğin 
sürekliliğindeki kırılmalar krize neden olur, krizin telafisi için eril şiddet devreye girer. Yoğun endişe altında 
kaybolan eril tahakküm, şiddetle sağaltıma ulaşmaya çalışır. Antonio takım arkadaşlarına karşı da şiddet uygular. 
Erkeklik içinde yer alan bir diğer önemli toplumsal cinsiyet politikası ise, eşcinselliktir. Bu politikanın iktidarla 
ilişkisini Johonson’dan alıntılayarak yorumlayan Maral’a göre (2004: 129), eşcinsellik iddiası en çok 
heteroseksüel erkekler için hakaret anlamı taşır. Bu imadaki temel sorun cinsel yönelimden ziyade kontrol ve 
hâkimiyet oyunudur. Özellikle kadın ve spor konularında tetiklenen bu oyun, bu konularda yeterince aktif 
olmayan erkeğin performansını sorgulatır. Bu sorgulama erkek dayanışmasının içinde olanları pekiştirip aidiyet 
duygusu yaratırken dışında kalanları ötekileştirir. Antonio’nun yaşadığı erkeklik krizi de bu bağlamda harekete 
geçer. Kendi erkekliğini ispat edip aidiyet bağı oluşturmak için sembolik ve fiziksel şiddet üzerinden aktif 
olmaya çalışır. 
Harem Suare110 filminde bir erkeğin hegemonyasına tabi kadınların hikâyeleri anlatılır. Haremdeki kadınlar tek 
bir erkeğin/padişahın onları çağıracağı günü beklerken erkeğin/padişahın iktidarı karşısında hükmü geçen bir 
söze sahip değildirler. Söz sahibi olmak için birbiriyle erkek çocuk doğurma konusunda yarışan kadınlar 
tarafından eril hegemonik söylem üretilir. Böylelikle erkek çocuğun yarattığı iktidar, kadınların birbirleri 
üzerinde yeni iktidar alanları yaratmalarını sağlar. Özpetek’in filmlerinde yer alan hikâyeler kadınların kontrol 
edebildikleri ve değiştirebildikleri bir iktidar alanına dönüşür (Akdeniz, 2001:159). 
Film anlatısında haremde yer alan erkekler sadece harem ağalarıdır. Nadir Ağa (Alex Descas) Safiye ile birlikte 
olmadan önce himayesine aldığı küçük yaştaki Sümbül ile ilişki yaşamaktadır. Ancak Sümbül’ün de pehlivan 
Halit’e âşık olması ve sonra onunla kaçması Nadir Ağa’nın tüm ilgisini Safiye’ye yöneltmesine neden olur. 
Filmde hegemonik erkekliğin ötekisi olan kadınlar, dikizci erkek bakışının nesnesi halinde konumlandırılır. 
Özellikle Nadir Ağa’nın hamamda ve odada Safiye’yi uzun uzun izlemesi ve kameranın Safiye’yi antropomorfik 
parçalara bölmesi erkek bakışının arzu nesnesi haline geldiğinin göstergesidir. Haremin kapatılıp Safiye’nin 
hayatı dış dünya ile kesişmeye başladığında bile özel hayatındaki hegemonik erkekliğin baskısı kamusal alana 
sıçrar. Çalıştığı tiyatroda Safiye sahneye şu sözlerle çağırılır. 

Osmanlı sarayının en güzel süsü. Kısa bir süre öncesine kadar Afrikalı korkunç Harem 
ağalarının ve sürüyle kölelerin koruduğu yüksek duvarların ardında yaşıyordu. Kendi de 
Tanrı kadar güçlü bir erkeğin kölesiydi. Size bir Harem suare sözüm vardı daha da fazlasını 
sunuyorum, sizin için dans edecek, şarkı söyleyecek ve size sırlarını, hayatındaki esrarı, 
yasak aşklarını anlatacak, işte şarkın incisi, sultanın son gözdesi: Muhteşem Safiye. 

Bu sözlerden/betimlemelerden de anlaşılacağı gibi kadın, eril hegemonik bakışın nesnesi olarak 
konumlandırılarak eril tahakkümün işlerlik kazanmasını sağlar. 
Connell, Masculinities (Erkeklikler) adlı çalışmasında erkekler arasındaki hiyerarşiyi hegemonya, suç ortaklığı 
ve tâbiyet ilişkileri bağlamında gruplandırır. Erkeklerin sınıf ve ırk gibi öteki farklılık dinamikleriyle olan 
ilişkilerini ise marjinallik üzerinden değerlendirir. Tâbi erkekliği kadınsılıkla ilişkilendiren ve pısırık, ödlek, 
korkak ve efemine başta olmak üzere bir tanım setine yerleştirildiğine vurgu yapar. Connell aynı zamanda eril 
hiyerarşik yapının en alt basamağında eşcinsellerin yer aldığını, hegemonik erkeklikten sembolik olarak dışlanan 
ve “öteki” olarak konumlandırılan her erkeğin eşcinsel olarak sınıflandırıldığını belirtir. Connell bu noktada 
işbirlikçi erkeklerin altını çizer. Her ne kadar hegemonik erkekliği cisimleştirmemiş dahi olsalar ondan kazanç 
sağlayan erkekler suç ortağı olarak konumlanır ve bu sürecin yeniden inşasına katkı sağlar (1995: 76-81). 
Connell’in hegemonik erkeklik kavramını değerlendiren Demetrakis Demetriou bu kavramın ataerkilliğin 
yeniden inşası için çeşitli pratikleri bir araya getiren melez bir blok olarak isimlendirir. Demetriou’ya göre içsel 
hegemonya bir grup erkeğin diğerleri üzerinde sağladığı hâkimiyete göndermede bulunurken; dışsal hegemonya 
ise erkeklerin kadınlar üzerinde sağladığı hâkimiyettir. Hegemonik erkeklik ve hegemonik olmayan erkeklik 
arasındaki ikircikli yapı, sadece beyaz ve heteroseksüel erkekleri değil, siyah ve gey erkekleri de hegemonyanın 

																																																								
110	Harem Suare (1999) filmi iki ayrı zamanda anlatısını oluşturur. Filmde 1890’larda son günlerini yaşayan Osmanlı haremi 
ile 1950’lerde İtalya’daki Parma Tren İstasyonu’nun bekleme salonu anlatıyı mekânsal ve zamansal olarak birbirine bağlar. 
Sultan’ın (Haluk Bilginer) gözdesi olan İtalyan asıllı Safiye’nin (yaşlı Safiye, Lucia Bosé, genç Safiye, Marie Gillain) 
hikâyesi geçmiş ve şimdi arasında Gülfidan Kalfa’nın (Serra Yılmaz) haremde anlattığı hikâye ile birleşir ve çerçeve içinde 
çerçeve tekniği kullanılarak seyirciye aktarılır (Ulusay, 2008:  275).	
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inşasına dâhil eder (Demetriou, 2001: 345-348).  Demetriou’nun yorumlarından yola çıkarak hegemonik 
erkeklik bloğunun farklı erkeklik konumları inşa ederek değişen şartlara uyum sağlaması gerektiği ve devamlı 
melezleşerek rıza üretimi mekanizmasına esneklik ve dinamiklik kazandırdığı söylenebilir. 
 
3. TÂBİ YA DA MARJİNAL ERKEKLİK 
Kadın filmleri yönetmeni olarak da bilinen Ferzan Özpetek filmlerinde kadınlar dışında ötekileştirilen imgelere 
de yer verir. İkili karşıtlıklardan oluşturduğu anlatı yapısında geçmiş ve şimdi, doğu ve batı, heteroseksüellik ve 
homoseksüellik devingen bir özelliğe sahiptir. Diğer yönetmenlerin aksine Özpetek filmlerinde kadınlar aktif bir 
role sahip güçlü karakterler iken erkekler kadınlar karşısında hegemonik yapılarını kaybeden, tabi, marjinal ya 
da erkeklik krizi yaşayan karakterlerdir. Bu noktada yönetmenin cinsel kimlik sorununa dair tartışmaları her 
anlatısında kullandığı söylenebilir. 
Özpetek Hamam filminde Francesco ve Mehmet,  Harem Suare filminde Nadir Ağa, Safiye ve Sümbül, Cahil 
Periler filminde Ernesto ve Emanuele, Karşı Pencere filminde Davide ve Simone, Serseri Mayınlar filminde 
Antonio ve Michele ile Tomasso ve Marco, Şahane Misafir filminde Pietro ve Massimo, İstanbul Kırmızısı 
filminde Yusuf ve Deniz üzerinden tâbi-hegemonik ilişkisini kurar. 
Cahil Periler111 filminde tabi erkekler eşcinsel ya da travesti olarak temsil edilir.  
10 yıldır köyüne gitmeyen tüm ailesinden uzakta yeni kimliğiyle yaşayan Mara’nın kardeşinin düğünü için 
köyüne gittiğinde kimliğinden dolayı marjinelleştirileceği toplumun kendisini ötekileştirdiği/ötekileştireceği 
söylem olarak ifade edilir. 

Mara: 10 yıldır köyüme gitmedim. Kimse benim kadın olduğumu bilmiyor. Erkek kardeşimin 
nikâhına gitmek istiyorum. Oradakileri çok özledim. Belki de erkek kılığına girerek gitmeliyim. 
Ricardo: Nikâh bu “Cadılar Bayramı” değil. 
Luciano: Evet iki memeli bir erkek! 
Mara: Sararım. 
Serra: Suratını ne yapacaksın? Görünmez adam gibi onu da mı saracaksın? 

Diyalogdan yola çıkarak heteronormatif ideolojinin toplumsal cinsiyet kimliği hakkında katı ve 
geleneksel bir yapıya sahip olduğunu, bu yapıya direnen kimlikleri marjinelleştirerek ötekileştirdiği 
sonucu çıkarılabilir. Diğer taraftan Cahil Periler filmindeki Mara ve Şahane Misafir filmindeki Ennio ve 
Badessa112 karakterleri Butler’ın drag performansı kavramsallaştırması üzerinden değerlendirilebilir. 
Butler’a göre drag parodisi normatif kültürel ifadeler, performanslar, sıradan yaşamlar ve kimlikleri 
düzenleyen güç yapılarına direnmenin bir yoludur. Drag performansı, toplumsal cinsiyet kimliğinin 
“hakikatini” istikrarsızlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu taklit yapısında –erkek olan kadın görünümlü ya da 
kadın olan erkek görünümlü kişi- yer alan keyfi performanslar geleneksel katı cinsiyet kategorilerini eğip 
büker ve toplumsal cinsiyet kimliğinin değişebilen, tersine çevrilebilen yapısını ortaya çıkarır (Butler, 
1990: 145).  Butler drag performansını “düzenlenmiş bir tekrarlama süreci” olarak yorumlar. Ona göre 
idealize edilen doğuştan bir kere varolan ve değişmeyen cinsiyet, aldanılan ve yanılsanan bir performansı 
ifade eder Bu noktada drag performansı ile orijinal bir cinsiyetin olmadığını anatomik cinsiyetin, dış 
görünüşün, cinsiyet rolü ayrımlamasının ve cinsiyet performansının antagonisttik yapısı ortaya koyulur 
(Butler, 1990: 175). Butler performans maskesinin altında hiçbir oyuncunun yer almadığını belirtir. 
Benlik, performansçı cinsiyet ilişkileri ile ortaya çıkar. Tekrarlanan bu performanslar/eylemler pastiş 
olarak sunularak toplumsal cinsiyet kimliğini oluşturur. Mara’nın taklit yapısını ortaya çıkaran 
performansı ya da Ennio ve Badessa’nın benlik yapısını inşa etmek için oluşturduğu cinsel kimliği 
toplumsal cinsiyet yapısının performatif yapısını ortaya koymaktadır. 
Mara dışında filmde yer alan tabi karakter ise Ernesto’dur. AIDS hastası Emmanuele ile ilişkisini devam 
ettirmek için onun hastalığını paylaşmaya razı olmuştur.  
Ernesto ve sevgilisi arasındaki hegemonik-tâbi ilişki şu diyalogla seyirciye sunulur: 

Ernesto: benim için her şeydi. İstediği gibi benimle olur ya da bir kenara atardı. Üstüne varırsam 
beni yaralamak, uzaklaştırmak için her şeyi yapardı. Ama gidecek olsam beni mutlaka yakalardı 
sonra birgün hastalanıp hastaneye yatınca yok oldu. 
Antonia: Nerede olduğunu bilmiyor musun? Seni aramadı mı? 
Ernesto: Hayır, ama o benim nerede olduğumu biliyor. 

																																																								
111	Cahil	 Periler	 (2001)	 filminde	 Antonia	 (Margherita	 Buy)14	 yıllık	 kocası	Massimo’nun	 	 (Andrea	 Renzi)	 ölümünden	 sonra	 onun	 sakladığı	
hayatını	keşfeder.	Antonia	kocasının	ofisinde	bulduğu	bir	tablonun	arkasında	yazanları	okuduktan	sonra	kocasının	7	yıldır	sakladığı	sevgilisi	
Michele	(Stefano	Accorsi)	ve	onun	arkadaşları	ile	tanışır.	Kendi	dünyasından	oldukça	farklı	kültürel	ve	cinsel	kimliklerle	karşılaşarak	bugüne	
kadar	fark	etmediği	bir	dünyanın	varlığıyla	karşılaşır.	
112	Ennio	gündüzleri	erkek	kimliğiyle	kuyumculuk	yapan	geceleri	kadın	kimliğine	bürünen	bir	karakterdir.	Cinsel	ilişkiye	girmek	için	gittiği	bir	
parkta	gece	üç	kişinin	şiddetine	uğrar.	Badessa	ise	travestilerin	çalıştığı	dikiş	atölyesinin	sahibidir.	
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Karşı Pencere 113  filminde Davide ve Simone arasındaki eşcinsel ilişkinin eril iktidar tarafından 
marjinalleştirilmesine örnek teşkil eden sahnedeki (Davide’nin kendi evinde pasta yaptıktan sonra Giovanna’ya 
mektubun hikâyesini anlattır) monoloğu ile Davide seyirciyi işbirliğine/suç ortaklığına davet eder. 

Davide: O gece çok fazla insan kurtardım. Benim Simone’yi sevebileceğimi anlamayan birçok 
insan kurtarmak için onu kaybettim. Simone’ye koşmak yerine gidip önce diğerlerine haber 
vermeyi seçtim. Onlara layık olduğumu göstermeliydim. Önce onları kurtarmak benim de 
kurtuluşum olacaktı.  

Şahane Misafir 114  filminde ise Pietro toplumun baskısını oldukça yoğun olarak hissettiğini ve 
marjinalleştiğini Maria’ya “Ben gey olmayı beceremiyorum ki heteroseksüel olayım” şeklindeki ifadesi ile 
aktarır. Peitro toplumsal baskı nedeniyle cinsel kimliğiyle barışık olamayan arafta kalan, yalnız bir erkektir. 
Pietro’nun evinde Massimo ile arasında geçen konuşmada onun tâbi erkekliği ifşa olur. 

Massimo: Pietro, seninle üç gün görüştük, bir gece birlikte olduk. Üç yıl önce miydi? Aslında bir 
gece bile denemezdi. Bir saat üç yıl önceki bir saat bana 300.000 kısa mesaj, 4000 e-posta, not ve 
mektuplara mal oldu. Tüm şu iğnelemeli ve ağlamalı telefonları hatırlıyor musun? Çiçeklerden 
bahsetmiyorum bile… Beni Meçhul Asker Anıtı gibi çiçeklere boğdun. Şimdi Roma’dasın ve 
bunu benim istediğimi söylüyorsun. Sinsice izliyorsun, arabama şiir kitapları bırakıyorsun ve 
yemeğe davet ediyorsun. Benden ne istiyorsun? Özel hayatım olamaz mı? Kısa mesaj ve e-
postalarına sence neden cevap vermiyorum? Şimdi ya seni tokatlarım ya da özür dilersin. Özür 
dile, toparlanıp geldiğin yere dön! Sen delisin... Hastasın… Beni rahatsız etmeyi bırak! 
 

Özpetek’in filminde cinsel kimlik siyasetinin tüm madun karakterlerine –tabi erkek, travesti, gay- yer 
verdiği söylenebilir. 
Butler’a (2005:10) göre tâbiyet iktidar tarafından maduniyet koşullarının tetiklemesinin yanı sıra özne olma 
sürecini de ifade eder. Bu ikircikli yapı öznenin boyun eğme yoluyla kendini inşa edişini açıklar. Bu girift 
yapının çözümlenmesinde iktidarın psişik yaşamı ortaya koyulmalıdır. Kişi kendi madun bırakılma 
kriterlerini arzuladıkça, kendisi olarak varlık gösterir (Butler, 2005:14). Bu durumda kişinin/öznenin 
iktidarla olan simbiyotik ilişki hem inkâr etmeyi hem de kabullenmeyi içeren bir yapıya sahiptir. Butler’a 
göre özneleşmek için maduniyet şarttır. Bu iki yapı birbirine tutkulu bir bağlılık içerisindedir. Tâbiyet 
ilişkisi giderilebilir bir şey değil, öznenin kendisini inşa sürecinde kurucu ve pozitif bir koşul olarak yer alır 
(Butler, 2005: 17). 
Serseri Mayınlar 115  filmindeki yemek sahnesinde Antonio ve Vincenzo arasında geçen konuşmada eril 
tahakkümün marjinelleştirme üzerinden işlerlik kazandığı görülür. Bu sahnede yıllarca eşcinsel olduğunu 
babasından saklayan Antonio gerçekleri söylemeye karar verir. 

Antonio: Ben fabrikada çalışan ve işten atılan Michele ile birlikteyim. Şimdi Michele’yi aramak ve 
onunla sokakta birlikte yürümek, her şeyi gün ışığında yaşamak isterim. 
Vincenzo: Ben ne isterdim biliyor musun? Bu masayı terk etmeni isterdim.  
Kalk ayağa, yan odaya geç, cebindekileri çıkarıp masaya koy; araba, ofis ve ev anahtarlarını, 
şirketin kredi kartlarını, çek defterlerini, belgeleri her şeyi sonra eşyalarını topla ve bu evi terk et. 
Daha doğrusu bu şehri terk et. Seni bir daha burada görmek istemiyorum anlaşıldı mı? 

Serseri Mayınlar filminde Antonio’nun, Şahane Misafir filminde Pietro’nun, Karşı Pencere filminde 
Davide’nin ve Cahil Periler filminde Ernesto’nun hegemonik yapının tahakkümüne boyun eğmelerinin 
altında kendi benliklerini inşa etme, özneleşme süreçleri yatmaktadır. 
Bir diğer marjinalleştirme/dışlama/damgalama sahnesi ise Vincenzo Tomasso ile kalp krizi geçirdikten 
sonra odasında konuşurken görülür. 

Vincenzo: Nasıl oldu da anlamadık? Oysa insan bir çırpıda anlamaz mı? Konuşmasından, 
kıyafetlerinden? Hiç açık vermedi. Üstelik normal giyindi her şey saklayabilmek için… 
Tomasso: Erkeklerle birlikte olmak için kadın gibi giyinmen gerekmez. 
Vincenzo: Nereden biliyorsun? 
Tomasso: Bunu herkes bilir. 

																																																								
113	Karşı Pencere (2003) filminde dokuz yıllık evli Giovanna’nın (Giovanna Mezzogiorno) hayatı yaşlı Davide’nin (Massimo Girotti) 
yıllardır sakladığı sırrı keşfetmesiyle değişir. Mutsuz ve sıradan evliliği karşı penceredeki haz imgesi/Lorenzo (Raoul Bova) ile renklenir. 
114 Şahane Misafir filminde kruvasan ustası Sicilyalı Pietro, ünlü bir aktör olmanın hayaliyle Roma’ya gelir. Bir yandan pastanede çalışırken 
bir yandan da reklam çekimlerinin auditionlarına katılır. Roma’ya gelmesinin aktör olmak dışındaki nedeni bir türlü unutamadığı 
Massimo’ya yakın olmaktır. Sürekli onu arar ve düşünür. Bir gün yeni taşındığı evde tuhaf olaylar olmaya başlar ve Pietro’nun davranışları 
bu evde gerçekleşen olayların etkisi ile değişir. 
115	Serseri Mayınlar filminde İtalya’da makarna fabrikası sahibi olan oldukça varlıklı bir ailenin çocuğu olan Tomasso aile ziyareti için 
geldiğinde eşcinsel olduğunu söylemeye karar verir. Ondan önce 30 yıl boyunca eşcinsel olduğunu saklayan erkek kardeşi Antonio, kendi 
kimliğini açıklar. Bu haber Tomasso ve ailesinde büyük bir şoka neden olur. Ailenin ikinci defa bu haberi kaldıramayacağını düşünen 
Tomasso kendi durumu saklamaya karar verir ve bu durum tüm yaşamını değiştirir. 
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Vincenzo hegemonik iktidarı sarsıldığı zamanlarda bunu yeniden inşa etmek için sevgilisi ile görüşür. 
Kaybolan eril tahakküm kadına uygulanan güç ve sembolik şiddetle yeniden inşa edilir. 
Eril hegemonik toplumun Antonio’nun gey olduğunu öğrendiğinde vereceği tepki Vincenzo’nun en büyük 
korkusudur. Tomasso’nun fabrika işlerini devralması için kafede kutlama yaptıkları sahnede kafedeki 
herkesin ona gülümsemesi bu endişenin artmasına neden olur. Bu endişeden kurtulmak için yeniden 
sevgilisinin bedeni üzerinden sembolik şiddet uygulayarak kaybolan tahakküm yapısını inşa eder. 
Bir Ömür Yetmez116 filminde Angelica ve Antonio’nun mutlu görünen ama aldatma ile ayakta duran evliliğinde 
Angelica toplumsal cinsiyet rollerine oldukça sıkı bağlıdır. Kadın ve erkeğin rollerinin kesin çizgilerle ayrılması 
gerektiğine inanmakta ve bu konu da Antonio’yu zorlamaktadır. 
Antonio iyi para kazanan, bankacı, karısını evli başka bir kadın olan Laura ile aldatır. Laura Antonio’yu 
sevdiğini söyleyerek ilişkilerine meşruluk kazandırmaya çalışır Angelica’nın nezlinde… 
Antonio’nun hem karısıyla hem sevgilisiyle iki tarafın da bilgisi dâhilinde ilişkisini sürdürmesi hegemonik 
erkekliğin kadın üzerindeki tâbiyetini gösterir. Angelica bu durum karşısında başta tepki göstermezken bir süre 
sonra seçim yapmak zorunda kalır. Antonio evi terk edince Laura da eşinden boşanır. Mutsuz evliliğine rağmen 
tüm hayatını kocasının tâbiyetine teslim eden Angelica hayatını toplumsal normlara göre şekillendiremeyeceğini 
anlar. 
Mükemmel Bir Gün117 filminde güvenlik şefi Antonio ve Bakan Elio eşlerine şiddet uygulayan karakterlerdir.  
Hatta Elio’nun eski eşi fiziksel şiddete dayanamayarak intihar ederken, Antonio’nun eşi de evi terk eder. Film 
anlatı merkezini iki farklı erkek karakterin eril tahakkümü üzerine kurar.  
Yeniden karısıyla barışmak için onu iş yerine almaya gittiğinde arabada yaptıkları konuşma Antonio’nun 
hegemonik erkeklik yapısını hem sembolik hem de fiziksel şiddet üzerinden inşa ettiğini gösterir. 

Antonio: Bazı zamanlar Bakanı meydandaki kiliseye götürüyorum ve oradaki Meryem Ana bana 
seni anımsatıyor. Çocukları, evi ve seni düşünüp duruyorum. 
Emma: Bunları çok konuştuk yeter! 
Antonio: Dişçi ile birlikte misin? Evli adamlarla birlikte olmaya utanmıyor musun? Çocuklarımın 
annesinin kiminle yattığını bilmeye hakkım var. 
Emma: Neden tahrik mi Oluyorsun? (Antonio, Emma’ya yumruk atar) Kovulduğumu ve çaresiz 
kaldığımı biliyorsun değil mi? Sen bana yaşama hırsı verdin. 
Antonio: Utanmıyorsun değil mi böyle giyinmeye? Artık genç değilsin. Seni kim ister? Ben bile 
istemiyorum. Artık in arabadan! (Emma’yı zorla arabadan indirerek ağaçlık alana sürükler ve ona 
tecavüz etmeye çalışır.) 

Antonio’nun film anlatısında ilk erkeklik krizi yaşadığı bu sahnede  bir şekilde elinde kurtulan Emma bir süre 
kaçıp sonra karşısında durur ve gözlerini ona dikerek uzun uzun bakar. Bu sırada Antonio’nun endişesi ve 
zayıflığının eril şiddet gösterisi biter ve ertelenen erkeklik krizi histerik ağlama nöbetine dönüşür. Kaufman’ın 
belirttiği gibi erkeklerin erkekliği kadınlara, erkeklere ve kendilerine karşı olmak üzere şiddet üçlüsü aracılığıyla 
inşa edilir. (akt. Adams ve Coltrane, 2005: 237). Antonio karısı Emma’ya, oğlu Kevin’a ve en sonunda kendisine 
şiddet yöneltir Şiddet değersizleştirme ve yok sayma gibi sembolik şiddet öğeleri tarafından belirlenir. 
Antonio’nun hegemonik erkekliğini sembolik şiddet üzerinden yeniden inşa ettiğini gösteren bir diğer sahne ise 
Valentina’nın nerede olduğunu öğrenmek için evi aradığı sahnede görülür.  

Antonio: Valentina ile konuşmak istiyorum. 
B.anne: Valentina evde değil, maçta. 
Antonio: Maç nerede? 
B.anne: Çocuklarını görmeyeli 1 yıl oldu. Onların spor ayakkabı bile alacak paraları olmadığını 
bilmiyorsun. 
Antonio: Maç nerede? 
B.anne: Nerede olacak okulda, birazcık kafan çalışsaydı tahmin edebilirdin. 
Antonio: Bana bak eğer yalan söylüyorsan mermileri ağzına boşaltırım. 

Antonio ikinci kez yaşadığı erkeklik krizini şiddet üzerinden sağaltmaya çalışır. Çocuklarını alıp eve gider ve 
önce çocukları sonra kendisini öldürerek fiziksel şiddet üzerinden eril tahakkümünü bir kez daha kurar. 
Kemerlerinizi Bağlayın118 filminde ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik bir araba tamircisi olan Antonio’nun 
Elena ile tanışma sahnesinde sembolik ve fiziksel şiddet ile tahakküm kurma isteği seyirciye aktarılır. İlk 
olarak durak sahnesinde; 

																																																								
116	Bir Ömür Yetmez (2006) Kırklı yaşlarına gelen bir grup arkadaşın özel hayatlarında ve gündelik hayatlarında yaşadıkları sorunlar anlatılır. 
Lorenzo’nun ani ölümü sonrası hayatlarını sorgulayan bu insanları kendi sırları ifşa olmaya başlar. 
117	Mükemmel Bir Gün filminde geriye dönüşle 24 saat içinde Emma ve Antonio ailesinin sorunlu evlilikleri anlatılır. Silah sesi gelen eve 
polis girene kadar çiftin çocuklarının yaşadığı problemler, Elio Fioravanti, eşi Maya ve oğlu Aris’in yaşadıkları iki ailenin yaşadığı benzer 
dramatik olaylar üzerinden seyirciye sunulur. 
118 Kemerlerinizi Bağlayın filminde Elena ve Antonio bir gün otobüs durağında bir tartışma sırasında karşılaşır. Bir süre sonra yakın 
arkadaşının sevgilisi olduğunu öğrenir. Irkçı, cinsiyetçi ve saldırgan biri olan Antonio’ya âşık olur. Gizli süren birliktelikleri evliliğe 
dönüşür. Çiftin tutkulu ilişkisi Elena’nın hastalanması ile yepyeni bir boyut kazanır. 
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Antonio: Bunlara hiç tahammülüm yok (Siyahi kadını göstererek) Sen hiç dayak yedin mi? Sana 
ne gerek biliyor musun? (Elini kaldırıp kadına doğru tutar) 
Elena: Bravo, bravo 
İkinci olarak yemek sahnesinde Antonio gelen bir aramaya çok sinirlenir. 
Antonio: Karısıyla yattığımı düşünüyor. Gerçi kadında tam bir sürtük zaten. Kadın kocasının 
yumuşak olduğunu biliyor ve bana sulanıyor. Benden medet umuyor. Histerik eşcinsellere 
tahammülüm yok benim. Onları nereye gönderirim biliyor musun? Neyse hadi sen beni bulmadın. 

Üçüncü olarak ise Antonio Elena’nın meme kanseri olduğunu öğrendiğinde ona tepki vermek yerine bardaki 
eşyaları kırıp döker ve oradan uzaklaşır. Duyguların ifadesinden kaçınma genel olarak hegemonik erkeklikle 
ilişkilendirilir. Bu noktada hastalıkla ilgili konuşmaktan kaçınması şiddet uygulaması heteronormatif bir 
toplumsal düzende erkeklik kaybı/eril endişe/erkeklik krizi olarak yorumlanabilir.  
Elena’nın hastanede olduğu bir gün Antonio eril tahakkümünü yeniden inşa etmek ister. 

Antonio: Bana hiç saygı duydun mu? 
Elena: Seni seviyorum Antonio hem de ilk günden beri. Seni olduğun gibi seviyorum, değişmeni 
de hiç istemedim. Herkes ilk başlarda bana layık olmadığını düşünüyordu. Saçmalık dedim. Nasıl 
biri olduğunu bir tek ben biliyorum. Her şeye rağmen seni ne kadar çok sevdiğimi… 

Antonio bu konuşmanın üstüne her zaman yaptığı yöntemle iktidarını inşa eder. Soyunup, hasta Elena ile sevişir. 
Bourdiue eril tahakküm ve dişil itaatin paradoksal mantığında erkek şiddetinin olduğunu belirtir. Erkek şiddeti 
fiziksel boyutunun yanı sıra sembolik boyutuyla da dişil itaati zorunlu kılar. Erkekliğin başka erkekler tarafından 
kabullenilmesi, tasdik edilip aidiyet oluşturulması noktasında sembolik şiddet itici güçlerden biridir. Penetrasyon 
ve tahakküm arasında ilişki kuran Bourdieu, bir nevi silah gibi kullanılan bedensel cesaret sınavında erkeklerin 
sert adam olmaya zorlanarak eril grubun yargısına bağımlı dramatik bir gösterge olarak yorumlar (Bourdieu, 
2015: 70). Bu bağlamda Antonio’nun Emma’ya tecavüzü, Vincenco’nun sevgilisine dayattığı cinsel içerikli 
sembolik şiddet ve Antonio’nun Elena ile yaşadığı bedensel cesaret sınavı eril tahakkümün penetrasyon 
üzerinden yeniden inşası olarak yorumlanabilir. 
 
4. ERKEKLİK KRİZİ 
Erkeklik değişen ve alabildiğine tutarsız bir inşa ve temsil sürecidir. Performatif doğası gereği toplumsal 
pratikler içerisinde birbirinden farklı çoklu erkeklik söylemleri şeklinde kendine yer bulur. Erkekliğin söylemsel 
kuruluşu da her erkeğin aynı deneyimi yaşamadığını vurgular. Ferzan Özpetek sinemasında da rastlanan bu yapı 
ile erkeklerin performatif yapılarını/erkek öznenin inşa sürecini belirleyen kadın söylemleridir. Bu sebeple, 
özellikle modernizmle birlikte hegemonik erkekliğin kriz yaşamaya başladığı söylenebilir. MacInnes hegemonik 
erkekliğin özelliği olarak görülen kahramanlık, bağımsızlık, cesaret, irade, cinsel güç gibi değerlerin taciz, 
saldırganlık, iletişimsizlik, soğukluk ve duygusal ifade güçlüğüne dönüştüğünü belirtir  (MacInnes, 1998: 45-
47). Diğer taraftan, McInnes hegemonik erkekliğin toplumsal olarak inşa edilen bir kavram olmasından yola 
çıkarak toplumsal değişimlere açık olması gerektiğini belirten Demetriou’nun kavramsallaştırmasına yaklaşır. 
Böylelikle, toplumdaki yapısal değişikliklerin erkeklerin kavrayışları üzerinde dönüşümler yarattığı, farklı 
biçimlerde erkeklik krizi semptomlarının varlık kazandığı söylenebilir. Erkeklik rollerinin yekpare bir yapısı 
olmadığı gibi erkeklik krizi semptomlarının da birbirinden ayrılmaz tek ve bütüncül bir yapısı yoktur. Toplumsal 
bölünmeler içerisinde yer alan her erkek için farklı bir kriz semptomunun varlığı kabul edilmelidir. Bu sebeple, 
erkeklik gibi erkeklik krizi de toplumsal cinsiyet ideolojisi çerçevesinde harekete geçirilen farklı söylemlerin 
görünürlük kazandığı bir performans alanıdır. 
Erkek kimliği geleneksel kalıplara sığmayan birçok öğeyi içermek zorunda kalan kriz durumuyla karşı karşıya 
kalır. Bu kriz anlarında eril iktidarı kullananlar ve mağdurları aynı eşitsiz yapının etkisi altındadır. Bu noktada, 
mücadele edilmesi gereken erkekler değil, onların da mağduru olduğu eril tahakküm biçimleri ve hegemonik 
erkeklik söylemleridir (Connell, 2005; Kimmel, 1995).  
Özpetek sinemasında yer alan erkeklik krizine bakıldığında Karşı Pencere filminde sürekli iş değiştiren Filippo 
ve Giovanna arasında yaşanan tartışma sahnesinde ilk olarak görülür.  

Filippo: Sence ben neyim? Nasıl biriyim? Tutunamamış biri miyim? 
Giovanna: Sen salağın tekisin. 
Filippo: En azından bize yardım eden bir ailem var. Şimdi ne kadar kazandığımı yüzüme mi 
vuruyorsun? 
Giovanna: Evin kontratı annenin üzerine olmasaydı. 

Filipo bir süre yaşadığı erkeklik krizini nedeniyle Giovanna’ya çekici de gelememeye başlar. Bu noktada 
karşı komşu Lorenza, Giovanna arzu nesnesine dönüşür. Kendine güvenen özne yapısı ile eril tahakkümü 
reddeden ve onun heteronormatif yapısına direnen Giovanna, taleplerini Filipo’ya kabul ettirerek erkeklik 
krizini sağaltır. 
Kemerlerinizi Bağlayın filminde Elena, Antonio’nun iktidarını tersyüz eder.  
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Elena: Sayıları okuyabiliyorsundur umarım. Bak 465 Euro yazıyor. 
Antonio: Evdeki faturaları hep sen ödüyorsun ya bunu da sen ödersin diye düşündüm. 
Elena: Cezaları da mı ben ödeyeyim? Her şeyi kontrol etmekten ve çocuk gibi peşinde koşmaktan 
yoruldum. Tamirhaneyi kontrol etmek dışında ne yapıyorsun? Beyefendi motosikleti ile hava atsın 
paraları ben ödeyeyim. Ne güzel hayat değil mi? O çok beğendiğin saati kim aldı? 
Antonio: Defol git Elena. 
Elena: Aferin sana… Kaç bakalım korkak! 

Bu diyalogda da iş hayatında aktif olan erkekten daha eğitimli ve daha çok para kazanan kadın karakterin, erkek 
kimliğini ve benliğini ezdiği, onu eril endişe yörüngesine hapsettiği ve erkeklik krizi yaşamasına neden olduğu 
söylenebilir. 
Hamam filminde birbirinden farklı erkeklik krizleri yaşanır. Safiye ve Nadir Ağa’nın padişahın hegemonik 
erkekliğini krize uğrattıkları sahne birbirleriyle yasak olmasına rağmen cinsel ilişkiye girdikleri sahnedir. 
Heteronormatif sistemin iktidarını temsil eden padişahın gücü bu tabunun çiğnenmesi ile tersyüz edilir. 
Hadım olduğu için tabi durumda olan Nadir Ağa, Safiye ile ilişkisi sayesinde hegemonik güç kazanarak madun 
yapısından sıyrılır. Ancak sarayın kapatılması ve hepsinin sokağa atılmasıyla ikili arasındaki ilişkide Nadir Ağa 
yeniden tabi olarak konumlandırılır. Bu eril endişeyi/erkeklik krizini sağaltamayan Nadir Ağa intihar ederek 
tahakküm yapısını sonlandırır. 
İstanbul Kırmızısı filminde Yusuf Deniz’in yokluğu ve toplumun baskısı ile baş edemez, tabi kimliğin eril 
endişeden kurtarmak için intihar eder. 
Mükemmel Bir Gün filminde Fioravanti ve oğlu Aris arasında da hegemonik erkeklik krizi yaşanır. Aris 
babasının iktidarını ona karşı düşüncelerini söyleyerek tersyüz eder. 

Aris: Barselona’ya yerleşiyorum. Okulu bırakıyorum. 
Fioravanti: Neden?  
Aris: Büyük bir kayıp sayılmaz. Zaten senin oğlun olduğum için iyi not alıp geçiyorum. 
Fioravanti: Yani bu benim suçum mu? Daha fazla çalışıp iyi not alabilirdin. Hocalarına itiraz 
edebilirdin. 
Aris: Tam tersin olmak için her şeyi yapacağım. Sen başarıya inanırsın. Reklamsız yaşayamazsın. 
Bol keseden atarsın. Sana benzemeyeceğim. Burada kalmayacağım. Yarın sabah gidiyorum. 
Annem gitmeyi becerememişti. 
Fioravanti: Bunu seçimden sonra konuşalım. 

Fioravanti, başka bir erkek tarafından krize sokulur. Eril iktidarı, ona benzemek istemeyen oğlu tarafından 
sorgulanır. Herkes üzerindeki gücü, etken yapısı, para kazanma hırsı ve şiddet eğilimi eleştirilir ve kimliğini bu 
özellikler üzerine kuran Fioravanti’nin varlığı Aris tarafından eril endişe yörüngesine dâhil edilir. 
 
5. SONUÇ 
Toplumsal cinsiyet ve erkeklik arasındaki iktidarı da içeren ilişki, birbirini yeniden üreten ancak sabit olmayan 
devingen bir yapıdır. Bu ilişkinin merkezinde yer alan iktidar yapısı dışlama, küçümseme, ikna etme ve 
dönüştürme yollarını kullanarak toplumsal ağını genişletir. Tâbi ve hegemonik olanı konumlandırmak ve 
heteronormatif sistemi güçlendirmek için de sinemanın anlatı yapısı kullanır. Anlatı yapısı içerisinde iktidar 
yeniden üretildikçe, yeniden yaratıldıkça ya da krize girdikçe iktidar ilişkileri zaman içerisinde değişme gösterir. 
Hatta hâkim olanla tâbi olan birbirine yaklaşabilir ya da yer değiştirebilir. Eril iktidar ilişkilerinin farkına varan 
ve anlatılarında bu ilişkileri sorgulayan Fezan Özpetek, filmlerinde toplumun mecbur kıldığı erkeklik oyununun 
kurallarını ifşa eder. Seyirciyi içselleştirilen bu kuralları sorgulamaya ve değiştirmeye davet eder.  Yönetmen, 
Kutsal Yürek – iş hayatında kaybolan Irene Ravelli ve Benny arasında geçen hikâye anlatılır- filmi dışında tüm 
filmlerinde cinsel kimlik siyasetine dair söylemlere yer verir. 
Özpetek sineması, söylem analizi yöntemiyle incelendiğinde egemen heteronormatif sistemin toplumda 
belirlediği erkeklik rollerine dair alternatifler ürettiği, baskı altına alınan erkekliğin bireylerin yaşam 
deneyimlerini sıkıştırdığı ve kriz yaşamalarına neden olduğunu söylemek mümkündür. Bireyler, yaşadıkları 
erkeklik krizleri nedeniyle içsel mutluluğa tam olarak sahip olamaz.  Egemen heteronormatif ideolojinin 
kısıtlayıcılığı toplumda belirgin olmayan ama arkadaş ya da aile gruplarının oluşturduğu küçük cemaatlerde 
karşılıklı etkileşim sonucu kamulaşan yeni kimliklerin oluştuğu söylenebilir. 
Özpetek filmlerinde erkek karakterlerin yaşadıkları deneyimler sonunda içsel bir dönüşüm geçirdikleri, erkeklik 
rollerini sorguladıkları ve heteronormatif sistemin kurallarına direndikleri görülür. 
Özpetek sinemasında anlatı tekrar eden motif, sembol ve metaforlarla anlatılır. Hamam, Harem Suare, 
Kemerlerinizi Bağlayın, Şahane Misafir, Cahil Periler, Muhteşem Bir Gün, İstanbul Kırmızısı gibi filmlerde 
şiddet, eşcinsel olduğunu açıklama, kabul edilmeme, normal dışı olarak damgalanma şeklindeki motifler tekrar 
eder. Filmlerde erkekler normatif erkekliğin kodlarını sınıf, ırk gibi kavramlar üzerinden yeniden inşa 
edebilmektedir. 
Özpetek sinemasında erkeklik kurgusu ataerkil erkeklik kurgusuna alternatif oluşturur. Zaman zaman eril 
muhafazakâr söylemleri anlatısının içinde kullansa da güçlü erkek anlamını tesis eden dikişleri tersyüz eder. Bu 



	

	 160 

bağlamda anlatılarda erkeğin güçsüzlük, bağımlılık ve zayıflık hissiyatı ortaya çıkarılır. Bastırılan ve yüceltilen 
erkeklik formlarına alternatif olarak kadın temsilleri sunulur. Yönetmen filmlerinde kurtarıcı-kahraman erkek 
miti yerine edilgen, çaresiz, güçsüz kalan ve ölen erkek temsilleri ile kendinden emin ve güçlü kadın figürleri 
kullanılmaktadır. Özetle, bu filmlerde erkeklik krizi, yeterli erkeklik performansı gösterilememesi ya da aşırı 
erkeklik performansı gösterilmesi aracılığıyla sergilenmektedir. 
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Özet.Bu çalışmada, Teknolojik gelişmelerin ve yeni iletişim teknolojilerinin kamusal alanı 
ve toplumsal hareketleri nasıl dönüştürdüğüne değinilmiştir. Bu bağlamda öncelikle 
kamusal alan ve toplumsal hareketlerin tarihsel süreç içindeki değişimi üzerinde durulmuş, 
daha sonra 2000’li yıllardan itibaren sosyal medya dolayımıyla gerçekleşen yeni toplumsal 
hareketlerin teknolojik gelişmeler aracılığıyla nasıl bir noktaya geldiği ve kamusal alanın 
nasıl bir dönüşüme uğradığı “Özgürlük için Hologram” hareketi merkeze alınarak 
irdelenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Yeni Toplumsal Hareketler, Kamusal Alan, Dijital 
Aktivizm 
 
 
REFLECTING COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN NEW 
SOCIAL MOVEMENTS: THE HOLOGRAM PROTESTS 
Abstract. In this study, it is mentioned that how tecnological developments and new 
communication technologies transform public realm and social movements. In this context, 
primarily focused on the change of public realm and social movements in the historical 
process. Then by 2000’s it has been axamined under the issue of hologram for freedom 
behaviour that how new social movements have developed via technological improvements 
which have realized through the effects of social media and how public realm has changed. 
 
Key Words: Social Media, New Social Movements, Public Realm, Digital Aktivism 

 
 
GİRİŞ 
Modern toplumlarda politik katılımın sağlandığı alanı ifade eden kamusal alan, Ortaçağ’dan günümüze 
toplumsal, ekonomik, siyasal vb. etkenlerle dönüşüme uğramıştır. Günümüzde küreselleşme ile birlikte yeni 
iletişim teknolojileri gelişmiş, özellikle web 2.0 teknolojisi ile yaygınlaşan sosyal medya anlayışı, kamusal 
alanın da sınırlarını yıkmış, kamusal alana küresel ölçekte katılımı mümkün kılmıştır. Dolayısıyla sosyal medya 
alanları; özgür, katılımcı, herkes için kolay erişilebilir kamusal alanlar haline gelmiştir.  
 
Teknolojik gelişmeler, kamusal alanın dönüşümünde olduğu gibi yeni toplumsal hareketleri de etkilemiştir. 
1960’lardaki siyasal iktidarı hedefleyen, ekonomik çıkar yörüngesi ve sınıfsal altyapısı olan toplumsal 
hareketlerden farklı olarak gelişen ve 1970’lerden itibaren feminizm, barış ve çevre hareketi, yeşil hareket, 
azınlık hareketleri gibi kültürel muhalefet dinamiklerini ifade eden ve “yeni toplumsal hareketler” olarak 
tanımlanan aktivist eylemler, yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle sosyal medya ortamlarında seslerini 
duyurma ve küresel etkileşim sağlama olanağı bulmuşlardır. Bununla birlikte yeni iletişim teknolojileri, yeni 
toplumsal hareketlerin örgütlenme ve oluş biçimlerini de değiştirmiştir. Mekânın sınırları aşılmış ve küresel 
ölçekte örgütlenme gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada 10 Nisan 2015 tarihinde 
İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen “Özgürlük İçin Hologram” hareketi örneğinde, gelişen iletişim 
teknolojileri yeni toplumsal hareketleri nasıl dönüştürmüştür? Sorusuna yanıt aranmaktadır. 
 
“Özgürlük İçin Hologram” hareketi, İspanya’da protesto özgürlüğüne kısıtlama getiren ve gösteriler öncesi izin 
alma zorunluluğu koyan “Ulusal Güvenlik Yasası”na tepki vermek amacıyla düzenlenmiştir. Parlamento önünde 
hologram tekniği ile gerçekleştirilen protesto, bu yönüyle tarihte bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.  Kullandığı 
teknik ile daha önce sosyal medya dolayımıyla örgütlenen ve gerçekleştirilen toplumsal eylemlerden farklı olan 
hareket, teknolojik gelişmelerin yeni toplumsal hareketleri getirdiği son noktayı temsil etmesi açısından 
önemlidir. Çalışmada “Özgürlük İçin Hologram” hareketinin yeni toplumsal hareketler bağlamında gösterdiği 
özellikler ve taşıdığı yenilikler, daha önce sosyal medya dolayımıyla gerçekleşen hareketlerle karşılaştırılarak 
irdelenmeye çalışılmıştır. Eylemin görüntüleri Youtube üzerinden sağlanmış; eylemin amacı, nerede ve nasıl 
gerçekleştiğine ilişkin bilgilere ise eylemi örgütlemek için kurulan “Holograms for Freedom” sitesinden 
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ulaşılmıştır. Bununla birlikte eylemin Türkiye ve dünyadaki yansımaları ise Türk ve dünya basınındaki haberler 
ve Twitter’da #hologramprotest etiketi üzerinden yapılan paylaşımlar taranarak değerlendirilmiştir. 
 
ÇALIŞMANIN KURAMSAL YAKLAŞIMI 
 
Kamusal alan, toplumsal yaşam içinde kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturabileceği bir alan olarak 
tanımlanmaktadır ve bu alanda yurttaşlar genel yarara ilişkin sorunlar hakkında görüşlerini bildirmektedirler. 
Ortaçağ’da yöneticilerin somut bir biçimde varlığına bağlı olan temsili kamusal alan; on sekizinci yüzyılın 
sonunda, özel ve kamusal alan olarak bölünmüş ve feodal otorite çözülmüştür. Kamusal otorite kurumları bu 
dönemde, saraydan bağımsızlıklarını ilan etmişler ve feodal yapı dönüşüme uğramıştır. Kamu ve otorite 
organlarını, parlamento ve hukuki kurumları soylular oluşturmuş; ticaret ve çeşitli mesleklerle uğraşan kesimler 
de kentsel ve bölgesel örgütlenmeler kurmuşlar ve özerk bir alan olarak devletten ayrı bir burjuva kamusal alanı 
gelişmiştir (Habermas, 2004, s. 95-98). Habermasçı anlamda kamusal alan, modern toplumlarda politik katılımın 
sağlandığı bir alanı ifade etmektedir. Bu alanda yurttaşlar, ortak sorunları hakkında tartışmakta ve kavramsal 
olarak devletten ayrı, ilke olarak da devlete karşı eleştirel söylemler üretmektedirler (Fraser, 2004: 104-105). 
Modern çağda, mahremin topluma karşı başkaldırısı sırasında, özel alana ait olan etkinliklerin kamu alanına 
çıktığını belirten Arendt, insanın geçimi ve varoluşuna ilişkin etkinliklerin tümü olarak anlaşılan her şeyin 
tarihin başlangıcından bugüne kadar özel alanda tutulması gerektiğini vurgulamaktadır (Arendt, 2012: 116-122). 
Eşitlikçi ve tabakalı toplumlarda tek bir kamuya karşılık, çoklu kamulardan söz eden Fraser (2004; s. 131) ise 
özel olarak nitelendirilen bir sorunun kamusal alan içinde yer alması gerektiğini belirtmektedir. Oskar Negt ve 
Alexander Kluge (2004: 133-138); genel seçimler, Olimpiyat törenleri, bir komando birliğinin eylemleri vb.nin 
kamusal alan olarak ele alındığını; buna karşılık, çocuk bakımı, fabrikada çalışmak, televizyon izlemek gibi 
eylemlerin ise özel alana ait sayıldığını belirterek bu ayrımı eleştirmişlerdir. Negt ve Kluge, burjuva kamusal 
alanının karşısına proleter kamusal alanı koymuşlardır. Proleter kamusal alan, işçi sınıfının pratik politik 
tecrübesini ifade etmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte; kapitalizm güçlenmiş, teknolojik gelişmeler hız 
kazanmış, toplumsal sınıf yapıları değişmiş, sosyalizm gelişmiş, kentleşme ve nüfus artışıyla birlikte oluşan kitle 
toplumu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte sanayi devrimi, kentlerin toplumsal yaşamında hızlı değişimlere 
neden olmuş, teknik gelişmeler ve sanayileşmenin etkisiyle mekân tasarımı değişmiş ve bu değişim en açık 
biçimde kendini ortak yaşam alanlarında göstermiştir (Dağtaş, 2014, s.89-102). 
 
Görülmektedir ki tarihsel süreç içinde toplumsal yaşamın değişimine paralel olarak farklı kamusal alan 
oluşumları ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise küreselleşme ile birlikte gelişen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle 
kamusal alanın küresel bir boyut kazandığını söylemek mümkündür. Özellikle 1990’lı yıllarda web 2.0 
teknolojisi ile birlikte bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesi, coğrafi sınırları ortadan kaldırmıştır. 
Bununla birlikte internet kullanıcıları, kendi sitesinin içeriğini üreten, kendi videosunu yayınlayan, kendi 
profilini oluşturan ve dilediği gibi biçimlendiren, kendi tartışma platformunu oluşturan aktif özneler haline 
gelmiştir. Söz konusu bu gelişmeler, kamusal alanının da sınırlarını kaldırarak küreselleşmesini beraberinde 
getirmiştir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamusal alanı olduğu kadar toplumsal hareketleri de 
etkilemiştir. Toplumsal hareketlerin örgütlenme ve eylem biçimleri dönüşüme uğramıştır. Bu noktada toplumsal 
hareketlerin tarihsel süreçte nasıl bir dönüşüme uğradığına değinmek yerinde olacaktır.  
Toplumsal yaşamda görülen direniş biçimleri, çatışmalar, başkaldırılar, isyanlar; toplumların tarihi kadar eskidir. 
Söz konusu eylemler, isyanlar ve direniş biçimleri farklı zaman ve mekânlarda, değişik biçimlerde ortaya 
çıksalar da tarihte hep var olmuşlardır (Çetinkaya, 2008; s.15). Modernliğin ilk dönemlerindeki toplumsal 
hareketler, ekonomik çıkarlar üzerine yoğunlaşmıştır ve üyeleri genelde tek bir sosyal sınıftan oluşmaktadır. Bu 
hareketlerin amacı, siyasal gücü ele geçirmektir ve bu amaçla merkezi bir biçimde örgütlenmektedirler. Bu 
hareketlerin en tipik örneği işçi hareketleridir (Touraine, 1992; s.142-143). Söz konusu hareketler, Marksizmi 
rehber edinerek emek-sermaye çelişkisinden hareket ederken yeni toplumsal hareketler doğrudan doğruya emek-
sermaye çelişkisinden kaynaklanmayan çelişkilerden hareket etmektedir. Bu çelişkiler; toplumsal cinsiyet, 
kuşak, etnik kimlik, ırk, cinsellik vb. taleplerle örgütlenerek ve egemenlere karşı sınıfsal kimlikleri geri planda 
bırakarak, söz konusu taleplerin şekillendirdiği özgül kimlikleri öne çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla yeni toplumsal 
hareketler; feminizm, barış hareketi, çevre hareketi, anti-nükleer hareket, ırkçılık karşıtı hareket, azınlık hareketi 
vb. kapsamaktadır. Bu hareketler, sınıf hareketlerinin aksine iktidarı ele geçirmeyi değil, seslerini duyurmayı 
amaçlamaktadır. Şiddet yerine uzlaşmaya dayanmaktadırlar. Esnek ve ademi merkezi bir yapıya sahip olan yeni 
toplumsal hareketlerin örgütlenmelerinin tek bir konu üzerine olması da onları sınıf hareketlerinde ayırmaktadır. 
Yeni toplumsal hareketlerin iletişim alanında en önem verdiği aktör ise internettir. Söz konusu hareketler internet 
aracılığıyla politika üretmekte, tartışma ortamı yaratmakta, örgütlenmekte ve eylem örgütlemektedirler (İnceoğlu 
ve Çoban, 2015, s. 26-27). Doğası gereği potansiyel eğilimleri güçlendiren, zaman ve mekân sınırlamalarını 
ortadan kaldıran, iki yönlü ve eş zamanlı bilginin dolaşıma sokulmasına olanak sağlayan, katılımcı, şeffaf ve 
kolay ulaşılabilir bir sistem olan (Koç, 2015, s. 108) yeni medya ortamları, yeni toplumsal hareketlere daha 
kolay örgütlenme, seslerini daha kolay ve daha geniş kitlelere duyurma imkânı sağlamıştır. Yeni medya 
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ortamlarının sunduğu bu kolaylıkların, yeni toplumsal hareketlerin eylem biçimlerini de etkilediğini söylemek 
mümkündür. Öyle ki dijital ortamlarda örgütlenerek sokağa çıkmanın ötesinde, eylem mekânları da dijital 
mecralara taşınmış, uluslararası dayanışma platformları kurulmuştur. Elbette günümüzde gerçekleştirilen tüm 
toplumsal hareketlerin artık tamamen dijital ortamlarda gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Ancak 
toplumsal hareketlerin duyurulması, örgütlenmesi, mobilizasyonu ve sürdürülmesinde sosyal medyanın, diğer 
medya araçlarının sahip olamadığı geniş olanakları yaratarak merkezi bir hale geldiğini söylemek mümkündür. 
Öyle ki ilk olarak İran’da Yeşil Devrim (2009) ile başlayan, sonrasında Arap Baharı (2011), İspanya İndignados 
(Öfkeliler) hareketi (2011), Occupy Wall Street (2011) ve Gezi Parkı Eylemleri (2013) ile devam eden, yerel 
temelli olsa da küresel etkiye sahip olan hareketler, sosyal medya aracılığıyla örgütlenmiş, seslerini duyurmuş, 
mobilize olmuş ve küresel ölçekte bilinirlik kazanmıştır (Çoban, 2014, s. 9).  
 
BULGULAR VE YORUMLAR 
 
“Özgürlük İçin Hologram” hareketi, İspanya’da yürürlüğe giren “İspanya Terörle Mücadele Reformu ve 
Vatandaş Güvenliği” yasasına tepki olarak 10 Nisan 2015 tarihinde düzenlenmiş bir eylemdir. İspanya 
kanunlarında yapılan ve “susturma yasası” (Gag Law) olarak tanımlanan değişiklikler, vatandaşların toplanma 
hakkını kısıtlamakla birlikte, bu hakkın kullanılması için şart olan birçok hareket ve davranışı da içine 
almaktadır.  Eylem, söz konusu yasa ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını düşünen bireyler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Eyleme tarihte bir ilk olma niteliği katan özellik ise hologram tekniği ile gerçekleştirilmiş 
olmasıdır.  
 
Çalışmanın kuramsal temeli bölümünde de değinildiği gibi özellikle 2000’li yıllarda artan bir biçimde sosyal 
medya dolayımıyla pek çok eylem gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hareketlerde yeni iletişim teknolojileri 
tartışma platformu oluşturmak, hızlı haberleşme ve örgütlenme sağlamak, küresel ölçekte ses getirmek için etkin 
bir biçimde kullanılmıştır. 2001 yılında Manila’da Filipinler Devlet Başkanı Joseph Estrada’nın görevden 
alınması için yapılan eylem, yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleşen hızlı ve kitlesel eylemlere önemli 
bir örnektir. Bununla birlikte Arap Baharı’nda gerçekleşen eylemlerin fitilini seyyar satıcı Mohammed 
Bouazizi’nin kendini yakma görüntülerini Facebook’ta paylaşması ateşlemiştir. Bu olay, muhalif grupların 
Facebook ve Twitter gibi ağları kullanarak eyleme geçmelerini de beraberinde getirmiştir. Sosyal Medya 
ortamları İspanya’daki öfkeliler hareketi ya da Gezi Parkı eylemlerinde de aktif olarak kullanılmış, yerel nitelikli 
eylemler, sosyal ağlar sayesinde dünya çapında ses getirmiş ve destek sağlamıştır. Adı geçen bu eylemlerde 
olduğu gibi “Özgürlük İçin Hologram” hareketi de sosyal ağların getirdiği hızlı, kolay ve geniş çaplı örgütlenme 
olanaklarından yararlanmıştır. Öyle ki eylem, 04 Nisan 2015 tarihinde kurulan “Özgürlük için Hologram” 
(Holograms for Freedom) adlı web sitesi üzerinden örgütlenmiştir.  
 

 
 
Vatandaş Güvenlik Reformu’nun toplanma özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu dile getiren Platform 
kurucuları, bu önlemin vatandaşların özgürlüğünü kısıtladığını ve protesto etme haklarını suç saydığını dile 
getirerek eylemin amacını şu şekilde açıklamışlardır: “Bu haksızlığa tepki vermek ve eğer bu tasarı devam 
ederse geleceği göstermek için, isteklerimizin duyurulmasını sağlayacak farklı bir protesto gerçekleştirme 
gereğini duyduk: tarihteki ilk hologram protesto.” (http://www.hologramasporlalibertad.org/en.html#project).  
 
 “Biz suç değiliz” (We are not crime) platformu, reformun anlamını vatandaşlara bildirmek, ifade ve toplanma 
özgürlüğünü sınırlayan bu uygulamanın geri çekilmesini sağlamak için bir araya gelen yüzü aşkın vatandaş 
örgütü, aktivisti ve hukukçusu tarafından kurulmuştur. Web sitesi eyleme katılmak isteyenlerin hologramlarını 
ve mesajlarını bireysel olarak yüklemelerine olanak sağlamıştır.  



	

	 164 

 
 
Platform kurucuları web sitesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanından insanlara çağrıda bulunarak kendi 
hologramlarını oluşturmalarını istemişlerdir. 2000’den fazla projeksiyonun kullanıldığı eylemde, yürürlüğe giren 
yasa ile özgürlüklerin kısıtlanacağını düşünen yaklaşık on sekiz bin kişi farklı yerlerde ellerinde “Biz suçlu 
değiliz”, “Sansüre hayır!” ve “İfade özgürlüğü” yazan pankartlarla çekim yapmış, grup üyeleri de dünyanın dört 
bir yanından gelen bu görüntüleri birleştirmiş, hologram tekniğini kullanarak Başkent Madrid’de meclis binası 
önüne yansıtmışlardır. Böylece eylem, yerel olma niteliğinden çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Başka 
bir deyişle, İspanya iç siyasetini ilgilendiren ve İspanyol halkını bağlayan bir yasaya ilişkin dünyanın her 
yerinden tepki verilmiş, toplumsal hareketlerin yerel niteliği yeni iletişim teknolojileri dolayımıyla bir kez daha 
kırılmıştır. Dolayısıyla yeni iletişim teknolojileri ya da sosyal medya ortamlarının fiziki ortam sınırlarını kırarak 
yaşantıları küresel boyuta taşıma özelliği, toplumsal hareketlere de yansımıştır.  
 
Sosyal medya ortamları, daha önce de değinildiği gibi 2000’li yıllardan itibaren toplumsal hareketlerin küresel 
düzleme yayılmasını sağlamıştır. Ancak bundan önceki eylemlerde, destekçiler sosyal medya üzerinden 
mesajlarla dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen eylemlere destek verirken bu kez mesajla desteğin ötesine 
geçen farklı bir katılım sağlanmıştır. Bu yönüyle “Özgürlük İçin Hologram” hareketi, sosyal medya aracılığıyla 
örgütlenen, gerçekleştirilen ve bu sayede dünya çapında bilinirlik kazanan ancak fiziksel olarak yerel düzlemde 
katılımcı sağlayan diğer toplumsal hareketlerden de ayrılmaktadır.  
 

                     
 
Eylemin bir başka önemli özelliği de eyleme katılanların hükümet binası önüne fiziksel olarak gitmemiş 
olmasıdır. Yeni iletişim teknolojileri dolayımıyla gerçekleşen toplumsal hareketlerin kamusal alanı, sosyal ağlar 
ile işgal edilmiş kent uzamı arasında melez bir alan olarak yaratılmaktadır. Hologram protesto ise 
kentin/mekânın işgalini ortadan kaldırmıştır. Eylem, her ne kadar hükümet binası önünde gerçekleşse de kent 
uzamı gerçekliğini yitirmiştir, bir başka deyişle pratikte işgal edilen bir mekân yoktur. “Özgürlük için 
Hologram” hareketi bu anlamda da bir ilki gerçekleştirerek toplumsal hareketlerin kamusal alan algısını, fiziksel 
bir aradalık ve mekânsal bütünlük gerekliliğini kırmıştır. Dolayısıyla kullanılan sanal gerçeklik similasyonunun, 
fiziki dünyanın gerçeklerini barındırmakla birlikte aynı zamanda kurgusal ve sanatsal bir ürün yarattığını da 
söylemek mümkündür. 
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Ulusal Güvenlik Yasası’nın getirdiği protesto kısıtlamasına ve gösteri yapabilmek için izin alma şartına tepki 
olarak gerçekleştirilen eylemde, eylemcilerin fiziksel olarak bir araya gelmemeleri yasanın söz konusu 
maddelerinin çiğnenmeden delinmesini ve böylece amaca ulaşılmasını da sağlamıştır. Dolayısıyla eylem, bu 
yönüyle ironik bir anlama da sahiptir. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki; eylemde hologram tekniğinin 
kullanılması, toplumsal hareketler tarihinde bir ilki daha beraberinde getirmiş, protestocular ile güvenlik 
kuvvetleri karşı karşıya gelmemiş, böylece meydana gelebilecek herhangi bir polis müdahalesi ya da çatışma da 
önlenmiştir.  
 
Yeni iletişim teknolojileri, toplumsal hareketlerin doğasında olan mekân birlikteliğini ve fiziksel olarak bir arada 
olma gerekliliğini ortadan kaldırmanın yanı sıra zaman birlikteliğini de yıkmıştır. Bu durum “Özgürlük İçin 
Hologram” hareketinde de görülmektedir. Eylem, bireylerin farklı zamanlarda çektikleri videoların 
birleşiminden oluşturulmuş, dolayısıyla toplumsal hareketlerin kitlesel olarak eş zamanlı hareket etme niteliği 
dönüşüme uğramıştır. Bununla birlikte her ne kadar kolektif bir eylem olsa da eylem, gerçek zaman ve mekânda 
bireysel düzlemde gerçekleşmiş, kitleselliğini ise sanal ortamda kazanmıştır.   
 
Eylem, farklılığı ve yeniliği ile dünya genelinde ses getirmiş ve geleneksel medyaya da yansımıştır. 
“Dünyanın ilk sanal siyasi gösterisi” The Independent 
“Madrid’de fütüristik bir ifade biçimi başladı gibi görünüyor” BBC 
“Protesto sanatında İspanyolların yaratıcılığının sınırı yok gibi görünüyor” Le Monde 
“Muhaliflerin yüzü başka bir boyut aldı” The Boston Globe 
“İspanyol hükümetinde sembolik bir iş” The New Yorker gibi ifadelerle dünya basınında yer bulan eylem;   
“İspanya’da hologramlı protesto” Radikal  
“Tarihin ilk hologram protestosu İspanya’da gerçekleşti” Sözcü 
“İspanyollardan ‘İç Güvenlik Paketi’ne hologramlı yanıt: Eylem var, eylemci yok!” Diken gibi başlıklarla 
Türkiye’de de yaygın medya ve alternatif medyada gündeme gelmiştir. Gazetelerin söylemlerinden de anlaşıldığı 
ve platform kurucularının da amaçladığı gibi kullandığı teknik ile eylem, tarihe ilk hologramlı siyasi eylem 
olarak geçmiştir. 
 
Yeni İletşim Teknolojileri dolayımıyla gerçekleşen bir eylemin sosyal medya ortamlarında ses getirmeyeceğini 
düşünmek elbette mümkün değildir. Eylem, oluş biçimi ve farklılığı ile yalnızca geleneksel medyaya değil 
Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya ortamlarındaki paylaşımlara da konu olmuş, özellikle Twitter 
üzerinde #HologramProtest etiketi ile yüzlerce paylaşım yapılmıştır.  
 

             

                 
 
 Twitter üzerinden yapılan paylaşımlara bakıldığında genellikle eylemin ilginç, yaratıcı, inanılmaz, 
yenilikçi, zarif, farklı, umut verici ve dünyada bir ilk olduğuna vurgu yapıldığı görülmektedir. Ayrıca eylemin 
geleceğin bir göstergesi olduğu yönünde de ifadeler bulunmaktadır. Bununla birlikte teknolojinin insanların 
protesto etme biçimini değiştirdiği belirtilirken, holografik insanların da aslında insan olduğu ifade edilerek 
eylemin gerçekliğine vurgu yapılmıştır.  
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 Paylaşımlarda dikkat çeken bir başka nokta ise eylemin polis ile eylemcileri karşı karşıya getirmemiş 
olma özelliğidir. Bu yönüyle eylemin ideal bir yol olduğuna dikkat çekilmektedir. Türk kullanıcıların yaptığı 
paylaşımlarda ise eylemin orantısız zekanın ürünü olduğu vurgusu dikkat çekmektedir.  
 

              

   
 
 Eyleme ilişkin sosyal medya ortamlarında yapılan paylaşımlar, yeni iletişim teknolojilerinin kamusal 
alanı nasıl dönüştürdüğünü bir kez daha göstermektedir. Dünyanın pek çok yerinden eyleme ilişkin yorum 
yapılmış, böylece toplumsal konulara ilişkin bir tartışma platformu olan kamusal alanın sınırları da ortadan 
kalkmıştır.  
 
SONUÇ 
 
10 Nisan 2015’te İspanya’da düzenlenen “Özgürlük için Hologram” hareketi özelinde teknolojinin ve yeni 
iletişim teknolojilerinin toplumsal hareketleri nasıl dönüştürdüğünün ortaya koyulmaya çalışıldığı bu çalışmada, 
günümüz teknolojilerinin toplumsal hareketleri yerel düzlemden çıkarttığı, toplumsal hareketlerin doğasında olan 
zaman ve mekân birlikteliğini ortadan kaldırdığı görülmüştür. Bununla birlikte eylem, yeni iletişim teknolojileri 
dolayımıyla gerçekleşen diğer eylemlerde olduğu gibi kamusal alanın kazandığı küresellik boyutunu da bir kez 
daha ortaya koymaktadır. Eylemin göz ardı edilmemesi gereken en önemli özelliği ise kullandığı teknik ile tarihe 
geçmiş olmasıdır. Kullanılan hologram tekniği, aslında gerçek bir eylemi simülasyona dönüştürmüştür. Söz 
konusu simülasyon eyleme sanatsal ve kurgusal bir özellik kazandırmakla birlikte ortak düşüncede buluşmak ve 
hak aramak için fiziksel bir bütünlüğün sağlanmasının şart olmadığının önemli bir göstergesidir.  
 
Yeni iletişim teknolojileri, insanları bir araya getirmekle birlikte aynı amaç doğrultusunda örgütlenmiş 
toplulukları da bir araya getirmektedir. Söz konusu ortamlar, toplumsal hareketleri de birbirine bağlamakta ve 
hareketlerin eylemselliklerine hız kazandırmaktadır. Ayrıca bu hareketlerin kendi üretimlerini, eylemlerini ve 
haberlerini yayımlayacak bir yayın mecrası oluşturmaktadır. “Özgürlük için Hologram” hareketi yeni iletişim 
teknolojilerinin sağladığı bu özellikleri taşımakla birlikte kullandığı teknik ile yeni iletişim teknolojileri 
dolayımıyla gerçekleşen eylemlere yeni bir boyut kazandırmış ve bir öncü olmuştur. Öyle ki Şubat 2016’ta 
Seul’de toplanma ve konuşma yasağına karşı yine bir hologram gösteri düzenlenmiştir. Dolayısıyla “Özgürlük 
için Hologram” hareketinin öncülüğünü yaptığı protesto biçimi, sürekli ve hızla gelişen teknoloji sayesinde 
gelecekte toplumsal hareketlerin karakteristiği olacağa benzemektedir.  
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Özet. Dijital nesil, yeni medya kanallarının kullanımı, mesajın bu kanallar vasıtasıyla aktarımı, 
mesajın üretimi ve tüketimi konularında farklı bir konumda yer almaktadır. Yeni neslin 
eğitiminden sorumlu olan öğretmenler, yeni iletişim teknolojileri alanında yüksek yetkinlik 
düzeyindeki medya okuryazarlığı ve yeniletişim teknolojileri alanlarında da yetkin kılma ve yetkin 
olma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’da çalışmakta olan ilkokul ve ortaokul 
düzeyindeki devlet okullarında görev alan değişik branşlardaki 20 öğretmenle yapılmış olan 
derinlemesine görüşme sonuçları paylaşılacak, bu sonuçlar öğretmenlerin genç ve çocuklara 
medya okuryazarlığını eğitim içine ne kadar içselleştirerek aktarabildikleri sorgulanacaktır.  
 

YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YERİ: 
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN  YAKLAŞIMI 

 
Abstract. The new generation born into the digital age displays mostly natural talent in the use of 
new media channels, transmission of messages through these channel and also the (re-)production 
and distribution of the messages. Teachers are responsible not only for the education of new 
generation, but also for their competence on media literacy and new communication technologies. 
In this study, the results of the in-depth interviews with 20 teachers in different branches of 
primary and secondary schools in Istanbul will be shared, and the results will be questioned how 
much teachers can transfer media literacy to young people and children into education. 

 
 
1. GİRİŞ 
 
Medya okuryazarlığının kapsamı, geleneksel ve yeni medya olarak iki alanda incelenmekte, bu iki alanın 
örtüştüğü noktalar olduğu kadar, farklılaştığı alanlar da bulunmaktadır. Özellikle eğitim sisteminde çocuk ve 
gençlere verilen eğitimin bir parçası olarak mesaja ulaşma, çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğinin 
kazandırılması ya da iyileştirilmesinin amaçlandığı medya okuryazarlığı alanında yapılan teorik ve ampirik 
çalışmalar,  yeni medyayı da içine alacak şekilde genişlemekte ve zenginleşmektedir.  
 
Dijital çağın içine doğan yeni nesil, yeni medya kanallarının kullanımı, mesajın bu kanallar vasıtasıyla aktarımı, 
mesajın üretimi ve tüketimi konularında çoğunlukla doğal bir yetenek sergilemektedir. Yeni neslin eğitiminden 
sorumlu olan öğretmenler, yeni iletişim teknolojileri alanında yüksek yetkinlik düzeyindeki yeni nesli medya 
okuryazarlığı alanında da yetkin kılma sorumluluğunu taşımaktadır. 
 
Bu çalışmada, İstanbul’da çalışmakta olan ilkokul ve ortaokul düzeyindeki devlet okullarında görev alan değişik 
branşlardaki 20 öğretmenle yapılmış olan derinlemesine görüşme sonuçları paylaşılacak, bu sonuçlar 
öğretmenlerin genç ve çocuklara medya okuryazarlığını eğitim içine ne kadar içselleştirerek aktarabildikleri 
sorgulanacaktır.  
 
2. DEĞİŞEN MEDYANIN DEĞİŞEN OKURYAZARLARI 
 
Geleneksel medyanın tek taraflı içerik üretimi, medya izleyicisi/dinleyicisi olan bireylerin seçerek ya da 
seçmeyerek maruz kaldıkları medya mesajlarında kısıtlı olsa da bir denetim mekanizması işletmelerini mümkün 
kılmaktaydı. Ancak, yeni medyanın gerek içerik üretiminde sağladığı serbestlik, gerekse bilgi ve içeriğe ulaşma 
yollarının çeşitliliği, medya izleyici/dinleyicilerinin sahip olması gereken yetkinlikler konusunda yeni sorunsal 
başlıklarını tartışmaya açtı. 
 
Medya okuryazarlığının, yeni medya ile değişen yetkinlik yelpazesinden bahsetmeden önce, medya 
okuryazarlığı tanımını hatırlamak yerinde olacaktır. Medya okuryazarlığı tanımına baktığımızda, özellikle 
iletişim ve eğitim alanındaki Türkçe dilinde yayınlanan makalelerde Aufderheide’nin tanımına sıklıkla yer 
verildiğini görürüz: Medya okuryazarlığı, “büyük çeşitlilik gösteren formlardaki mesajlara erişim, bu mesajları 
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çözümleme, değerlendirme ve iletme/üretme yeteneği” olarak tanımlanır (Aktaran: Hobbs, 2004, 122). 
Aufderheide’nin medya okuryazarlığında dört ana etken belirlediği ve  sıklıkla kullanılan bu referanstan 
sıyrılarak olguya yeni bir bakış açısıyla bakabilmek için, iletişim bilimleri literatüründeki farklı bilim 
insanlarının medya okuryazarlığı tartışmalarına bakmak ya da hatırlamak yararlı olacaktır. Örneğin, Livingstone 
okuryazarlık teriminin sadece okuyabilme ve yazabilme durumunu belirtmediğini, tarihsel bir yolculuğa 
çıktığımızda yazılı metinlerin erişim, çoğaltım ve dağıtım süreçlerinde yaşanan güç savaşlarının okuryazarlık 
üzerindeki etkilerinin şaşırtıcı olduğunu söyler (2004). Dahası, okunan ve yazılan araçların teknolojisindeki 
değişim, çok yönlü düşünülmesi gereken erişim, üretim, çoğaltım ve dağıtım süreçlerinin de çeşitlenmesine 
vesile olmuştur. Livingstone, Aufderheide’nin dört başlık olarak topladığı erişim, çözümleme, değerlendirme ve 
iletme/üretme olgularının, değişen yeni medya düzeninde medya okuryazarlığını anlamak için gerekli olduğuna 
katılır, ancak yeterli olmadığını ileri sürer. Livingstone, bilgi, kültür ve değerlerin sembolik ve maddi temsilleri, 
farklı fraksiyonlardan oluşan toplumlarda yorumlamacı yetkinlik ve yeteneklerin dağılımı, bireylerin yetkinlik 
düzeylerini etkileyecek yaptırım, denetim ve düzenleme gücünü ellerinde bulunduran kurumların gücü olmak 
üzere üzerine düşünülecek üç başlığı daha medya okuryazarlığı tartışmalarına ekler (2004, 12). Koltay ise, 
medya okuryazarlığı tanımını, kişiler ve zamanlar üzerinde konuşmak gerektiğini, çünkü her bireyin medya ile 
olan deneyimlerinin farklı olduğunu, dahası kullanılan araçların sürekli yenilenen teknolojiler sebebiyle devamlı 
farklılaşan yetkinlikler gerektirdiğini söyler (2011, 219).  
 
Medya okuryazarlığının Ontario Medya Okuryazarlığı Derneği (AML) tarafından yapılan ve Kanada çıkışlı 
birçok çalışmada referans olarak alınan tanımına baktığımızda, hedef kitle olarak öğrencilerin kabul edildiği bir 
tanım görürüz. Her ne kadar AML’nin tanımlamasında medya okuryazarlığı bir hayat becerisi olarak kabul 
edilse de ve bu anlamda daha önce yapılan tanımlarla benzerlikler görülse de, tanımda ve alınan aksiyonlarda 
hayat boyu öğrenme sürecinden çok, genç yaşta ve okul eğitimiyle paralel bir öğrenme sürecine ağırlık verildiği 
görülebilir.  
 
Medya okuryazarlığı ile ilgili yapılan teorik ve pratik çalışmalara baktığımızda, çocuk odaklı bir araştırma ve 
eğitim politikasının ağır bastığını görürüz. Gerek dünyada gerekse Türkiye’deki çocuk odaklı medya 
okuryazarlığı çalışmalarında öncü konumda bulunan bazı kurum ve kuruluşlar dikkat çeker. Avrupa Komisyonu 
tarafından desteklenen European Association for Viewers’ Interest (EAVI) isimli kar amacı gütmeyen kuruluş, 
çalışma ve araştırmalarını Avrupa odaklı yürütmekte, ancak vatandaşlık için medya okuryazarlığı sloganıyla 
yürüttükleri çalışmaların küresel ve toplumsal bir fayda sağlamasını hedeflediklerini iddia ederler (EAVI, t.y.). 
“Medya okuryazarlığına yapılan yatırım, insanlara yapılmıştır”  
 
Avrupa merkezli bir başka dikkat çeken oluşum, EU Kids Online isimli çokuluslu bir araştırma ağıdır. London 
School of Economics’in ev sahipliğini yaptığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu oluşum, 
çalışmalarının merkezine Avrupa’daki çocukların çevrimiçi ortamda karşılaştıkları tehdit, risk ve fırsatları 
belirlemeyi almışlardır (LSE- EU Kids Online, t.y.). Avrupa Komisyonunun “Çocuklar İçin Daha İyi İnternet” 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/better-internet-kids) isimli fonu tarafından finansal olarak 
desteklenen araştırma merkezinde, katılımcı ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Doç. Dr. Kürşat 
Çağıltay ve ekibi, EU Kids Online bünyesinde Türkiye’deki saha çalışmalarını yürütmektedir.  
 
Avrupa dışındaki oluşumlara baktığımızda, dikkat çeken bir başka çalışma merkezi Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Rhode Island Üniversitesinde karşımıza çıkar. Media Education Lab isimli merkezde, Rhode 
Island Üniversitesi Harrington İletişim ve Medya Okuluna bağlı olarak medya okuryazarlığı araştırmaları 
yürütülmekte, bu alandaki çalışmaların sonuçları toplumsal fayda sağlanmak amacıyla burs ve halka açık 
eğitimlerle daha geniş kitlelere aktarılmaktadır (Media Education Lab – About Us, t.y.) Yine Amerika Birleşik 
Devletleri’nde adından söz ettiren bir başka medya okuryazarlığı çalışma grubu, National Association for Media 
Literacy Education (NAMLE) isimli ulusal dernektir. Resmi olarak 2008 yılından bu yana aktif çalışmalarına 
başlayan dernek, 1990’lu yıllarında ikinci yarısında medya eğitimi ile ilgili çeşitli ulusal girişimler ve sivil 
toplum kuruluşlarının çalıştaylarında fikir olarak tartışılmaya başlamıştır (NAMLE – About – History, t.y.).  
Renee Hobbs ve Elizabeth Thoman gibi medya okuryazarlığı alanındaki iki önemli akademisyeni kurucuları 
arasında gördüğümüz NAMLE, misyonlarında eğitim ve medya tanımlarını olabildiğince geniş kabul ettiklerini 
özellikle belirtirler (NAMLE – About Vision Mission, t.y.). 
 
3. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞI  
 
Türkiye’deki medya okuryazarlığı hakkında söz sahibi olan kurum ve kuruluşlar arasında, Radyo Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) bu konudaki aktif çalışmalarına 2003 yılında başlamıştır (İletişim Şurası, 2003). RTÜK’ün 
2003’ten bu yana gerçekleştirdiği medya okuryazarlığı çalışmalarına bakıldığında, başta televizyon odaklı 
araştırmalar ve uygulamaya yönelik “Akıllı İşaretler” gibi simge sistemi çalışmaları dikkat çekerken, daha sonra 
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internet kullanımına yönelik araştırmaların ve projelerin arttığını görmek mümkündür. Üstelik, RTÜK 
televizyon yayınlarını odak noktasına alan ve çocuklara yönelik olarak hazırladığı medya okuryazarlığı 
farkındalık çalışmalarında iletişim kanalı olarak interneti sıklıkla kullanmaktadır. Bu kullanıma örnek olarak 
çocukların kullanımı için tasarlanan “RTÜK Çocuk Web Sayfası “(www.rtukcocuk.org.tr) ve farklı hedef 
kitleleri için farklı içeriklerin sunulduğu (yetişkinler, öğretmenler, öğrenciler ve medya çalışanları) RTÜK 
Medya Okuryazarlığı Web Sayfası (www.medyaokuryazarligi.gov.tr) verilebilir. RTÜK’ün medya 
okuryazarlığına ilişkin çalışmaları, ilerleyen dönemlerde daha geniş bir tabana yayılmak ve genel eğitim 
politikasında olağan bir öğe olarak kabulünü sağlamak amacıyla farklı paydaşlarla işbirlikleri yapılarak 
çeşitlendirilmiştir. Eğitim ve iletişim alanındaki akademisyenlerin medya okuryazarlığı alanındaki çalışmalarını 
paylaştıkları kongre ve sempozyumlar düzenlenmiş, yayınlar çıkarılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı  arasında 
imzalanan “Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair İşbirliği Protokolü” 2006 
yılında imzalanarak yürürlüğe girmiştir (RTÜK- Medya Okuryazarlığı, 2016). Bu gelişme, medya 
okuryazarlığının genel eğitim politikası ve müfredatı içerisinde bir alan kazanmasına imkan sağlamıştır. Ancak, 
2012 yılında yürürlüğe giren  kanun değişikliği (Resmi Gazete, 2012) ile sınır ve kapsamı belirlenen medya 
okuryazarlığı dersi, müfredatta 7. Veya 8. sınıfta bir kez seçilebilecek ve haftada iki saat işlenecek bir seçmeli 
ders olarak tasarlanmıştır. Bu uygulamanın, çocukların medya okuryazarlığını içselleştirebilmeleri ve geniş bir 
uygulama alanında tecrübe sahibi olabilmeleri için yeterli olmadığı yönündeki eleştiri ve görüşler dikkat 
çekicidir.  
 
Türk eğitim sisteminde medya okuryazarlığına ilişkin çalışmalara bakıldığında, 2006 öncesi çalışmaların 
sayısının çok az olduğu, olan çalışmaların ise iletişim bilimleri odaklı gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. 2006 
sonrasında ise, ağırlıklı olarak eğitim bilimleri alanında çalışmalar yapılmıştır (Altun, 2008; Deveci ve Çengelci, 
2008; Çakmak, 2010; Karaman, 2010; Tüzel, 2012, Çakmak ve Altun, 2013) İletişim bilimleri odaklı 
çalışmalarda ise, yeni medya ve geleneksel medya okuryazarlığı arasındaki farklılıklar kadar, medya 
okuryazarlığının dijital vatandaşlık, siber zorbalık, dijital uçurum gibi çok yönlü sorunlar ile birlikte okunduğu 
göze çarpmaktadır ( Binark, 2010; Mora, 2011; Tekinalp ve Gül, 2011; Solmaz ve Yılmaz, 2012; Özçetin, 2015; 
Kartal vd, 2017; Akgül ve Akdağ, 2017). Medya okuryazarlığını konu alan çalışmalarda dikkat çeken bir diğer 
kategori de, farklı ülkelerdeki uygulamaları karşılaştırmalı olarak ele alan ya da vaka incelemesi olarak konu 
edinen çalışmalardır (Görmez, 2015; Çetin ve Eskimen, 2016; Yavuz ve Arhan, 2017) 
 
4. ARAŞTIRMA 
 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 
 
Yapılan araştırmada, devlet ilk- ve ortaokullarında öğretmen olarak çalışmakta olan katılımcıların medya 
okuryazarlığı konusundaki yetkinlikleri ve ilgilerine odaklanılmıştır. Nitel bir araştırma gerçekleştirilmiş olup, 
araştırma kapsamında katılım sağlayan internet kullanıcılarının aşağıdaki sorulara verdikleri kapsamlı cevaplar 
analiz edilmiştir: 
− Katılımcılar medya okuryazarlığı teriminden ne anlamaktadır? 
− Medya okuryazarlığı dersinin içeriği ve süresi, dersin amacı için yeterli midir? 
− Katılımcılar, medya okuryazarlığının eksik ya da yetersiz olması sebebiyle oluşabilecek tehdit ya da riskler 

görmekte midir? 
Bu soruların yanıtını almak için seçilen yöntem ve veri analizinin sağlıklı işlemesi için, aşağıdaki temalar 
oluşturulmuştur: 
− Medya Okuryazarlığına Aşinalık 
− Yeni Medya ve Geleneksel Medya Farklılıklarına Aşinalık 
− Medya Okuryazarlığının Müfredattaki Varlığına Verilen Önem 
− Medya Okuryazarlığının Gündelik Hayat Pratiklerine Yansıması 

 
 

4.2. Yöntem ve Verilerin Toplanması 
  
Araştırma kapsamında, Nitel araştırmalarda sıkça kullanılan bir yöntem olan yarı yapılandırılmış görüşme 
yöntemi kullanılmıştır.  Deneyimler, görüşler ve tutumlar gibi gözlemlenmesi zor olanın ortaya çıkarılması için 
yaygın şekilde kullanılan bir yöntem olan görüşme (Yıldırım ve Şimşek: 92-92), bu makalenin araştırma 
sorularına cevap bulabilmek için elverişli bir tekniktir. Araştırmaya katılan 20 öğretmeninin, medya 
okuryazarlığına ne kadar hakim oldukları, tanım yaparken ve uygulama alanları belirlerken geleneksel medya ve 
yeni medya farklılıklarını ne kadar göz önünde bulundurdukları anlaşılmak istenmiştir. Dolayısıyla, yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan soruların dışında, her katılımcının farkındalık seviyesini 
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anlayabilmek ve deneyimlerinden çıkarımlarda bulunabilmek adına form dışında sorulara görüşmelere yer 
vermek gerekmiştir. Bu durumun yaşanabileceği önceden tahmine dilerek, yapılandırılmış görüşme yerine yarı 
yapılandırılmış görüşme uygulanması, araştırmanın başında netleştirilmiştir.  
 
Görüşmeler, İstanbul’da ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğretmenlik yapan 20 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. 
10 kadın ve 10 erkekten oluşan katılımcıların tamamı devlet okullarında çalışmaktadır. Tüm katılımcılar daha 
önce hiç medya okuryazarlığı eğitimi almamış olup, aynı zamanda medya okuryazarlığı dersi de vermemiştir. 
Ancak, tüm katılımcıların bir diğer ortak özelliği, tümünün MEB bünyesindeki medya okuryazarlığı konulu 
hizmet içi eğitimlere katılma talebinde bulunmuş olmalarıdır. Görüşme yapılacak öğretmenlerde aranan bu 
kriterlerin sebepleri, belirlenen araştırma sorularına cevapları bulmak için örneklemi doğru şekilde daraltma 
gerekliliğidir.  
 
Görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmış olup, araştırmacı olarak ikinci bir dinleyicinin olmaması ve 
katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmenin tabiatından ötürü anlık yen soruları sorma ihtiyacı sebebiyle not 
tutulmamıştır. Katılımcıların katılım ve kayıt için rızası yazılı olarak alınmış olup, tam isimlerinin 
açıklanmayacağı, paylaşımlarının kod isimler vasıtasıyla anonim olarak makalede yer alacağı sözü yazılı olarak 
verilmiştir.  
 
4.3. Bulgular: 
 
Katılımcılarla yapılan 20 görüşmenin sonucunda, tematik çerçeveye göre veriler işlenmiş ve bulgular 
tanımlanmıştır. Daha önce belirlenen araştırma sorularıyla uyumlu temalarla ilintili cevaplar kümelenmiştir.  
 
4.3.1. Medya Okuryazarlığına Aşinalık:  
 
Katılımcıların tümü, medya okuryazarlığının ne olduğu konusunda bir fikir sahibidir. Hizmet içi eğitimlerde bu 
konuda eğitim almak isteyenlerden seçilen bir örneklemle karşı karşıya olduğumuz için, konu hakkında fikirleri 
olması beklenen bir durumdur. Ancak, verilen cevaplarda dikkat çeken detay, katılımcılarda geleneksel medya 
odaklı bir bakış açısının hakim olmasıdır. Özellikle televizyon, üzerinde durulan mecraların başında gelmektedir. 
Bir diğer dikkat çeken husus, medya okuryazarlığı tanımlarında gazete ve dergi gibi yazılı basın odaklı bir 
çerçeve çizen ve okuma alışkanlığını tanım içinde önemli bir kriter olarak konumlandıran cevaplardır. 
 
E.1.: Okuryazar olmanın ötesinde bir şey. Bunun bir ihtiyaç olması, düzenli okuyan gençler yetiştirmek lazım.  
E.2.: Medya okuryazarlığı çocuklarımızın interneti doğru ve güvenli kullanmalarını öğretmek için çok büyük 
önem taşıyor. 
E.3.: Artık bu çağda sürekli bir medya bombardımanına maruz kalıyoruz. Neler duyduğumuz, nelere 
inanacağımız, neyi nereden nasıl öğreneceğimiz yepyeni bir durum. Medya okuryazarlığı dersleri bu yüzden 
bence çok önemli. 
E.4.: Bize anne babalar da çok soruyor, çocuklarına ne izletmeli ne kadar izletmeli diye. Televizyon/bilgisayar 
bağımlısı çocuk çok fazla. Bunun önüne nasıl geçeriz, nasıl bu süreleri aza çekeriz, bu soruların cevabını 
öğrenmek istiyorum. 
K.1.: İnternet devrini yaşarken medya okuryazarlığı bence sadece öğrencinin değil, velinin de öğretmenin de 
bilmesi öğrenmesi gereken bir şey. Biz bilelim ki çocuklarımıza öğretebilelim, onları koruyabilelim.  
K.4.: İnternet yüzünden kitap okuma gazete okuma alışkanlıkları çok azaldı. Kimse haberleri takip etmiyor, 
genel kültürümüz azaldı. Bu sadece çocuklar için değil, büyükler için de böyle. Medya okuryazarlığı dersi 
kapsamında belki okuma alışkanlığını nasıl edinebiliriz, nasıl bu alışkanlığı pekiştirebiliriz, bu soruların yanıtını 
bulmak istiyorum. 
 
Öğretmenlerin medya okuryazarlığının tanımını yaparken tekrarladıkları şu noktalar dikkat çekicidir: 
− Düzenli gazete ve dergi okumak 
− Yaşa uygun televizyon programlarını seçebilmek 
− Televizyon karşısında geçirilen süreye dikkat etmek 
− Haberleri takip etmek 

 

Yukarıda da görüldüğü üzere, medya okuryazarlığı tanımlarında katılımcılar medya okuryazarlığı içerisinde yer 
alabilecek noktalara değinmiş, ancak hiçbiri Aufderheide’nin tanımında yer alan dört husus olan mesajlara 
erişim, bu mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme/üretme yeteneğinin tamamına değinmemiştir. Özellikle 
mesajı iletme/üretme konusundaki eksiklik dikkat çekicidir.  
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4.3.2. Yeni Medya ve Geleneksel Medya Farklılıklarına Aşinalık 
 
Katılımcılara yeni iletişim teknolojilerinin ve dolayısıyla yeni medyanın medya okuryazarlığında nasıl bir 
değişime sebep olduğu sorulduğunda, araştırmamızın bir diğer temasına dair bulgulara ulaşılmıştır: geleneksel ve 
yeni medya arasındaki farklılıklara aşinalık.  
 
Katılımcıların, geleneksel medya denince akıllarına gelen iki mecra televizyon ve gazete olmuştur. Görüşmelerin 
tümünde, yeni medya ile kast ettikleri ise internet olup, yeni iletişim araçlarını bilgisayar ile sınırlı tutacak 
şekilde cevaplar vermişlerdir. Dolayısıyla, medya okuryazarlığına dair soruları cevaplarken, bu tanımlarla 
kısıtlanmış tehdit ve fırsatları göz önünde bulundurarak cevaplar vermişlerdir. Görüşmelerde bu temaya ilişkin 
tekrarlanan cevaplarda internete erişimin bilgisayar ile olduğu tümevarımı hakimdir.  
K.3.: Televizyon, radyo, gazete, internetsiz her şey geleneksel oldu bence. Yeni medya dediğimiz ise internetle 
var olan medya. 
E.5.: Geleneksel medya bizim çocukluğumuzun gençliğimizin medyası. Bizim radyoyla televizyonla yaptığımız 
her şeyi çocuklar artık internet ile yapıyor.  
K.4: Eskiden televizyonun önünden çocuğu kaldırmak meseleydi. Şimdiki çocukları da bilgisayarın önünden 
kaldıramıyoruz.  
E.2.: Artık bilgisayara girip internete bağlanıp eskiden bizim gazeteden televizyondan duyduğumuz, okuduğumuz 
her şeye ulaşabiliyor çocuklar. Ama zamanını iyi ayarlamak lazım, kötü yerlere girmemesini öğretmek lazım.  
 
Yeni neslin en çok kullandığı iletişim aracı olan akıllı telefonların işlevleri ise geri planda tutulmuştur. Akıllı 
telefonlara dair cevaplarda, akıllı telefonun bir iletişim teknolojisi olarak kullanımı ve mesajı ileten/üreten bir 
araç olması yerine, bir görgü kuralı çerçevesinde bağlamda yer açılmıştır: 
E.1.: Tabi ki neyi nerede ne şekilde kullanması gerektiğini öğretmeliyiz çocuklara. Mesela ben sınıfımda cep 
telefonunu yasaklıyorum. Dersin bütünlüğünü bozuyor. Hem bana hem arkadaşlarına saygısızlık oluyor. 
E.2.: Evet, cep telefonlarıyla da çok zaman geçiriyorlar. Geleneksel dediğiniz medyada sınıf bütünlüğünü 
etkilemezdi o bağımlılıklar, çocuk en fazla eve gidince televizyona dalıp ödevini yapmazdı. Ama şimdi sınıfta bile 
elinden düşürmek istemiyor.  
 
Dolayısıyla, öğretmenlerin geleneksel medya odaklı medya anlayışı, yeni iletişim teknolojilerini kısıtlı bir araç 
yelpazesine indirgeyen bakış açıları ile birleşmesi, medya okuryazarlığına olan aşinalığı da etkileyen ve 
kısıtlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar, geleneksel medyaya hem mesaja erişim, hem de 
çözümleme ve değerlendirme anlamında daha hakimdir. Yeni medya üzerinden mesajın alımı ve 
çözümlenmesine ilişkin refleksin henüz çok güçlü olmadığı gözlemlenmiştir. Mesajın iletilmesi hususunda ise, 
gerek yeni gerekse geleneksel medyadan konuşulurken herhangi bir görüş belirtilmemiştir.   
 
4.3.3. Medya Okuryazarlığının Müfredattaki Varlığına Verilen Önem 
 
Katılımcılar, medya okuryazarlığı dersinin kapsamı konusunda fikir belirtmekten çok, devamlılık arz etmesi 
gerektiği yönündeki fikirlerin altını çizmeyi yeğlemiştir. Belirttikleri ortak noktalar aşağıdaki gibidir: 
- Haftalık ders saati sayısı uygulamalar için yeterli değildir: 
Bu konuda dile getirilen görüşlerin bazıları şöyledir: 
K.2.: Hangi dersi sadece bir sene boyunca görüp unutmamalarını bekleyebiliriz çocukların? Mesela biz tarih 
derslerinde her sene önceki senelerle bağ kurarak anlatıyoruz ki pekişsin.  
E.4.: Mesela bilgisayarda bir şey gösterecek öğretmen çocuklara. Bunun bilgisayar odasının müsaitlik sorunu 
var, tekrar için zaman lazım, her çocuğa bilgisayar lazım, program lazım. Bunlar olsa bile haftada iki saatle 
çocuğa teknolojik eğitim vermek için sınıf mevcudunun az olması lazım.  
E.1.: Medya okuryazarlığı dersine giren arkadaşlar ile konuşuyoruz, kitabı okuyup anlatıyoruz diyorlar. Başka 
ne yapalım diyorlar. Doğru, insan iki saatte başka ne yapabilir? 
- Bilgilerin pekiştirilmesi için, dersin ya birkaç seneye yayılması ya da giriş dersinden sonra farklı derslerde 

modül olarak eklemlenmesi gerekmektedir. 
Bu konuda dile getirilen görüşlerin bazıları şöyledir: 
K.2.: Hangi dersi sadece bir sene boyunca görüp unutmamalarını bekleyebiliriz çocukların? Mesela biz tarih 
derslerinde her sene önceki senelerle bağ kurarak anlatıyoruz ki pekişsin.  
K.3.: Ben hem öğretmenim, hem veliyim. Biraz da bunun için, kendi çocuklarım için de faydalı olur diye hizmet 
içi eğitim almak istedim. Çünkü her gün yeni bir tehdit var internette ama biz bilmiyoruz, yetişemiyoruz. Veli 
gelip soruyor, çocuğum neden böyle diyor, cevap veremiyoruz. Bu ders birkaç seneye yayılsa, bize verilen 
eğitimler sıklaşsa hem çocuğu hem veliyi eğitebiliriz.  
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4.3.4. Medya Okuryazarlığının Gündelik Hayat Pratiklerine Yansıması 
 
Katılımcıların bu başlıkla ilgili verdiği cevaplar, bize medya okuryazarlığı dersinin gündelik hayattaki pratiklere 
izdüşümünde öğretmenlerin iletişim bilimleri çalışmalarında altı çizilen çok yönlü sonuçlardan ziyade aşina 
oldukları iletişim teknolojileri odaklı sonuçları dile getirdiklerini göstermiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar 
aşağıdaki şekilde gruplanmıştır: 
- Sakıncalı içeriklerden çocukları korumak: 
Bu konuda dile getirilen görüşlerde, öğretmenlerin hem velilerden gelen dilek ve şikayetlere ilişkin aksiyon 
almakta sıkıntı çektikleri, hem de bir yetişkin olarak çocukları yönlendirmekte zaman zaman yetersiz bilgi 
yüzünden istedikleri kadar etkili olamadıkları belirtilmiştir: 
E.3.: Anne gelip soruyor; “Hocam bu çocuğu bilgisayarın başından kaldıramıyorum. Kim bilir ne seyrediyor? 
Ne yapayım?” diyor. Çok akıl veremiyorum. Hem bilmiyorum bu internette bu çocuklar nerelerde, hem de 
bilgisayar bilgim yetmiyor, şu program bu program demeye.  
K.1.: Bazen derste benim bilmediğim anlamadığım bir dilden konuşuyorlar gibi geliyor. Meğerse internette çok 
ünlü olan skeçlerden alıntı yapıyorlarmış. Bazı dedikleri şeyler yaşlarına uygun değil. Ama nasıl engellenir, 
nereden ulaşırlar bu videolara, onu bilmek öğrenmek lazım.  
- Bilgiye ulaşmak: 
Öğretmenlerin, hem kendi iş hayatlarında hem de öğrenciler için medya okuryazarlığı ile edinmek istedikleri bir 
başka gündelik hayat pratiği, bilgiye hızlı ulaşmak. Ancak verilen cevaplarda dikkat çekici nokta, doğruluğun hız 
kadar vurgulanmamış olması: 
K.5.: Benim internette yarım saatte bulduğum bilgiyi, öğrenci iki dakikada buluyor. Bu çok iyi bir şey ama biz bu 
çocuklara bir şey öğretmek için karşılarına çıkıyorsak, onlar gibi hızlı olmalıyız. Yoksa bizi ciddiye almazlar. 
E.4.: Ödevlerde interneti çok kullanıyor çocuklar. Her şeye bilgisayarla ulaşıyorlar. O yüzden yorum soruyorum 
ben artık. Yoksa ne bulurlarsa koyuyorlar ödevlere.  
 
5. SONUÇ 
 
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de yapılan araştırmalar, izlenen eğitim politikaları ve uygulamaları 
göstermektedir ki, medya okuryazarlığı kendini her gün yenileyen iletişim teknolojilerinin akıl almaz hızı ile 
birlikte önemini her geçen gün arttırmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin hızına uyum sağlama konusunda 
regülasyon ve politikalardan daha hızlı olan son kullanıcı, mesajı alma, üretme, yeniden üretme, değerlendirme 
ve dağıtma süreçlerinde sürekli kendini yenileyen davranış kalıpları ve yöntemler sergilemektedir. Bu hızlı 
değişkenlik ve uyum sağlama kabiliyeti, özellikle politika ve regülasyon üreticilerini zorlayan bir düzendir.  
 
Türkiye’deki medya okuryazarlığı eğtimlerine baktığımızda, 2000’li yılların başından itibarne bu konunun bir 
devlet politikası olarak kabul edildiği ve bir araştırma alanı olarak üzerine ciddiyetle eğinildiğini görmek 
mümkündür. Ancak, konu hakkındaki teorik çalışma ve uluslararası platformlardan edinilen bilgi birikiminin, 
politika ve regülasyon ve uygulamaya dökülmesinde yaşanan aksaklıklar bulunmaktadır. Bu aksaklıklar, hem 
yapılan seminer ve toplantılarda, hem de saha çalışmalarının sonuçlarında dillendirilmektedir. Aksaklıkların 
başında, medya okuryazarlığının hem devamlılıktan uzak bir şekilde müfredata eklenmesi, hem de iki saat ile 
sınırlandırılması gelmektedir. Oysa medya okuryazarlığı, okul öncesi dönemden itibaren verilmeye başlanması 
gereken, değişen içerik üretim mekanizmalarına bağlı olarak içeriksel olarak hızla yenilenmesi gereken ve en 
önemli farklı derslere entegre edilerek farklı uygulama alanlarında içselleştirilmesi gereken bir eğitim paketidir. 
 
Bu araştırmada yapılan görüşmeler göstermiştir ki, medya okuryazarlığı öğretmenler tarafından önemsenmekte 
ve hakkında daha fazla bilgi edinilmek istenmektedir. Ancak yine görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin medya 
okuryazarlığının kapsam ve tanımı konusunda belli eksiklikleri olduğu görülmüştür. Bu durum, daha önce 
belirtilen, medya okuryazarlığı dersinin tek bir ders olmaktan çok farklı derslere entegre edilerek tüm eğitime 
yayılan bir modül olması gerekliliğinin önündeki en önemli engellerden biridir. Çünkü medya okuryazarlığı 
yetkinliğine sahip olmayan bir eğitimci, çocukların bu alandaki eğitiminde de, velilerin bu alandaki danışmanlık 
isteklerine de gerekli düzeyde yanıt vermekte zorlanır.  
 
Araştırma sonucunda, halen Milli Eğitim Bakanlığı, TRT ve RTÜK tarafından önem verilen bir konu olmaya 
devam eden medya okuryazarlığının, sadece çocukları değil, velileri ve öğretmenleri de kapsayacak şekilde, bir 
senelik seçmeli ders olmanın ötesinde tüm eğitime entegre edilmiş ve uygulamalarla desteklenmiş bir modül 
haline getirilmesi önerisi getirilmektedir. Öğretmenlerin konu hakkındaki bilgilerinin güncel tutulması, velilerin 
olası tehdit ve fırsatlardan haberdar edilmesi, vehatta velilerin bu tehdit ve fırsatları eşzamanlı olarak fark 
edebilmesi için, yetkinliklerin tüm paydaşlar tarafından edinilmesi gerekmektedir. 
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KOMUTALI KEYİF TOPLUMU VE LACANYEN PSİKANALİZ BAĞLAMINDA 
REKLAMLARDA MUTLULUK ÇAĞI: 

COCA-COLA ÖRNEĞİ 
 

Emine Gülal Şahin1 
1. Araştırma Görevlisi, İletişim Fakültesi Ankara Üniversitesi 

 
Özet. Günümüz geç kapitalist tüketim kültürü bireylerin keyif almaya yönlendirildiği bir komutalı 
keyif toplumuna ait bir kültürdür. Reklamlarda tüketicilere ürünle birlikte bir keyif sözü de 
verilmektedir, bu anlamda tüketim eyleminin kendisi de keyifle ilişkilendirilmektedir. Kalvinist 
toplumlarda var olan üretim ve çalışma zorunluluğu günümüzde yerini keyfin sosyal bir görev, bir 
zorunluluk olduğu bir toplum yapısına bırakmıştır. Kişiler reklamlar yoluyla tüketmeye, 
arzulamaya, keyif almaya çağrılarak “tüketici özne” olarak inşa edilmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmada Coca-Cola reklamlarındaki keyif ve mutluluk temaları, Lacanyen psikanalizin arzu, 
eksik, Jouissance (keyif) ve kapitalist söylem kavramları bağlamında ele alınmıştır. Reklamın 
kişilerin bilinçdışı süreçlerine değinip, ürünü ve markayı nasıl kişilerin bilinçdışı arzu ve imkânsız 
keyifleriyle ilişkilendirdiği ortaya konmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Lacanyen Psikanaliz, Komutalı Keyif Toplumu, Jouissance (Keyif), 
Mutluluk, Reklam. 
 
HAPPINESS TİME İN ADVERTİSEMENTS WİTHİN THE CONTEXT OF 
COMMAND TO ENYOJ SOCİETY AND LACANİAN 
PSYCHOANALYSİS: COCA-COLA EXAMPLE 
 
Abstract.Today’s late capitalist consumption culture is the culture of command to enjoy society in 
which people are forced to enjoy, be happy. In the advertisements, the promise of enjoyment is 
given together with product. In this sense, consumption is also related with the enjoyment. In 
Calvinist society, the production and working are obligatory, on the other hand today the 
enjoyment became a social duty, forced. People are constructed as a consumer subject through the 
advertisements which call the people to desire, consume and enjoy. In this study, themes of 
enjoyment and happiness in Coca-Cola’s advertisements were examined according to Lacanian 
psychoanalysis context and terms like desire, lack, enjoyment and capitalist discourse. How the 
advertisement touches the unconsciousness of people and how it associates the products and brand 
with the unconsiousness desire and impossible enjoyment were revealed.   
Keywords: Lacanian Psychoanalysis, Command to Enjoy Society, Jouissance, Happiness, 
Advertisement 

Giriş 
Yaşadığımız geç kapitalist dönemde, tüketimin yaşamın her alanına yayıldığı ve yaşamın her alanında keyif 
almanın zorunlu bir sosyal görev haline geldiği komutalı keyif toplumu söz konusudur. Reklamların geç 
kapitalizmin ve komutalı keyif toplumunun oluşmasında ve devamlılığında ideolojik bir aygıt olarak 
işlemektedir. Egemen olan ideolojiye, tüketim kültürüne hizmet etmek için izleyenleri keyif için tüketmeye 
teşvik etmektedir. Bunu yaparken de izleyicilerin bilinçdışı süreçlerine değinerek ürün ve markayı tüketmelerini 
istemektedir. 
Reklamlar aracılığıyla ürünler sunulurken ürünlerle birlikte bir keyif sözü de verilmektedir. Bu sözü verilen 
bilinçdışı imkânsız olan keyif ile reklamdaki ürünle sunulan keyif aynı değildir. Kişilere eksik bırakılmış 
oldukları keyiflerine, arzularına ürünlerle ulaşabileceği yanılgısı verilmektedir. Bu anlamda reklamların bir 
fantezi olarak işlediği görülmektedir. Kişilere arzularına, keyiflerine yaklaştığı duygusunu vermektedirler. Fakat 
kişilerin ilksel keyiflerini, arzularını ürün ve marka tüketimi ile tatmin etmek imkânsızdır.  
Bu bağlamda çalışmanın amacı reklamlar üzerinden komutalı keyif toplumunun nasıl kişilerin bilinçdışı 
süreçlerine seslenip onları geç kapitalist sistemin tam istediği gibi “sürekli tüketerek keyif almayı arzulayan 
tüketici özne” olarak inşa ettiğini ortaya koymaktır. Ayrıca kişilerin nasıl ilksel keyiflerine, arzularına seslenerek 
onları ihtiyaç duymadıkları ürünleri bile keyif ve mutluluk arayışı içinde satın alarak sonsuz mutluluğa 
kavuşacaklarını vurgulayan reklam söylemlerini ortaya koymaktır.  
Bu amaç doğrultusunda Coca-Cola’nın reklamlardaki mutluluk ve keyif temaları incelenmiştir. Bu markanın 
seçilmesinin nedenleri, markanın yüzyılı aşkın süredir reklamlarını mutluluk ve keyif ana göstereni etrafında 
konumlandırması, küresel bir marka olması, tüm dünyada eşzamanlı olarak aynı reklam stratejisini uygulaması 
ve Türkiye’deki prime time reklamlarda “mutluluk” temalı reklamlar arasında en çok yayınlanan reklam 
olmasıdır. Markanın adı geçen televizyon reklamının geniş bir şekilde incelenmesinin yanında benzer temalı 



	

	 176 

diğer iletişim çalışmalarına ve geçmişinden günümüze markanın tüm dünyada kullandığı reklam sloganlarına da 
değinilmiştir. Markanın komutalı keyif toplumuna nasıl hizmet ettiği ve bu amacı doğrultusunda kişilerin 
bilinçdışı süreçlerini reklamlarında nasıl kullandığı ortaya konmuştur.  
 
YASAKLAR TOPLUMUNDAN KOMUTALI KEYİF TOPLUMUNA 
 
Günümüz geç kapitalist dönemde, tüketim toplumu olarak adlandırılan bir kültürü yaşamaktayız. Tüketim 
kültürü de denilen bu kültür, tüketim eyleminin insan yaşamının merkezine yerleştiği post-modern döneme ait 
bir kültürdür. Yaşanılan bu kültürde, tüketilen üründen çok, tüketim eyleminin tüketiciler için taşıdığı anlam, 
işaret ettiği semboller, göstergeler önem taşımaktadır.  
 
Tüketim kültüründe tüketicilere ürünler sunulurken, ürünle birlikte keyif sözü de verilir. Aslında bu durum, 
kapitalizmin ve tüketim toplumunun gelişiminde etkili olan Püriten etik anlayışının tam tersi bir anlayıştır. 
Weber (1999: 134-5) Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde kapitalizmin ortaya çıkışında 
Kalvenizm’in büyük etkisinin bulunduğundan bahseder. Püriten anlayışa göre üretim önemlidir; çok çalışıp 
üretmek, sermaye birikimi yapmak ve bu birikimi yine üretim için kullanmak esastır. Kalvenizm’de 
Protestanlığın dini değerlerine göre lüks tüketim ve gereksiz harcama yasak ve günahtır. Kazanılan para yine 
sermaye olarak kullanılmıştır. Goux’a (1990: 203-4) göre, bu dönemde ‘üretmek için üretmek’, ‘birikim için 
birikim’ anlayışı benimsenmiştir. Bu Kalvinist anlayış beraberinde kapitalist sistemin ortaya çıkışını getirmiştir 
(Paterson, 2006: 18).  
 
Yavuz’a (2013: 221) göre, kapitalizmin ortaya çıkmasında etkili olan Kalvenizm anlayışında, bireylerin üretim 
yapmak için güdülenmesi gibi, geç kapitalist dönemde bireyler tüketmek için güdülenmiştir. Lipovetsky (aktaran 
Stavrakakis, 2010: 79), 20. yüzyılın ortalarında birinciden ikinci kapitalizmin ruhuna geçiş olduğundan bahseder. 
1950’den sonra Püritanizm yerini keyfe bırakmıştır. Bayhan (2011: 231) da bu konuda, post-modern tüketim 
kültüründe, çilecilik anlayışının önemli olduğu Protestan ahlakının, yerini mutluluk ahlakına bıraktığından 
bahseder. Lacanyen psikanaliz anlayışı ile film ve kültürel çalışmaları birleştiren McGowan (2004: 1-3, 33),  
Kalvinist toplumdan günümüz tüketim toplumuna geçişi, yasaklar toplumundan komutalı keyif (Command to 
enjoy) toplumuna geçiş olarak nitelendirmiştir.  
Bu anlayışa göre, günümüz tüketim toplumunda bir keyif patlaması görülmektedir. Püriten ahlaka göre yasak, 
günah olarak nitelendirilen keyif almak, gereksiz ve lüks tüketim; günümüzde medya ve reklamlar aracılığı ile 
sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yasaklar toplumunda dini inançlar ve sosyal bir görev adına keyiflerinden 
vazgeçme zorunluluğu yerini günümüzde keyif almayı sosyal bir görev, bir zorunluluk anlayışına bırakmıştır. 
Erken kapitalizmde engellenmiş olan keyif, günümüz geç kapitalist dönemde komutalı, zorunlu bir keyif 
anlayışına bırakmıştır.  
 
Stavrakakis’e (2007: 248, 251) göre, komutalı keyif ve yasaklanmış keyif birbirinden farklı ancak otoriteyi 
meşru kılmak ve sosyal bağı kurmak konularında benzerdir. Günümüz tüketim toplumunda otorite ve sembolik 
iktidar yasaklı toplumlarda olduğu gibi etkisini sürdürmektedir. Komutalı, zorunlu mutluluk ve keyif anlayışı, 
Kalvinist toplumdaki üretim ve çalışma emirlerinin yerini almıştır. Bireyleri tüketmeye, arzulamaya ve keyif 
almaya çağıran komutalı keyif toplumunda kişiler “tüketici” olarak çağrılıp inşa edilmektedirler. Arzu ve keyfin 
yapılaştırılması, sosyal inşa, fantazi ve kısmi keyif aracılığı ile Simgesel, İmgesel ve Gerçek’te geç kapitalizmin 
devamlılığını ve uyumu yeniden üretilmektedir.  
 
KOMUTALI KEYİF TOPLUMUNDA, MUTLULUĞUN PEŞİNDE ‘EKSİK’İN ÖZNESİ’ 
OLARAK İNŞA EDİLMEK  

 
Psikanaliz, özellikle de Lacanyen psikanalitik anlayış, kapitalizmin ve kapitalizmin özünü kuran tüketim kültürü 
ve reklamların kişilerin bilinçdışı süreçlerine nasıl işlediğini ortaya çıkarmada oldukça önemlidir. Kapitalist 
ideolojinin kendi varlığını garanti altına almada kişileri “arzulamayı arzulayan tüketici özneler” olarak nasıl inşa 
ettiği ve bu sayede kendi ideolojisini nasıl yeniden ürettiği konusu önemlidir. Bunu anlamak için Lacan’ın üç 
düzeni (Gerçek, İmgesel, Simgesel) yoluyla öznelerin sosyo-sembolik düzende nasıl kurulduğu ve bu bireylerin 
Gerçek döneme ait arzularının Simgesel düzen tarafından nasıl düzenin yararına olacak şekilde kullanıldığı 
meselelerine bakmak gerekmektedir.  
 
Lacanyen psikanalitik anlayış, Sigmund Freud’un geniş çevreler tarafından yanlış anlaşıldığı görüşü nedeniyle 
onun yeniden okunması sonucu ortaya çıkmıştır. Lacan, Freud’u yeniden okurken Saussure’den etkilenip 
psikanaliz ve yapısalcı dilbilim arasında bir bağ kurmuştur. Lacanyen psikanalitik anlayışın Hegelci anlayış ve 
dilbilim üzerine temellendiği söylenebilir. Lacan “Bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır” sözü ile psikanalize en 
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büyük katkısını yapmıştır.  
 
Özne’nin kurulmasında Lacan’ın üç düzeni önemlidir. İzmir’e (2013: 179) göre, özneyi “özne” yapan şey, onun 
Gerçek, İmgesel ve Simgesel’den oluşan üç düzen arasında sürekli bir devinim içinde olmasıdır. Bu üç dönem 
art arda gerçekleşen, biri bitip diğeri başlayan kesin dönemler değildir; etkileri tüm insan yaşamı boyunca 
hissedilen dönemlerdir.  
  
Lacan’ın üç düzeninde ilki Gerçek dönemidir. Zizek’e (2011: 247) göre, Gerçek; Simgesel öncesi, dil öncesi 
yani insan öncesi bir dönemdir. Gerçek dönem, henüz dil dünyasına girmemiş, konuşamayan bir bebeğin 
deneyimi, Simgesel tarafından kendine dahil edilemeyen sert bir çekirdektir. Bu anlamda, Gerçek dilin alanına 
girilince kaybolan ve Simgesel düzende adı konulamaz, tanımlanamaz olan bir şeydir. Lacan Gerçek’in her 
zaman kaçırıldığından ve imkânsız olduğundan bahseder. Gerçek, simgeleştirilemeyendir, Gerçek’te tatmin 
edilecek ihtiyaçlar yoktur; çünkü Gerçek’te yitim, bir eksiklik yoktur; bütünlüklü bir yapı hakimdir. Bu 
bağlamda, Gerçek dönemde dil yoktur diyebiliriz, çünkü Lacan, dilin daima eksik olana, yokluğa işaret 
ettiğinden bahseder. Bu görüşe göre, kişi istediği nesne olmadığı zaman onu temsil edecek bir sözcüğe ihtiyaç 
duyar. Bu yüzden bütünlüğün olduğu, eksikliğin ve yokluğun bulunmadığı yerde dile ihtiyaç duyulmaz. Bu 
sebeple, bütünlüklü bir yapının olduğu, yokluğun olmadığı Gerçek dönemde dil ve simgeler bulunmaz (Rigel 
vd., 2005: 283).  Kişiler bu yüzden hayatı boyunca Gerçek dönemdeki eksiksiz, bütünlüklü yapısına ulaşmak 
arzusu ile birçok dış nesneye yönelir.  
 
Lacan’ın üç düzeninden diğeri de İmgesel dönemdir. Bebeğin annesiyle kendisini bir bütün, kendisini annesinin 
bir parçası olarak, nesne a, yani annesini, bütünü tamamlayan bir parça olarak görür. Bu dönemde dilin, 
Simgesel’in alanına henüz girmemiş olan bebeğin ayna evresinde yaşadığı özdeşleştirmeler bulunur. Bebek 
‘ben’i ötekilerle özdeşleştirmeler sonucu kurar. Bu İmgesel dönem Oedipus Kompleksi ile sona ermektedir. 
İmgesel dönemde çocuk annesiyle bir bütün olduğunu düşünürken Babanın-Adı’nın ortaya çıkmasıyla annesinin 
arzusunun başka bir şeye, babaya ait olduğunu görür. Baba, ensest yasa ile anne ve çocuk ilişkisine üçüncü kişi 
olarak dahil olur. Çocuk, annesinin arzu nesnesinin babada olduğunu, babanın bir fallusa sahip olduğunu anlar. 
Fallus burada eksiksizliği simgelemektedir. Babanın-Adı ile çocuk fallusa sahip olma arzusundan annesi için 
fallus olmak arzusuna yönelir. Tura (1996: 165-166), Lacan’ın bunu insanlaştırıcı kastrasyon olarak 
tanımladığından bahseder. Bu kastrasyon, insanı kültürel bir özneye dönüştürürken aynı zamanda özneyi 
‘olmak’tan ‘sahip olmak’a yönlendirir. Freud, Totem ve Tabu (2012) adlı eserinde, Oedipus Kompleksi’ni 
doğadan kültüre geçiş olarak tanımlar.  
 
Lacan’ın son düzeni olan ve içinde yaşadışımız dünya, Simgesel’dir yani dilin dünyasıdır. Lacan Simgesel’i 
büyük Öteki olarak ifade eder.  Zizek’e (2011) göre:  

(…) oradan kendimize bakarak, kendimizi olmak istediğimiz gibi gördüğümüz konumdur. Büyük Öteki’nin 
bir eksik’i olmadığı düşünülür, eksik’i gizli tutulur ve tüm arzunun mekanı olarak inşa edilir, bu mekanı 
Babanın-Adı, devlet, tanrı, yasa, kısacası özne için Simgesel düzenin bütünlüğünü temsil eden herhangi bir 
şey doldurabilir (s.250).  

 
Tura (1996: 147), Simgesel’in üç etkisinden bahseder: İlk ve en önemli etkisi kişiyi “özne” olarak inşa etmesidir. 
Kişiye kültürel kimliğini kazandırır. Diğer etkisi ise, bilinçdışı arzuyu kurmasıdır. Lacan arzuyu insanın özü 
olarak tanımlar ve daima eksiklik ve yoklukla ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlı olduğundan bahseder. Arzu, 
bilinçdışı ve kökensel eksiğin yani fallus yokluğun tanınması sonucu ortaya çıkar. Lacan (aktaran Homer, 2013: 
100),  arzuların dil sayesinde oluştuğunu ve dil olmadan bilinçdışı arzulardan da söz edilemeyeceğini belirtir. 
Sonuç olarak, bilinçdışı arzular, Simgesel yani büyük Öteki ile ilişki sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani büyük 
Öteki bireylerin arzularını eğip bükerek değiştirmektedir. Simgesel’in son etkisi ise bununla ilgilidir, özneyi 
Simgesel düzenin kültürel yüceltmelerle dolu dünyasına iliştirir. “Özne” konumuna yerleştirilen birey imkânsız 
olan bilinçdışı arzusuna ulaşmak için Simgesel’in kendisine sunduğu yüceltmeler dünyasında oradan oraya 
savrulur.  
 
Lacanyen psikanalizde Simgesel; dilin, söylemin alanıdır. Özne dil tarafından damgalanmış, işaretlenmiştir. 
Özne olmak Simgesel düzene ve dilin, söylemin alanına girme koşulunu beraberinde getirmektedir. Özne bu 
anlamda, bir gösteren tarafından diğer bir gösterene sunulan şeydir. Simgesel düzende özne de bir simge haline 
dönüşmüştür.  Simgesel düzen, kişiyi özne olarak işaretleyip diğerlerinin karşısına koyar. Kişi Simgesel düzene 
girerek kültürel bir konum kazanır.  
 
Lacanyen özne üstü çizilmiş, bölünmüş, eksik bir öznedir. Zizek (2011: 250), hümanizmin ‘ben’ denilen 
bölünmemiş öznesinin tam tersine Lacanyen psikanalizde özne bölünmüş olmasıyla tanımlanmaktadır. Dilin, 
Simgesel’in, kültürün alanına giren öznede bir yarılma, bölünme gerçekleşir. Özne Simgesel’de kendini 
gösterenlerle, simgelerle temsil etmeye zorlanır, kendisi de bir gösterene dönüşür. Lacan özneyi, üstü çizili S 
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harfiyle ($) gösterir. Jameson (aktaran Sarup, 1992: 11), Simgesel’e, dilin alanına girişle hakiki öznenin çizginin 
altına gösterilen olarak geçtiğini ve çizginin üstündeki ‘ben’i temsil eden bir göstereninin varlığından bahseder. 
Simgesel’de özne daima bir gösteren, bir fail yoluyla temsil edilmek zorundadır. Simgesel’de özne simgelerle, 
gösterenlerle temsil edilirken kendi varlığına yabancılaşır, bu yüzden üstü çizilmiş, bölünmüştür, eksiktir. 
 
Öznenin dil yasalarını, semboliğin yasasını Babanın-Adı ile kabul etmesiyle “eksik’in öznesi” olarak kurulur. 
Simgesel’e yani dilin dünyasına girişle, özne sembolik öncesi Gerçek keyfe (Jouissance) ulaşımı sonsuza kadar 
kaybeder (Stavrakakis, 2010: 63). Öznenin eksik olarak kodlanmasının yanında, Simgesel’e girişle dil, gerçekliği 
yeniden üretmektedir. Dil öznenin ötekilerle ve dünyayla ilişkisini belirler. Bireylerin ilksel arzuları da 
Simgesel’in, dilin yasaları dahilinde eklemlenmek zorundadır.  
 
Simgesel düzende kişiler arzularının peşinde koşarken hep bir şeylerin eksik olduğu düşüncesini taşırlar ve asla 
arzuları tatmin olmaz. Yaşadığı arzu deneyiminin eksik bir keyif olduğunu ve tam anlamıyla tatmin olabilmek 
için biraz daha fazla bir şeylerin olduğunu düşünür. Bu keyiftir (Jouissance), hep daha fazla bir şeylerin 
olabileceği düşüncesidir. İzmir’e (2013) göre: 

Bu başka şey (…) Lacan’ın Jouissance kavramının da temelini oluşturan bir kavramdır. İsteğin istenen şeyden 
özce farklı olması, arzunun nesnesinin hiçbir zaman tam olarak tanımlanamamasına neden olacaktır. Çünkü 
Jouissance, ancak (…) Gerçek’in bütünselliğini yakalayabilirsek ulaşabileceğimiz bir hazdır. Ancak 
Gerçek’in bütünselliği her açığa vurulmak istendiğinde, özne kendi içindeki boşlukla ve hiçlikle yeniden 
yüzleşir (s. 104). 

 
Bu yüzden keyif (Jouissance) kayıp bir şeydir. Kişi Simgesel’e, dilin düzenine girişiyle kaybettiği bir parçasıdır. 
Özne sonsuza kadar ondan yoksun bırakılmıştır. Bu kayıp olarak işaretlenen keyif, arzunun ortaya çıkmasına 
neden olur. Keyif (Jouissance) arayışı etrafında arzu oluşur. Öznenin ve büyük Öteki’nin eksik olmasının nedeni 
bu keyif (Jouissance) yokluğudur (Stavrakakis, 2000: 88). Simgesel’de öznenin bu keyiften yoksun oluşunu 
gizlemek için fantazi devreye girmektedir. Fantazi, özneye keyif (Jouissance) ile karşılaşma sözü verir ve büyük 
Öteki’nin eksiğin üzerini örter bu eksiği gizler.  
 
Fantazi sayesinde özne arzusunun gerçekleştiği yanılsamasını yaşar. Bu bir bakıma savunma mekanizması olarak 
işlemektedir. Özne, Gerçek keyiften (Jouissance), arzusundan yoksun bırakılmış olduğunu bu sayede maskeler. 
Zizek (2005: 22), fantaziyi arzuların yansıtıldığı boş bir yüzey, bir perde olarak işlediğini belirtir. Böylece, bu 
ideolojik fantazi bireylerin özsel eksikliği sebebiyle yaşadıkları travmayı maskeleyip, üzerini örtme işlevini 
yerine getirmektedir (Homer, 2013: 157).  
 
LACAN’IN KAPİTALİST SÖYLEMİ BAĞLAMINDA KOMUTALI KEYİF 
TOPLUMU 
 
Lacanyen psikanalitik anlayışta iletişim, daima diğer bir özneye işaret ettiği özneler arası bir süreçtir. Lacanyen 
anlayışta söylem de dilin bu özneler arası özelliğini ortaya koymaktadır.  Lacan öznenin dört söylem 
biçimine (efendinin söylemi, histerik söylem, analistin söylemi, üniversite söylemi) eklemlendiğini belirtmiş 
daha sonra bu söylemlere beşinci söylem tipi olarak kapitalist söylemi eklemiştir.  
 
Lacanyen söylem birinin konuşmasıyla başlar ve bu fail konumunu üstlenir, failin konuştuğu ise öteki’dir. 
İletişimin amacı, konuşma sonucu ortaya çıkan üründür. Her söylemin başlangıç noktası ve söylemin yapısını 
belirleyen ise hakikattir (Verhaeghe, 1995: 94-5). Bu ifadelerin her söylemde konumları ve sosyal bağ 
üzerindeki ilişkileri değişmektedir.  
 
Çalışmanın amacına uygun olarak bu çalışmada kapitalist söylem ve tam tersi konumda olan efendinin söylemi 
üzerinde durulmuştur. İlk olarak efendinin söylemine bakıldığında, bu söylemin dilin temel yapısını ortaya 
koyduğu görülmektedir. Efendinin söyleminde, S1 efendi gösterenini, S2 köleyi, $ bölünmüş özneyi, “a” ise arzu 
nesnesini temsil eder. Burada baskın pozisyonda olan efendi gösterenidir (S1) ve özneyi ($) bir başka gösteren 
(S2) için temsil etmektedir (Evans, 1996: 46).  

 
                  Şekil 1. Efendinin Söylemi 
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Kapitalist söylem ise Lacan’ın günümüz post-modern toplumu anlatmak için sonradan diğer dört söyleme 
eklediği beşinci söylem tipidir. Bu kapitalist söylemde fail konumunda bölünmüş özne ($) yer almaktadır. Lacan 
bu söylemin diğer dört söylem gibi sosyal bağ teorisinin bir parçası olmadığını, öznenin daha bireysel, daha 
bencil olduğu yeni bir bağ teorisini temsil ettiğini savunur.     
 

 
                                Şekil 2. Kapitalist Söylem 
 
Bu iki söylem birbiriyle tamamen zıt iki söylemdir. Bunu efendinin söyleminde baskın pozisyonda efendi yer 
alırken; kapitalist söylemde öznenin almasından anlayabiliriz. Efendinin söyleminde özne için gösterenleri 
efendi sunarken; kapitalist söylemde fail konumunda yer alan özne kendi gösterenini kendisi üretir. Bu anlamda 
bir öz temsiliyet söz konusudur, yani özne burada efendinin söylemine eklemlenmemektedir. 
    
  Bu bağlamda Lacan’ın kapitalist söyleminin günümüz geç kapitalist tüketim toplumunu, komutalı keyif 
toplumunu işaret ettiği görülmektedir. Kapitalist söylemde ayrıca diğer dört söylemde yer alan üstteki ve alttaki 
imkânsızlık ve yetersizlik vektörleri yer almaz. Bryant’ın (2008: 14-5) da dediği gibi günümüz post-modern 
toplumda bireyler keyif almaya yönlendirilmektedir. Klasik yasaklar koyan İmgesel (oedipal) baba yerini, 
kişileri her şeyden keyif alınması gerektiğini söyleyen post-modern bir babaya bırakmıştır. Bu anlamda kapitalist 
söylem arzuları yatıştırmak yerine onları kışkırtıp cesaretlendirmektedir.  
 
Yaşadığımız keyif almaya odaklı tüketim toplumunda arzuların ulaşımı imkânsız olarak görülmez. Bu bağlamda 
imkânsızlık ve yetersizlik vektörlerinin bu söylemde yer almayışı tesadüfü değildir. Arzulara, gerçek keyfe 
ulaşım tüketim metalarına indirgenerek ulaşımı kolay algısı oluşturulmuştur. Fliche (2015: 38), beş söylem 
topolojisine bakıldığında, diğer dört söylemde hakikat (Gerçek) yerine bir dönüş yokken; kapitalist söylemde 
hakikat (Gerçek) yerine bir dönüş olduğundan bahseder. Yani kapitalist söylem ile Gerçek dönemdeki gerçek 
keyfin (Jouissance), bilinçdışı arzunun ulaşımı imkân dâhilinde gösterilmektedir.  
 
Kapitalist söylem, tüketimi, bilinçdışı arzuları kapitalist sistem içinde yeniden üretmektedir. Bu söylemde fail 
durumunda yer alan eksik özne ($) reklam mesajlarına bakarak neyi arzulaması gerektiğine karar verir. Fakat 
ürünler asla reklamda sözü verilen keyfi (Jouissance) ve mutluluğu sağlamaz. Geç kapitalist tüketim toplumunda 
reklamlar bu söylemde olduğu gibi işlemektedir. Tüketicilere “arzula, kuralları yık, keyif al, özgür ol’’  mesajları 
iletilir.    
 
Coca-Cola Reklamlarında Keyif Ve Mutluluk Çağrısı 
 
Günümüz komutalı keyif toplumunda bireyler keyif almaya yönlendirilmiştir. Keyif ve mutluluk tüketim 
kültürünün özünü oluşturmaktadır. Tüketilen malların yanında tüketim eyleminin kendisi de keyif ve mutlulukla 
ilişkilendirilmektedir. Bunu da reklamlar ve çeşitli medya araçlarıyla potansiyel tüketicilere ulaştırmaktadırlar. 
Bu bağlamda günümüz tüketim toplumunda bir keyif patlaması görülmektedir. Keyif almak ve mutlu olmak 
tüketim kültüründe zorunlu bir hal almıştır. Tüketerek keyif almak ve mutlu olmak sosyal bağlamda kişilere bir 
anlam, toplumda bir yer edinmesini sağladığı düşüncesi yaygındır.  
 
Komutalı keyif toplumunda yüzergezer durumda olan gösterenler, reklamlarda mutluluk, keyif ana göstereni, 
düğüm noktası ile raptiyelenip, dikilmektedir. Yani anlamları bu keyif ve mutluluk ana göstereni etrafında 
sabitlenmektedir. Bu sebeple reklamlar yoluyla kişiler sürekli keyif almaya, mutlu olmaya yönlendirilirler. Bu 
ana gösteren etrafında, tüketicilerin dilin, Simgesel’in alanında eksik, mahrum bırakıldıkları keyfin (Jouissance) 
tatmininin mümkün olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu keyif ana göstereni reklamlar yoluyla tekrar tekrar 
üretilir. Bu ideolojik dikiş sayesinde kapitalizmin, tüketim kültürünün sürekliliği sağlanır.  
 
Günümüz keyif toplumunda birçok marka bu yüzden mutluluk temasını iletişim çalışmalarında sıkça 
işlemektedir. Bu markalardan biri de küresel bir marka olan ve yüzyılı aşkın süredir “keyif, mutluluk” temalarını 
reklam sloganlarında kullanan Coca-Cola markasıdır. Prime time’da reklamı en çok yayınlanan küresel markalar 
arasında “mutluluk” temasını işleyen ve reklam slogan ve mesajında “mutluluk” kelimesini kullanan Coca-Cola 
markasıdır.  
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Lacan 1966’da Baltimore dersi sırasında keyif (Jouissance) kavramını Coca-Cola’nın “Enjoy Coca-Cola” 
sloganını örnek göstererek reklamla ilişkisini ortaya koymuştur. Stavrakakis’e (2000: 86) göre,  keyif 
(Jouissance) Lacan’ın reklama olan yaklaşımında ana gösteren, düğüm noktası olarak işlev görmektedir. Keyif 
(Jouissance), ana gösteren veya alt metin olarak her zaman reklamda verilen vaadin özü olarak inşa edilir.  
 
Coca-Cola markası kendisini, dünyanın her yerine gülümseme ve mutluluk dağıtan, mutlu insanlar yaratmak 
işini üstlenen bir işletme olarak tanımlamaktadır (http://us.coca-cola.com/happiness/). Bunu Coca-Cola 
tarihindeki reklam kampanya ve sloganlarından görülmektedir. (http://www.coca-
colacompany.com/stories/coke-lore-slogans/). Markanın yıllara göre sloganlarına bakıldığında mutluluk, keyif 
kavramlarına sıkça rastlanır.  Mutluluk temasına odaklanan reklam sloganlarına bakıldığında 
(http://www.culinarylore.com/food-history:coca-cola-slogans-throughout-its-history): 
 
Tablo 1. Coca-Cola’nın mutluluk temalı reklam sloganları 

Yıl Slogan 

 

1904  

 

Coca-Cola Satisfies (Coca-Cola tatmin eder) 

1911 For Your Enjoyment (Sizin mutluluğunuz için) 

1911 Real Satisfaction in every glass (Her bardakta gerçek tatmin) 

1916 Heart’s Desire (Kalbin arzusu) 

1923 Enjoy Thirst (Susuzluğun keyfini çıkar) 

1979 Have a Coke and Smile (Bir kola al ve gülümse) 

2000 Coca-Cola. Enjoy (Coca-Cola. Keyif al.) 

2009 Open Happiness (Mutluluğa aç) 

 
 
Coca-Cola’nın küresel olarak tüm dünyada gerçekleştirdiği reklam çalışmalarında “keyif, mutluluk” temalı 
reklam sloganlarından bazıları tabloda görüldüğü gibidir. Bakıldığında markanın arzu, tatmin, mutluluk, 
gülümsemek, keyif almak gibi konular ile ürüne ve markaya işaret ederek marka imajını bu yönde oluşturma 
amacında olduğu görülmektedir. Bunlarla birlikte reklamlarda gerçek keyfin, arzunun olduğu Lacanyen 
Gerçek’e de bir vurgu bulunmaktadır. 
 
Tablo.2 Coca-Cola’nın Gerçek’e vurgu yapan reklam sloganları 

Yıl        Slogan  

 

1969 

 

It’s the Real Thing (Gerçek Şey) 

1982 Coke Is It! (Kola, aradığın şey) 

1985 America’s Real Choice (Amerika’nın Gerçek seçimi) 

1990 You can’t beat the Real Thing (Gerçek Şeyin üstesinden gelemezsin) 

2003 Coca-Cola…Real (Coca-Cola…Gerçek) 

2003 Coke is Real (Kola Gerçek’tir) 

2005 Make it Real (Onu Gerçek yap) 
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Coca-Cola’nın reklam çalışmalarında sürekli “Real, Thing” kelimelerini sloganlarında kullandığı görülmektedir. 
Bu tesadüfü değildir, tam da kendisini gerçek keyif (Jouissance) etrafında konumlandırma amacına yönelik bir 
iletişim, bilinçdışı çalışmasıdır. Bu konuda Zizek (2011: 112) de burada Coca-Cola göstereninin, “Coke, this is 
it!” (gerçek şey) sloganı ile Freud’un das Ding ve Lacan’ın the Thing dediği, ulaşılmaz olan arzu nesnesi-
nedenine işaret ettiğinden bahseder. Yani marka arzu, keyif, Gerçek, Gerçek şey kavramlarıyla kişilerin 
bilinçdışı süreçlerine dokunarak kendini bireylerin arzularına, keyiflerine, Gerçek’e ulaşabilecekleri mesajını 
vermektedir.  
 
Coca-Cola tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “keyif, mutluluk” temaları etrafında reklam ve iletişim 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Türkiye’de “Mutluluğa kapak aç” sloganıyla başlayan mutluluk temalı 
pazarlama stratejisinin çeşitli iletişim araçlarıyla kullanımı devam etmektedir.  
 
 

 
 Resim 1. Coca-Cola Mutluluğa Kapak Aç 
 
Coca-Cola’nın diğer mutluluk temalı projesi ise “Bi milyon neden kampanyası” dır. “Mutlu olmak için bi milyon 
neden” sloganı ile yürütülen kampanya sosyal medya ile eşgüdümlü bir şekilde gerçekleşmiştir. 2012 yılında 
İstanbul’da “Bi dünya mutluluk” sloganı ile “Coca-Cola dünyası” projesi gerçekleştirilmiş, Coca-Cola’nın 
geçmişten bugüne hikâyesinin anlatıldığı, üretimin nasıl gerçekleştiğinin sergilendiği etkinlikte ayrıca “Mutluluk 
sineması” da yer almış ve çeşitli görüntüler katılımcılarla buluşturulmuştur.  
            
  
 

 
Resim 2. Coca-Cola Dünyası 
 
 
Bununla birlikte potansiyel tüketicilerin deneyimleyebildiği iletişim kampanyalarından üzerinde “Sarıl Bana 
(Hug Me)” yazısının bulunduğu Coca-Cola makinalarını okullara, alışveriş merkezlerine ve bunlar gibi 
insanların sıkça gittiği diğer yerlere de yerleştirilerek bireylerin markayla interaktif bir şekilde iletişime 
geçmeleri amaçlanmıştır. Bireylerin makinaya sarılmasıyla çalışan makina kişilere bedava içecek vermektedir. 
Makinanın karşısına geçerek fotoğraf çekilip sevgili olduğunu kanıtlayan kişilere marka ürünlerinden hediye 
eden makinalar da iletişim kampanyasının farklı bir versiyonudur. 
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Resim 3. Coca-Cola Mutluluk Makinası 
 
 
Coca-Cola’nın son dönem reklam kampanyalarına bakıldığında, markanın tüm dünyaya küçük mutluluklar 
taşıma amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirdiği “Coca-Cola Mutluluk Kamyonu” reklamı “Kırmızı 
Coca-Cola Kamyonunun Kapısı Mutluluğa Açılıyor” sloganıyla markanın tarıma, eğitime, spora yaptığı 
destekleri vurgulanıyor (https://www.youtube.com/watch?v=ORmxyW7vHrY).  
 
Coca-Cola’nın bu televizyon reklamında, kırmızı kamyonlarda Coca-Cola şişelerinden başka şeylerin de 
taşındığı anlatılmaktadır: Mutluluk. Markanın Türkiye’nin her yerine mutluluk taşıdığı mesajı verilirken 
markanın ülke genelinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden bahsedilmektedir. Reklamda dış ses 
olarak ilk önce kamyon şoförünün oğlu yer almaktadır. Babasının ne yaptıklarını sorduklarında, “Kırmızı bir 
kamyonu var, o kamyonla mutluluk taşıyor” dediğinden bahsediyor. 
 
 Reklamda kırmızı kamyonun dağları, tepeleri, yolları aştığı görülmektedir. Kırmızı kamyon öncelikle kuraklıkla 
mücadele kapsamında yürütülen “Geleceğin Tarımı Projesi” ne değinerek çiftçilere tarım aletlerini ulaştırıyor. 
Daha sonra yola çıkan kırmızı kamyon Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından yürütülen “Çık Dışarı 
Oynayalım” ve “3.2.1. Başla”  projelerine değinerek çocuklara spor malzemesi ulaştırıyor. Buradan da ayrılan 
kırmızı kamyon markanın Milli Takımlar ana sponsorluğuna vurgu yaparak milli bir maç öncesinde stadyum 
önüne ulaşıyor. En son olarak da kırmızı kamyon, kamyon şoförünün evine ulaşıyor.  Çocuk, babasının her yere 
mutluluk taşıdığından fakat eve döndüğünde hala kendileriyle paylaşacak mutluluk kaldığından bahsediyor. Bu 
anda çocuğun babasıyla kucaklaştığı sahne geliyor. 
 
Bu sahneden sonra dış ses olarak kamyonun şoförü giriyor. Kamyon şoförü Menderes Gündüz’ün 16 yıldır 
Coca-Cola’da çalıştığından ve Coca-Cola çalışanları olarak hepsinin ülkede yaşayan herkesin hayatına değer 
katmayı görev bildiklerinden bu yüzden kamyonun kapısının daima mutluluğa açıldığından bahsediyor. Bu 
sırada kırmızı kamyonun yine mutluluk dağıtmak için güneş doğarken erkenden yola çıktığını görüyoruz.  

 
Bu reklamlarda bilinçdışı süreçlerin işin içine katılması nedeniyle Coca-Cola’nın “mutluluk” temasını iletişim 
çalışmalarına dâhil etmelerinin altında yatan süreçleri anlamak için Lacanyen psikanalize özellikle de keyif 
problematiğine bakmak gerekmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre, Mutluluğun tanımı şöyledir: “Mutluluk, bütün 
özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk, kut, saadet, 
bahtiyarlık, saadetlilik” durumudur (http://tdk.gov.tr). Lacanyen psikanalizde insan varlığının en temel özlemi 
Gerçek dönemdeki gibi tekrar bütünlüklü, eksiksiz bir yapıya sahip olmak, keyfin (Jouissance) temellendirdiği 
bilinçdışı arzusunu tatmin etmektir. Fakat Simgesel düzende, dilin alanında “özne” olarak inşa edilen bireyin 
arzusuna ulaşması imkânsızdır. Bu yüzden reklamlar yoluyla verilen keyif, mutluluk vaatlerinin gerçekleşmesi 
imkânsızdır. Tüketicilerin mutluluk, keyif temasıyla ilişkilendirilen ürünü tüketmesiyle elde ettikleri keyif, 
eksik, kısmi bir keyiftir; asla reklamda sözü edilen keyif değildir.  
 
Lacan’ın kapitalist söyleminden Coca-Cola’nın “Mutluluk Kamyonu” reklamına bakıldığında, Coca-Cola’nın 
mutluluğu kapağın altında görmesi, mutluluğu kendi marka ismiyle ilişkilendirmesi, bütün bunlar Lacanyen 
kapitalist söylemde var olan “hakikate, Gerçek’e giden bir yolun var olduğu” düşüncesine karşılık gelmektedir. 
Kapitalist söylemde imkânsızlık, yetersizlik vektörlerinin yer almaması tam da kişilere hiçbir şeyin imkânsız 
olmadığını söyleyen reklam mesajlarına örnek gösterilebilir.  
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Marka reklamının “mutluluk, keyif” düğüm noktası, ana göstereni etrafında sabitlenmiş mesajları görülmektedir. 
Reklamlarda “keyif al, mutlu ol” mesajları kullanılarak kişilerin bilinçdışı arzuları kışkırtılmaktadır. Fakat 
kapitalist söylemin bu özelliği aslında tam da kapitalizmin, tüketim kültürünün yeniden üretimi ve istikrarının 
sağlanması, gelişimi için gerekli olduğu kadar yanıltıcı da bir özelliğidir. Çünkü reklamlarda vaat edilen keyif 
Simgesel’e girişle ulaşımının sonsuza kadar imkânsız olması nedeniyle “kayıp veya imkânsız keyif” olarak 
adlandırılmıştır.  
 
Komutalı keyif toplumunda, Coca-Cola’nın “Mutluluk Kamyonu” adlı televizyon reklamında tüketim toplumuna 
hizmet edecek şekilde bir mutluluk çağı yaşanmaktadır. Keyif almanın zorunlu bir görev haline dönüştüğü bu 
toplumda reklamlardaki keyif, mutluluk mesajlarıyla tüketim ürünlerine yöneltilmektedir. Kişiler ürünleri 
arzulamanın yanında arzulamanın kendisini arzulamayı da öğrenirler. Tüketim kültüründe ürünlerin yanında 
tüketiciler de “arzulayan, keyif almaya yönlendirilmiş tüketici özne”ler olarak üretilirler.  
 
Genel olarak, Coca-Cola’nın reklamlarına bakıldığında kişileri mutlu olmaya, keyif almaya yönlendirildiği 
görülmektedir. İzleyicilere keyif almaya, mutlu olmaya, arzulamaya yönelik mesajlar verirken bunun reklamdaki 
ürünle, markanın kendisi yoluyla gerçekleşebileceği mesajı verilmektedir. Simgesel’de gösterenlerle temsil 
edilen, kendi varlığına, gerçek keyfine (Jouissance) yabancılaşan, ondan yoksun bırakılan özneye bir yüceltme 
olarak ürün ve marka tüketimi sunulmaktadır. Mutluluk için bir şeyin eksik olduğunu, onun da marka 
aracılığıyla sağlanacağı söylenir. Kişi bu reklam mesajları aracılığıyla mutluluğa, gerçek keyfe ulaşabileceğini 
hissettiğinde, ona yaklaştığını düşündüğünde özne her defasında özündeki eksikle, eksik keyifle (Jouissance), 
boşlukla karşılaşır. Bu reklamlar özne için fantazi olarak işlemektedir. Kişiye keyifle, mutlulukla karşılaşma 
sözü verir, kişinin eksik keyfini, özünde eksik bir özne olduğu travmasını gizleyip maskelemektedir.  
 
Fakat bu reklamda olduğu gibi kişilere Gerçek keyfi (Jouissance), mutluluğu, Gerçek dönemi vaaat eden 
reklamlar kişilerin bilinçdışı süreçlerini kullanarak kapitalizme hizmet etmektedirler. Reklamda vaat edilen 
keyifle ürünü ve markayı tüketmeyle elde edilen keyif aynı değildir. Bu konuda Berger (2013: 132), reklamı 
yapılan nesnenin vaat ettiği keyif ile reklamın bireylere getireceği keyfin birbirinden farklı olduğunu belirtir. 
Reklam kişilerin gerçek keyif (Jouissance) arzusunu kullanırlar. Adorno ve Horkheimer’ın bu konuda ortaya 
attıkları pseudo-pleasure kavramına göre, tüketiciye sunulan, vaat edilen şey gerçek bir keyif değildir, sahte, 
gerçek olmayan bir keyiftir (Paterson, 2006: 27).  Gerçek keyfin (Jouissance) yerini tutabilecek ölçüde doyurucu 
başka bir şey yoktur.  
 
SONUÇ 
İçinde bulunduğumuz post-modern tüketim toplumu, Lacanyen psikanalizle ilgili çalışmalar yürüten McGowan 
ve Stavrakakis’in “komutalı keyif toplumu” olarak adlandırdıkları keyif almaya odaklı bir toplumdur.  
Kalvenizm’in etkili olduğu yasaklar toplumunda çalışmak, üretmek, ve sermaye için biriktirmek zorunlu bir 
sosyal görev iken; Komutalı keyif toplumunda, keyif almak, mutluluk zorunlu bir sosyal görev olmuştur. Aynı 
şekilde yasaklar toplumunda gereksiz ve lüks tüketim günah sayılırken; günümüzde bireylerin keyif aldıkları, 
mutluluk veren bir eylem olmuştur. Her iki toplum tipi farklı gibi görünse de kendi dönemleri, bulundukları 
koşullar içinde sembolik otoriteye ve iktidara hizmet eden, onların varlığını garanti altına alan iki farklı 
stratejidir. Her iki strateji de Simgesel düzenin emri ve buyruğuna uyma davranışını ortaya koymaktadır.  
Bireyler eksiksiz, bütünlüklü yapının bulunduğu, varlık’ın alanı olan Gerçek dönemden anlamın, kültürün, dilin 
yani Simgesel’in alanına girerek “özne” olarak inşa edilirler. Kişi bu zorunlu seçimde eksiksiz, bütünlüklü 
yapısını fada etmek zorundadır ve yokluğun, eksiğin alanına girmek zorundadır. Lacan’ın “insanlaştırıcı 
kastrasyon” olarak tanımladığı bu geçişte insan kültürel bir özneye dönüşür. Simgesel’de özne bir simge haline 
gelir; özne bir gösteren tarafından başka bir gösterene sunulan şey olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda, kendi 
varlık’ından uzak, eksik, üstü çizilmiş, bölünmüş ($) bir özne söz konusudur. Öznenin sembolik öncesi Gerçek 
keyfe (Jouissance) ulaşımı sonsuza dek elinden alınır. Bu keyif eksikliği etrafında kişinin bilinçdışı arzusu 
Simgesel’de kurulur. Simgesel’e girişle kayıp olarak kurulan keyif (Jouissance), öznenin Simgesel’de 
gösterenlerle temsil edilmesi gibi bu imkânsız keyif (Jouissance) ve onun bağlamında kurulan bilinçdışı arzu da 
kültürel yüceltmelerle Simgesel’de temsil edilir. Bu durum tüketim toplumunda kişilerin keyif, mutluluk ve 
arzuları peşinde tüketim faaliyeti ile avunmaları, yüceltmeleri olarak görülür.  
Tüketim kültürü, komutalı keyif toplumu Lacan’ın kapitalist söyleminin bir parçasıdır. Bu söylemde olduğu gibi 
keyif toplumunda imkânsızlıklara, yetersizliklere yer yoktur. Kapitalist söylem topolojisinde olduğu gibi diğer 
söylemlerin aksine, hakikat (Gerçek) yönüne bir geçiş söz konusudur. Bunun anlamı, post-modern tüketim 
toplumunda, komutalı keyif toplumunda Simgesel ve Gerçek arasındaki aşılmaz duvarın yıkılabileceği ve 
kişilerin tüketim yoluyla Gerçek keyiflerine, arzularına ulaşabilecekleri yanılsamasının verilmesidir. 
Günümüz tüketim toplumunda, Kalvinist, yasak toplumunda olduğu gibi otorite ve sembolik iktidar etkinliğini 
sürdürmektedir. Yasak toplumunda var olan çalışma ve üretme emri, günümüz komutalı keyif toplumunda 
zorunlu mutluluk ve keyif emrine yerini bırakmıştır. Bu bakımdan yasak ve komutalı keyif sosyal bağı kurmak 
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ve otoriteyi, sosyal hiyerarşiyi, iktidarı meşru kılmada iki farklı stratejidir. Komutalı keyif, yasağın daha 
incelikli, daha masum bir şekli gibi görünür fakat o da sembolik yasanın ve iktidarın diğer bir şeklidir. Keyif 
almaya çağrılmak, yasak toplumundan olduğundan daha karşı konulamaz bir emir, buyruktur çünkü kişilerin 
bilinçdışı süreçlerine dokunulur. Bu iki durumda da değişmeyen şey: Fantazinin gerçekleşmesi imkânsızdır 
çünkü keyif toplumu asla sözü verilen gerçek keyfi temin edemez, bu yüzden vaat edilen keyif ile elde edilen 
keyif aynı değildir (McGowan, 2004: 39; Stavrakakis, 2010: 76).  
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‘SUYUN SESİ’ FİLMİNDE ‘ÖTEKİ’NİN İNŞASI YA DA MİNÖR BİR SİNEMA 
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Özet. Gilles Deleuze ve Felix Guattari ilk olarak ‘Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin’ adlı 
kitaplarında minör kavramına değinmiş ve Franz Kafka’nın, Çek asıllı bir yazar olmasına 
rağmen eserlerini anadilinde değil, Almanca olarak yazması ve hakim dili minör bir edebiyatla 
yersizyurtsuzlaştırdığından bahsetmişlerdir. Bu durum Batı düşüncesinin ‘ben’ ve ‘öteki’, ‘insan’ 
ve ‘hayvan’, ‘canlı’ ve ‘cansız’ gibi hiyerarşik olarak dizilmiş olan baskın bir tarafın bulunduğu 
düalist sistemini sarsıcı bir etki yaratmıştır. Guillermo Del Toro 2018 yılında ise İngilizce dilini 
kullanarak çektiği ‘Suyun Sesi’ (The Shape of Water) filmiyle en iyi film ödülü dahil tam on üç 
dalda Oscar adayı olmuştur. Filminde kullandığı dil anadilinden farklı bir dil kullanmış ve tıpkı 
Kafka gibi Holywood’un hakim dilini yersizyurtsuzlaştırmıştır. Bildiri metni boyunca Deleuze 
ve Guattari’nin ‘yüz-oluş’, ‘minörlük’, ‘oluş blokları’ kavramlarından hareketle ‘Suyun Sesi’ 
filminde, ‘öteki’ kimliklerinin hakim yüzler karşısındaki inşa sürecine değinilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Minör Sinema, Oluş-Blokları, Öteki 
 

CONSTRUCTİON OF THE  OTHER IN ‘THE SHAPE OF WATER’ 
MOVİE OR A POSSİBİLİTY OF MİNOR CİNEMA 

 
Abstarct. Gilles Deleuze and Felix Guattari first touched on the concept of ‘minor’ in their book 
"Kafka: Toward a Minor Literature" and mentioned that Franz Kafka wrote his works in German 
rather than in his mother tongue, despite being a Czech writer, and ‘deterritorialized’ the 
dominant language with a minor literature. This has had a shocking effect on the dualist system 
in Western thought which has a hierarchically arranged like 'I' and 'other', 'human' and 'animal', 
'living' and 'non-living'. In 2018, Guillermo Del Toro became an Oscar nominee in all thirteen 
categories, including the best film award for "The Shape of Water," which he shot in English. 
The language he used in his film used a different language than his mother tongue, and just like 
Kafka, Holywood's predominant language was ‘deterritorialized’. Throughout the paper, moving 
from the concepts of Deleuze and Guattari such as 'becoming-face', 'minority', 'becoming-
blocks', The Shape of Water movie will be examined on the axis of the the 'other' identity and 
it’s process of building against the dominant faces. 
 
Key Words: Minor Cinema, Becoming-Blocks, Other 

 
GİRİŞ 
 
Öteki kavramı küçük farklar dahilinde olsa da pek çok kültürde kendisine önem atfedilmiş bir kavram olarak 
karşımıza çıkar. Öteki’nin kim olduğu yahut neye göre belirlendiği ise oldukça başka bir probleme işaret 
edecektir. Bildiri esnasında Batı Kültüründe öteki kavramının nasıl algılanıldığına değinilecek bu bağlamda 
Guillermo Del Toro’nun Suyun Sesi119 (The Shape of Water) isimli 2018 yapımı filmi ekseninde öteki olarak 
adlandırılabilecek kahramanlarına göz atılacaktır. Yine bu film ekseninde Felix Guattari ve Gilles Deleuze’ün 
minör edebiyat kavramı üzerinde durularak, filmin minör bir sinema olarak anılıp anılamayacağı hakkında 
tartışmalar yapılacaktır. Bu tartışmalar eşliğinde bildiri metni bir cevap için yola çıktığı süreçte pek çok sorunun 
önünü açarak farklı fikir ve düşüncelerin ortaya çıkması için bir ortam hazırlamak niyetindedir.  
 
MİNÖR BİR SİNEMA İMKANI 
 
Guillermo Del Toro, İspanya kökenli bir yönetmen olup Pan’ın Labirenti isimli filmiyle 2008 yılında En İyi 
Yabancı Film Oscar’ını alarak oldukça ünlenir. İspanyol bir yönetmen olan Del Toro anadilinde yaptığı bu 
fantastik filmle küçük bir kızın başından geçenleri anlatırken bir yandan da İspanya İç Savaşı’nı, film boyunca 

																																																								
119	Guillermo	 Del	 Toro’nun	 2017	 yılında	 yönettiği	 The	 Shape	 of	 Water	 filmi	 Türkiye’de	 ‘Suyun	 Sesi’	 ismiyle	 gösterime	
girmiştir.	İngilizce’den	‘Suyun	Şekli’	olarak	çevrilmesi	gerekirken	bildiri	boyunca	film	gösterime	girdiği	isimle	anılacaktır.		
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arkaplan olarak kullanır. Del Toro, 2018 yılında çektiği Suyun Sesi (The Shape of Water) simli filmiyle oldukça 
beğeni toplamış ve 2018 yılında Oscar Ödül Töreninde En İyi Film Ödülünü almaya layık görülmüştür. 
Dünyanın oldukça prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar Ödül Töreni, Del Toro’nun şöhretine ek 
olarak onun en başarılı yönetmenlerden biri olarak sayılmasına da sebep olmuştur. Tam da bu öne çıkış sebebiyle 
bildiri boyunca Del Toro’nun Suyun Sesi filmi ele alınacak, onun anadilinde çekmediği bu film üzerinde 
düşünülerek, minör bir sinema imkanı film üzerinden tartışılacaktır. ‘Minör bir sinema mümkün müdür?’ sorusu 
Felix Guattari ve Gilles Deleuze’ün minör edebiyat üzerine yaptıkları tartışmalardan yola çıkılarak sorulacaktır.   
 
Guattari ve Deleuze minör bir edebiyat imkanı olarak Franz Kafka’nın edebiyatından bahsetmektedirler. Onlara 
göre Kafka hiçbir zaman dünyayı sarsacak çapta hikayeler anlatmaz. Guattari ve Deleuze, Kafka’nın azınlık 
olma hali üzerinden hareketle onun minör edebiyatını ve yazdıklarını yorumlarlar. “Azınlıklar daha ziyade, bir 
yazma pratiğine içsel konumlar ve süreçlerdir, kolektif sözcelem rejimlerinin yaratıcı dönüşümünü koşullandıran 
dile içsel süreçlerdir” (Der. Jain, 2014: 171). Dolayısıyla Kafka, dönemin hemen her olayını kullandığı dil 
aracılığıyla yansıtır ancak yine de ondan gelen yansımalar farklıdır. Kafka, büyük olaylar, bütün bir toplumu 
etkileyici ve eğitici hikâyeler anlatmaz. O, bireyi anlatır, onun hikâyeleri bireylerin çıkmazları üzerinden tüm 
yaşama açılan bir kapı açarak uzanırlar. Kullandığı dil kimi zaman hayvanların, kimi zaman insanların, kimi 
zaman da taşın toprağın yani genel olarak öteki’nin dilidir. Zaman zaman dev bir böceğe dönüşen Gregor Samsa 
adlı bir adamın öyküsünü anlatır, zaman zaman ise hayvanları konuşturur. Ancak Deleuze ve Guattari’ye göre 
hayvan-oluş, yazma ediminin kendisi sayesinde Kafka gibi bir yazarda gerçekleşebilen bir süreçtir” (Goodchild, 
2005: 271-272). Dolayısıyla bu hayvan oluş sayesinde Kafka farklı öznellikleri deneyimleyebilir ve dilsel bir 
anlatımla sunabilir bir hal almış olur. Colebrook’un yorumladığı üzere kullandığı dil “temsile bağlı olmayan 
duyular dünyası yaratabilen bir dildir” (Colebrook, 2009: 143). Guattari ve Deleuze, bir şeyleri temsil etmeyen 
ve fark edilmeyeni üreten bu dile sahip eserlerin minör edebiyat olduğunu belirtir. 
 

“Minör edebiyat, bir gelenek yaratmak için geçmişi ve şimdiyi yineler... minör edebiyat, bir sesi veya 
bir modeli yinelemektense, özgün olanı üreten farklılık gücünü yineler... Majör üsluplar ve yinelemeler 
kendilerini öncülleyen ve kendilerine temel teşkil eden bir modele gönderme yaparlar; zaten verili olanı 
çok az farklılıkla yinelerler” (Colebrook, 2009: 166-167).  

 
 “Öteki”nin dili olarak adlandırılan bu dile ve öteki kavramına değinmeden önce bu kavramla oldukça 

bağlantılı bir kavram olduğu düşünülen ‘yüz oluş’ kavramı hakkında konuşmak yerinde olacaktır. Ancak 
öncelikle yüz kavramına atfedilen öenmi anlatmak adına kısaca Emanuel Levinas’a değinilmelidir. Ona göre 
‘anlamın ilk olgusu yüzde meydana gelir. Yüz bir şeyle olan ilişkisinde bir anlam kazanıyor değildir. Yüz 
kendiliğinden anlamlıdır, onun anlamlı olması Sinngebung'u (anlam vermeyi) önceler, anlamlı bir davranış 
çoktan onun ışığında ortaya çıkar, o ışığı ışığın görüldüğü yere yayar’ (Levinas, 2002: 109). Yüz anlamın ortaya 
çıkmasında önemli bir rol oynar. Buradan devam etmek gerekirse Guattari ve Deleuze’ün sıkça kullandığı ‘yüz 
oluş’ kavramı esasen Guattari’nin üzerinden durduğu bir kavram olarak gözlenir. Guattari’nin ‘Kaçış Çizgileri’ 
kitabında bir bölüm ayırdığı kavram iktidar ve gösteren’le sıkı sıkıya bağlı bir kavramdır. Genel hatlarıyla yüz 
oluş, iktidarın gösteren’ler aracılığıyla oluşturduğu baskın yüz oluş ve baskın olmayan hatta düşmanlık beslenen 
yüz oluş belirlenimleriyle ortaya çıkar. Guattari yüz oluş kavramını genellikle dilsel hiyerarşiyle birlikte açıklar. 
Dil olmayınca yüz oluş’lar anlamlarına tamamıyla sahip çıkamazlar dolayısıyla dil de bu kavram için önemlidir.   

 
Öteki’nin yüzü ancak öteki’nin diliyle birleştiğinde net bir anlam ifade eder, ya da baskın yüz, hâkim dil ile 
birleşince etkisi artar. Yüz oluş ve hâkim dil iktidar tarafından belirlenir. “Karşı karşıya olduğumuz tikel yüz 
oluşlar, toplumsal alanın etkileşim kümesinden ayrılamayan iktidar oluşumlarına bağlıdır” (Guattari, 2014: 244). 
Dolayısıyla iktidar toplumdaki yüz’lere dayalı genel algının en önemli sorumlusudur. Bazen hâkim yüz değişir, 
başkalaşır, hâkim dille el ele ilerler, hatta bu durum tarihsel olarak yani zamansal ve mekânsal olarak farklılık 
gösterebilir. Örneğin bir ülkenin yüz oluş’u, sarışın, beyaz tenli, erkek vs. gibi özelliklerle yansıtılırken, bir 
başka ülkede hâkim yüz oluş farklı özellikler taşıyabilir. Her yüz oluş kendi ötekisini içine katlayarak ortaya 
çıkar. Dolayısıyla hâkim yüz oluş, düşmanlık beslenen, ya da iktidarı elinde tutamayan onlarca yüz oluş 
ihtimalinin de belirleyicisi haline gelir. Bazı durumlarda bazı yüzler önem kazanır, bazı yüzler geriye itilir. 
“Örneğin belli bir dönemde, çocukluğun bazı hayvansı yüz oluşları uzaklaştırılır ya da dönüştürülürken, annenin 
ya da perinin, cücenin ve beyaz atlı prensin, babanın ve kralın vb. yüz oluşları öne çıkartılır” (Guattari, 2014:  
245). Ancak tüm bu öne çıkarışlar bir plan dâhilinde gerçekleşir, çocuklara dayatılmak istenen roller ve yüzler, 
yine belli otoritelerin özenle seçtiği rollere sahip kişilerle ortaya çıkar.  
 
Guattari’ye göre ilkel toplumlarda ya da göstereni bulunmayan zamanlarda yüz oluş böylesine ayrıksı bir ağaç 
şeklinde katılaşmaz. İlkel kabileler kendilerini danslarla ve maskelerle sunarak yüzden çok çoğu zaman bedeni 
ön plana çıkaran bir yaşam biçimini benimsemişlerdir. Oysa kapitalist toplumlar, gösterenler aracılığıyla kesin 
çizgilerle çizilebilecek netlikte yüz oluş’lar meydana getirirler. “Bir yüz oluş makinesi, daha doğuşundan 



	

.	 187	

itibaren, iktidarların ağaç biçimli hiyerarşisi üzerinde temellenen gerçekliğin, başkalığın ve içselliğin belli bir 
modellemesinin dayanağı olarak, çocuğun öznelliğine dâhil olacaktır ” (Guattari, 2014: 250). Dolayısıyla daha 
doğduğu andan itibaren verili bir gösteren dünyasının içine doğan çocuk, ona sunulan kalıpları doğalmış gibi 
benimseyerek kendini, kendi yüzünü ve öteki’nin yüzünü şekillendirir. Yüz oluş kavramı hemen herkesin 
algılarında oldukça ilginç bir şekilde etkilidir, Guattari soyut bir resmin bile yüz oluş’lar sayesinde 
sınıflandırıldığından, hatta tarihsel dönemlerin bile bundan nasibini aldığından bahseder. Bir insanın bir resme 
bakarak onu ait olduğu ressamdan ait olduğu döneme göre sınıflandıracak kadar bilgi sahibi olması hep verili 
yüz oluş kodlarıyla alakalıdır. Guattari, bu konuda oldukça ileri safhada her kurumun dahi bir yüzü olduğunu 
ileri sürer. “Her kurum türüne, (askeri, dinsel, okulsal vb.) her makine türüne egemen bir yüz oluş denk düşer” 
(Guattari, 2014: 255). Her yüz oluş önceden belirlenmiş dillerle hayatlara nüfuz eder ancak yüz oluşlar olmadan 
dil de anlamsızdır. Dil, yüz oluşları belirlerken, yüz olamayışları da belirleyecektir. Dolayısıyla dille birlikte 
netleşen hakim yüzlerin hemen arkasından hiyerarşik olarak onun hemen altında bulunan öteki’lerin yüzleri 
şekilleniverir.  
 
Film 1969 yılında Amerika’da yaşanan bir hikayeye odaklanır. Amerika, Rusya arasındaki soğuk savaş oldukça 
gergin bir şekilde devam etmektedir. Rus ve Amerikan bilimadamları bulabildikleri her şeyi incelemekte, 
bilimsel olarak yapılacak atılımlarla soğuk savaşı ülkeleri lehine kazanmak adına uğraşmaktadırlar. Filmde verili 
olan arkaplan bu şekilde işlerken, filmin mekanı laboratuvara benzeyen genişçe bir tesis olarak gözlenmektedir. 
Bir gün tesise oldukça gizli bir şekilde bir canlı getirilir ve filmin hikayesi bu şekilde akmaya başlar. Del Toro 
film boyunca pek çok ‘öteki’ye yani uzlaşılan tanımıyla ‘toplum dışına itilmiş, sosyal çevresinde kabul 
görmeyen, azınlık olarak varsayılan’ karaktere filminde yer vermiştir. Bunlardan ilki başkarakterdir, Elisa 
konuşma engelli bir karakter olarak başrol oynamakta genel tabirle dilsiz bir karakteri canlandırmaktadır, Elisa 
filmin dilsel anlatısına oldukça enteresan bir hava katmış, gerek işaret diliyle gerekse mimikleriyle anlatımı 
zenginleştirmeye çalışmıştır. Filmin yan rol kadrosunda Elisa’nın iş arkadaşı ve komşusu bulunmaktadır. İş 
arkadaşı, kadın ve Afro-Amerikan bir karakter olan Zelda’dır, Zelda işaret dilini bilmekte ancak Elisa’nın 
konuşmasına asla izin vermeden durmaksızın konuşarak eşinden bahsetmekte ve şikayet etmektedir. Zelda da 
hem 60’lı yıllarında sonunda iş hayatında bir kadın olarak hem de koyu deri renginden ötürü o yıllarda 
Amerika’da oldukça popüler bir öteki olarak görülmektedir. Bir diğer yan karakter ise Eliza’nın oldukça yakın 
ilişkide olduğu sık sık görüştüğü komşusudur. Komşusu Giles, orta yaşlarının sonuna gelmiş, erkek, eşcinsel bir 
karakterdir. Hem yaşlılık hem de eşcinsellik özellikleriyle toplumsal öteki’ye tekabül etmektedir. Filmin bir 
diğer ana karakteri ise ‘yüzergezer adam’120 olarak Türkçeleştirilebilecek bir isimle filmde görünen balık 
adamdır. Bir nevi canavara benzeyen balık adam, tüm bu bildiri için özellikle canavarlığıyla önemli bir yer teşkil 
etmektedir. 

 
Canavar kavramı öteki kavramıyla sıklıkla kolkola ilerlemiş bir kavram sayılmaktadır. Öteki, kendisinden 
tiksinti duyulan, korkulan, yakınlaşılmak istenmeyen canavar kavramının modernite ile birlikte isim değiştirmiş, 
ancak hissiyat olarak aynı hisleri bırakan bir kavram olarak toplumsal süreçte sınıflandırma amaçlı kendine yer 
edinmiş bir kavramdır. Guattari ve Deleuze’e göre hakim olmayan yüz oluş ya da bir başka deyişle yüz 
olamayışa denk düşen öteki kavramını Donna Harraway, Siborg Manifesto adlı kitabında oldukça ayrıntılı 
incelemektedir. Ona göre ben’in öteki ile arasına çektiği sınır hem ben’i hem de ötekiyi belirler, bu sınır da 
insan-hayvan, canlı-cansız gibi birbirinden ayrılan ikililer arasında oldukça net uzaklıklar barındırır. Daha önce 
de bahsedildiği üzere öteki kavramı moderniteyle birlikte isimlendirilen, sürekli olarak bahsi geçen, ben’i 
şekillendiren, ben’den ayrıksı, ben’in anlam veremediği bir kavramdır. Moderniteden önce ise canavar kavramı 
vardır ve insanlar korktukları, iğrendikleri, istemedikleri her şeyi canavarlaştırırlar. Canavarlara ilgi hemen her 
zaman oldukça yoğun olmuştur, insanlar canavarları seyretmek, onlara bakmak ister işin aslı biraz da onların 
teşhir edilmesini ister.  

 
“Batılıların tahayyüllerinde topluluğun sınırları”, diyor Harraway “hep canavarlarla 
tanımlanmıştır”:  Yunan polisinin sınırlarını, Centaur’lar ve Amazonlar çizer – bunlar, savaşçının 
hayvanlıkla ve kadınlıkla arasına koyduğu sınırları çiğnemektedir. Beklenmedik karışımların vücut 
bulmuş hali olarak yapışık ikizler ve hermafroditler bedensel tasvirin dilini doğal ve doğaüstü (veya erkek 
ve kadın) gibi ikilikler üzerinden kuran erken dönem Fransa’sında açıklanmaya muhtaç bir soru işareti 
olarak kalır. Maymunları kuyruklu ve kuyruksuz olarak inceleyen evrim ve davranış bilimleri, yirminci 
yüzyıl sonundaki endüstriyel kimliklerin çoklu sınırlarını vurgulamıştır (Harraway, 2006: 70-71.)121  
 

																																																								
120	Yüzergezer	Adam	olarak	Türkçeleştirilen	bu	karakter	filmin	oyuncular	kısmında	Ampihibian	Man	olarak	isimlendirilmiştir.	
Bildiride	görüntüsüne	gönderme	yapılarak	ve	Türkiye’de	sinemalarda	çevrildiği	şekilde	balık	adam	olarak	değil,	Guattari	ve	
Deleuze	terminolojisine	de	uygun	olacağı	düşünülerek	yüzergezer	adam	olarak	bahsedilecektir.	
121	http://www.e-skop.com/skopdergi/canavar-kulturalizm-ne-zamandi/928	(Erişim	Tarihi:	02.05.2018)	
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Del Toro’nun, bu kadar belirgin ‘öteki’lere yer verdiği filminde bir de canavar kullanması tesadüfi olarak 
görülmemektedir. Del Toro, film boyunca hem hakim yüzlere hem de öteki’nin yüzlerine yer vererek bir 
çeşitleme sunar. Üstelik filmin ana karakterlerinin çoğunu yüz olamamış, tarihin herhangi bir döneminde hakim 
yüz konumuna gelememiş karakterlerden oluşturur. Filmin Elisa dışında en çok sivrilen karakteri Richard 
anlatının en önemi yüz oluş’larından birini canlandırmaktadır. Richard yükselmek için her şeyi yapabilecek, 
Amerikan Rüyası’nı sonuna kadar yaşamak isteyen, güzel bir eş ve iki çocuğa sahip olan hırslı bir adamdır. Film 
boyunca herkese üstünlük kurmaya çalışırken bir yandan da hor gördüğü Elisa karakterinden içten içe 
hoşlanmaktadır. Bu karakter, anlatıdaki çatışmayı yaratmak için ayrıntılı bir şekilde tasarlanmıştır. Amacına 
ulaşıp yükselebilmek adına yüzergezer adamın ölümüne sebep olacak dahi olsa onun incelenmesini istemektedir. 
Yüzergezer adam, tam da moderniteyle birlikte canavar olarak adlandırılmaktan öteki olarak adlandırılmaya 
ilerleyen kavramsallaştırmaların ortasında durmaktadır. Yüzergezer kelimesi aslında köksüzlüğe, sapsızlığa, 
ıssızlığa yapılan bir atıftır. Guattari ve Deleuze’e göre herhangi bir kök sahibi olmamak, oluşlara, farklı 
öznelliklere açık olmak anlamını da beraberinde getirir. Oluş blokları olarak adlandırdıkları kavramlarında bu 
akış halinin özgürleştirici ve yaratıcı sürecinden bahsederler. Film boyunca Elisa, dilsizliğin vermiş olduğu 
dilden bağımsızlaşan bir algıyla yüzergezer adamla yakınlık kurar. Bu tıpkı yukarıda bahsedilen Kafka’nın 
Gregor Samsa’nın hikayesini anlattığı Dönüşüm adlı öyküsünde olduğu gibi bir akış barındırır. Yalnız Elisa 
değil, yüzergezer adam da farklı anlam yüzeylerine sahip olmanın verdiği bir rahatlıkla Elisa ile iletişim 
kurmakta zorlanmaz. Karşılıklı iki öznelliğin birbiri ile iç içe geçtiği hikaye yaratıcı bir özgürlük süreci vadeder.  
 

60’lı yılların sonunda Richard gibi hakim yüz’ün tüm özelliklerini taşıyan bir karakter, yüzergezer 
adam’a iğrenerek bakmakta, ona eziyet etme, onun üzerinde hakimiyet kurma hakkını kendinde görmektedir. 
Richard gibi filmde karşılaşılan pek çok asker, bilimadamı gibi karakterler de dönemin hakim yüz’lerine oldukça 
net örnekler olarak görülmektedir. Burada önemli bir ayrıntı olarak aslında Rus bir bilimadamı olan ancak 
Richard’ın çalıştığı tesiste kurmaca bir kimlikle Amerikan bir bilimadamı olarak çalışmakta olan Fleming 
karakteridir. Bizzat yüzergezer adamı incelemek için bulunan Fleming deneğiyle duygusal bağ kurmakta, onu 
bilimsel bir nesne olmasının yanısıra insanların geleceği için bir umut olarak görmekte ve Richard’ın ona 
davranış şeklini uygun bulmamaktadır. Bilinen hakim bilimadamı algısı Fleming karakteriyle zedelenmekte, 
modernitenin bilimadamına yüklediği görevlere aykırı bir karakter olarak belirmektedir. Modernite incelenen her 
şeyin nesneleşmesi üzerine bir algı oluşturmuş, incelenenin ne olduğunu ayırmaksızın bölmek ve parçalara 
ayırarak dünyanın ilerlemesi için gereken araştırmayı yapmak üzerine bir algının inşa edilmesine sebep 
olmuştur. Tüm bu olan biten içinde Richard’ın hesaplayamadığı şey ise bu canavara tutkuyla bağlanan insanlar 
olabileceği gerçeğidir. Elisa, yüzergezer adam’la ilginç bir yakınlık kurmuş, aralarında bir bağ gelişmiştir. Onun 
eziyet görmesine hatta bilim uğruna öldürülmesine göz yumamayacağını anladığı gün Giles ve Zelda’dan yardım 
alarak yüzergezer adamı tesisten kaçırır. Pek çok kişiden şüphelense de Richard, Elisa’dan şüphelenmez, hatta 
bu sessiz ve (ona göre) beceriksiz kadın onun fantezilerini daha fazla süsler hale gelir. Elisa ve yüzergezer adam 
aşk yaşamaya başladıklarında ise film bambaşka bir türe doğru yaklaşır. Bilimkurgu türünden peri masalına 
doğru ilerleyen filmin hakim yüz oluşların karşına koyduğu ‘öteki’ karakterleriyle minör bir sinema imkanını 
zorlasa da özellikle sonucu itibariyle bu imkana dair kurduğu tüm anlatıyı yerle bir ettiği düşünülmüştür. 
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Özet 
İnternet videosu izlemenin TV izlemek kadar yaygın olduğu günümüzde, izleyici ve izlenen arasındaki 
ilişki de değişmeye başlamıştır. Sosyal ağlarda üretilen video içerikleri, gerçek bir çift taraflılığın var 
olmadığı ve tamamen izlenen tarafındaki kontrolün hâkim olduğu bir ilişki yapısının, takipçi açısından 
erişilebilirlik ve yakınlık hissinin çok daha derinden hissedildiği bir yapıya dönüşmesine neden 
olmuştur.   
Kitle iletişim ortamlarında izlenen ve izleyicinin yüz yüze konuşuyormuşçasına bir etkileşim içine 
girdikleri ve izleyenin kendini konuşmanın bir tarafı gibi görmeye başladığı bu durum, “parasosyal 
etkileşim” olarak açıklanabilmektedir. Ağ toplumunun kamusal alanları olarak tanımlanan sosyal ağlar 
ve yeni iletişim ortamlarının sunduğu sayısız olanaklar, parasosyal etkileşim kavramının da dijital 
içerikler bağlamında yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, yaptıkları paylaşımlar 
takipçileri tarafından yoğun bir biçimde izlenen ve “YouTube ünlüsü-fenomeni” olarak 
kavramsallaştırılan dijital içerik üreticilerini ele alarak, izleyicileri ile kurdukları parasosyal etkileşimi 
neden ve nasıl oluşturmaya çalıştıklarını nitel ve nicel içerik analizi ile ortaya koyma amacı 
taşımaktadır. 
Abstract 
Today, internet video viewing is as common as watching TV and the relationship between the viewer 
and viewed has also begun to change. The video content produced on social networks has led to a type 
of relationship which there is no real double-sidedness and transformed into a a structure which the 
sense of accessibility and closeness is felt more deeply by the followers.  
This can be explained as "parasocial interaction", which is seen in mass communication environments 
and where the viewer is interacting with one another as if they are talking face to face and the viewer 
starts to see himself as a part of talking.  
Social networks, defined as public spheres of the network society, and innumerable possibilities of new 
communication environments require the redefinition of the concept of parasocial interaction in the 
context of digital contents. This study aims to reveal how and why they try to create parasocial 
interaction with viewers by conducting qualitative and quantitative content analysis, by taking digital 
content producers (conceptualized as "YouTube celebrities") which are intensively watched by their 
followers.  
GİRİŞ 
Sosyal medya insanların iletişim kurma ve diğer insanlarla bağlantı kurma yöntemlerini değiştirmiştir. 
Sosyal medya kullanımı yaygınlaştıkça insanların büyüklü küçüklü her tür ekrandaki insanlarla olan 
etkileşimi de gerçek yaşamdakiyle yarışır hatta gerçek yaşamdaki etkileşimin önüne geçmeye 
başlamıştır. Kullanıcı güdümlü içeriğin (user generated content) gün geçtikçe daha fazla izleyici 
bulmasıyla birlikte özellikle videolar tıpkı televizyon programları gibi yoğun bir şekilde izlenmeye 
başlanmıştır. Özellikle son yıllarda video paylaşım sitelerinden YouTube.com sitesinde kanal açan ve 
kendi kanalında belirli konularda yayın yapıp izleyici sayısını arttıran, bundan yüksek gelir elde eden 
kullanıcıların izleyicilerle olan etkileşimleri televizyondaki ünlülerle yarışır hatta onları geçer hale 
gelmiştir.  
Son yılların en çok ziyaret edilen sosyal medya kanalları arasında bulunan video paylaşım sitesi 
Youtube, 2017 yılında 1.47 Milyar izleyiciye ulaşmıştır. Statistica.com sitesinin tahminine göre 2021 
yılında 1,86 Milyar izleyicisi olacağı tahmin edilmektedir 
(https://www.statista.com/statistics/805656/number-youtube-viewers-worldwide/). 2016 yılının ilk 
çeyreğindeki verilere göre Türkiye’deki aktif Youtube kullanıcı sayısı 28.8 Milyondur. 10. Sıradaki 
Türkiye’nin bulunduğu listenin başında 167.4 Milyon kullanıcı ile Amerika Birleşik Devletleri 
bulunmaktadır. Günde 5 Milyon videonun izlendiği ve 30 Milyon ziyaretçisi olan Youtube’a dakikada 
300 saatlik video yüklenmektedir. YouTube’da ayda 3,25 Milyar saat video izlenmektedir. Ortalama 
her ay 18-49 yaş aralığındaki 10 kişiden 8’i Youtube izlemektedir. Youtube izleyicilerinin yaş oranları 
ise; 18-24 – %11, 25-34 – %23, 35-44 – %26, 45-54 – %16, 50-64 – %8, 65+ – %3 bilinmeyen yaş –
%14. Video izlemeye başlayan insanların %20’si ilk 10 saniyede izlemeyi bırakmaktadır 
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(https://fortunelords.com/youtube-statistics/). Verilere bakıldığında özellikle genç ve orta yaştakilerin 
izleyiciler arasında yoğun olduğu, 50 yaştan sonra izlenme oranının düştüğü gözlenmektedir.  
1. Parasosyal Etkileşim  
Parasosyal etkileşim kavramı 1956 yılında Horton ve Wohl tarafından ilk kez ortaya atılmıştır. Horton 
ve Wohl, para sosyal etkileşimi “tek yönlü, diyalektik olmayan, ekrandaki kişi tarafından kontrol 
altında tutulan ve karşılıklı gelişime duyarlı olmayan bir ilişki sonucunda ortaya çıkan etkileşim olarak 
tanımlamaktadır. Tsay ve Bodine (2012) ise parasosyal etkileşimini içeriğinde bulunması gereken 
unsurları şöyle sıralamaktadır: 
-Rehberlik, örneğin medya kişiliğinden rol model arak öğrenme 
-Yüz yüze iletişim kurma arzusu, örneğin medya kişiliğiyle buluşma isteği 
-Samimiyet, örneğin medya tüketim düzeninin dışında yakınlık algılama 
-Davranışsal bağlanma, örneğin diğerleriyle medya kişiliği hakkında konuşma 
Parasosyal ilişkiler aktörler ve izleyiciler arasındaki karakter özellikleri ve kişisel geçmiş gibi 
benzerlikler çok olduğu zaman daha güçlü olmaktadır (Schmid ve Klimmt, 2011, Aktaran Rihl ve 
Wegener, 2017). Bu durum genç izleyicilerin Youtuber’lara kendilerini yakın hissetmelerini 
açıklamaktadır. Ayrıca parasosyal etkileşim daha yaşlı izleyicilerde düşmektedir (Rihl ve Wegener, 
2017). Parasosyal etkileşimin kurulduğu medya karakterine ‘persona’ adı verilmektedir. Bu medya 
karakterinin çoğul hali içinse ‘personae’ ifadesi kullanılmaktadır (Horton ve Wohl, 1956). Parasosyal 
etkileşim alan yazında çoğunlukla olumlu bir deneyim olarak açıklanmakta ve bu etkileşim, genellikle 
seyirci ile onun en sevdiği karakter arasında kurulmaktadır. Alan yazındaki pek çok çalışmada bu 
karakter, izleyicinin kendisini yakın hissettiği, en çok sevdiği ‘favori’ karakteri olabildiği gibi 
sevilmeyen ya da nötr olunan karakterler de persona olabilir.  
Parasosyal etkileşim kavramının ortaya çıkmasından sonra televizyon dizilerindeki karakterlerin 
izleyici ile olan parasosyal etkileşimi ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Sosyal medya 
platformlarının kullanımının yaygınlaşması ve her hangi bir editoryal süreçten geçmeyen, her türlü 
kullanıcı tarafından binlerce çeşit videonun üretilebilir, platformlara yüklenebilir ve dünyanın dört bir 
tarafındaki her yaştan izleyici tarafından izlenebilir hale gelmesinden sonra parasosyal etkileşim ile 
ilgili pek çok araştırma yapılmaya başlanmıştır. Bunların arasında CEO’ların sosyal ağ sitelerindeki 
iletişim tarzları ve parasosyal etkileşime etkileri (Tsai, Men, 2017); tüketici-marka ilişkisinin sosyal 
medyada geliştirilmesinde parasosyal etkileşimin rolü (Labreque, 2014), YouTube kanallarındaki çok 
izlenen kişilerin video içeriklerinin trendleri (Ferchaud, Grzeslo, LaGroue, 2017) sayılabilir. 
Parasosyal etkileşim tüketicilerin personalarla etkileşim kurduğu ilüzyonvari, sanki anında ve iki taraflı 
ilişkiyle bağlanmış gibi bir deneyim olarak (örneğin sunucuların, ünlülerin ya da karakterlerin 
medyadaki temsilleri gibi) betimlenmektedir. İnsanlar doğrudan iki yönlü iletişim içinde olduklarına 
inanırlar, sanki karşılarındaki kişiyle konuşuyor hissine kapılırlar (Houlberg 1984, Levy 1979, Rubin, 
Perse ve Powel 1985, Aktaran Labrecpue 2014). Parasosyal ilişki online sosyal ağlarda karşılıklı hale 
gelirse  ve doğrudan ilişkiyi deneyimlemek mümkün olursa parasosyal ilişki ortho sosyal ilişkiye-
doğrudan sosyal ilişkiye dönüşebilir. Ancak Rihl ve Wegener tarafından yapılan araştırmada (2017) 
Youtube ünlüleriyle parasosyal etkileşimin gücünün geri bildirim fonksiyonlarından etkilenmediği 
ortaya çıkmıştır.  
Birçok yazara göre parasosyal etkileşim sadece geleneksel kitle iletişimi medyasıyla sınırlı değildir. 
Aynı zamanda online bir çevrede mesajlar yoluyla da persona, marka ya da ünlüyle sağlanabilir 
(Ballantine ve Martin 2005; Hoerner 1999, Goldberg ve Allen 2008 Aktaran Labrecque 2014). Internet 
geleneksel parasosyal etkileşim çevrelerinden teknik olarak daha fazla etkileşime olanak vermektedir. 
Beğenmeler, yorumlar, paylaşımlar, özel mesajlar, arkadaş etiketlemeler parasosyal etkileşimin 
olduğunu destekleyen nicel ve nitel veriler sunan önemli araçlardır.  
 

1.1. İnternet videolarında parasosyal etkileşim 
Ferchaud ve diğerlerinin yaptıkları araştırmada (2017) self disclosure (kendini açma) yüksek düzeyde 
otantiklikle olumlu olarak ilişkilendirilmektedir. Diğer bir deyişle, YouTube kişilikleri kendilerini 
açtıklarında aynı zamanda daha otantik olurlar. Bu veri Perse ve Rubin (1989, akt. Ferchaud v.d.) 
tarafından yazılan bir makaledeki literatürle uyumludur; Perse ve Rubin’e göre (1989) kendini açma 
parasosyal ilişkinin oluşmasını destekler.  
 
2. Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmada, çok izlenen internet videolarında ve yüksek abone sayısına sahip YouTube 
kanallarında bulunan parasosyal etkileşim öğelerinin belirlenmesi, tematik olarak sınıflandırılması ve 
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ne kadar sıklıkla kullanıldığının ortaya çıkarılması çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaca 
uygun olarak çalışmada, “parasosyal etkileşim boyutları, internet videolarında ne düzeyde ve hangi 
biçimlerde bulunmaktadır?” araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır.  
 
3. Örneklem  

Çalışmada evren büyüklüğü tespit edilemediğinden ve araştırma amacına uygun olmasından dolayı 
olasılıklı olmayan örneklem alma tekniği kullanılmıştır. Derinlemesine araştırma yapabilmek 
amacıyla, “çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların seçilmesi” olarak da 
tanımlanabilecek “amaçsal örneklem alma” metodu, verilerin toplanacağı içerik kategorilerinin ve 
bunların altındaki YouTube kanallarının belirlenmesi için kullanılmıştır.  
YouTube kanallarının belirlenmesinde; Türkçe dil ve içeriğe sahip olmaları, en az 100 binin üzerinde 
takipçiye sahip olmaları ve son 1 yıl içinde en az 20 içerik paylaşmış olmaları kıstas olarak 
kullanılmıştır. Belirlenen YouTube kanalları içerisinden ise bu özelliklere sahip toplamda 85 adet 
video rastlantısal olarak seçilerek çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.  Ayrıca, araştırma evreninin 
çeşitliliğini en üst düzeyde temsil etmesi için örneklem oluşturulurken belirlenen içerik 
kategorilerinden faydalanılmıştır. Bunlar kategoriler,    
 
− Seyahat  
− Makyaj - Güzellik - Moda 
− Nasıl yapılır? / Hobi 
− Ürün İnceleme 
− Bilim / Teknoloji 
− Sohbet  
− Aile - Çocuk olarak belirlenmiştir. 

 
Buna göre, nihai olarak çalışmaya dahil edilen 10 adet YouTube kanalı şu şekilde sıralanabilir: 
 

1. Enes Batur: 7,137,995 takipçi 
2. Orkun Işıtmak: 4,722,466 takipçi 
3. Uras Benlioğlu: 1,753,239 takipçi 
4. Merve Özkaynak: 1,059,206 takipçi 
5. Danla Bilic: 1,710,020 takipçi 
6. Meryem Can: 1,573,319 takipçi 
7. Duygu Özaslan: 890,205 takipçi 
8. Duygu Köseoğlu: 1,537,516 takipçi 
9. Gurbetçi Aile: 157,300 takipçi 
10. İlkay Zaman: 374,867 takipçi 

 
4. Sınırlılıklar  
Çalışma, yalnızca YouTube video paylaşım ağında bulunan videolar ile sınırlıdır. Çalışmanın bir diğer 
sınırlılığı ise ele alınan kıstaslarla ilgilidir. Çalışmanın, parasosyal etkileşim unsurlarının yüksek 
takipçi sayısına ve izlenme oranına sahip video içeriklerinde daha etkili bir şekilde gözlemlenebileceği 
varsayımı ile oluşturulan bir örnekleme sahip olması nedeniyle, nispeten yeni açılmış ve henüz 
örnekleme dahil olma kıstaslarını yakalayamamış YouTube kanalları kapsam dışında tutulmuştur. Bu 
durum, yüksek çeşitliliğe sahip YouTube video içeriğinin ancak sınırlı bir bölümünün çalışmada ele 
alınmasına neden olmuştur.  
 
5. Verilerin Toplanması ve Kodlama Süreci  
Araştırma tasarımı ve kodlama cetveli oluşturulurken Chen (2016), Ferchaud ve Grzeslo (2017) ve 
Head (2015)’in çalışmalarından faydalanılmıştır. Çalışma, Strauss ve Corbin’in “daha önceden 
belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama” olarak tanımladığı türde bir kodlama biçimi ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kodlama işlemi iki kodlayıcı tarafından yapılmıştır. Kodlayıcılar arası 
uyum düzeyi, Pearson korelasyon analiziyle belirlenmiş ve uyum düzeyleri .912 (p<0.01) ile .943 
(p<0.01) olarak belirlenmiştir. Bu değerler .676 ile 1.00 arasında olduğundan, “iyi/çok iyi düzeyde 
uyum” şeklinde yorumlanabilir. 
Kodlama cetveli temel olarak, “Yüksek Düzey Parasosyal Etkileşim”, “Orta Düzey Parasosyal 
Etkileşim” ve “Düşük Düzey Parasosyal Etkileşim” boyutlarını içermektedir. Bu temel boyutlar ve alt 
boyutları şu şekilde sıralanabilir:  
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A) Yüksek Düzey Parasosyal Etkileşim: 
Kişisel Hayatın Paylaşılması (Sharing of Personal Life)  

§ Kişisel Deneyimleri İfade Etme 
§ Duyguları ve Görüşleri İfade Etme 
§ Video Arkaplan Düzeni 
§ Video Arkaplan Düzeni (Kurgu) 
§ Gündelik Hayatın Gösterilmesi 
§ Duyguların Gösterilmesi 

 
İzleyiciye Atıf (Audience References)  

§ İzleyicilere Doğrudan Hitap Etme 
§ İzleyicileri İşaret Etme  
§ İzleyicilerin Ruh Halinden Söz Etme 
§ İzleyicilerin Görüşlerine/Fikirlerine Başvurma 
§ İzleyicilerin Gerbildirimlerini Kullanma 
§ İzleyicilerin İsteklerini Dikkate Alma 
§ İzleyicileri Önemseme 

 
İzleyiciyi Göz Önüne Alma (Audience Consideration)  

§ İzleyicinin Görüşlerini/Fikirlerini Sorma, Bunlardan Bahsetme (Refer To Audience For 
Opinion) 

§ İzleyicilerin Geribildirimlerinden Bahsetmek 
§ İzleticilerin Isteklerine Dikkate Alma 

 
B. Orta Düzey Parasosyal Etkileşim 

Güven Oluşturma (Build Trust)  
§ İzleyicileri Önemseme 
§ Kendiyle İlgili ve Yetenekleri, Becerileri Hakkında Dürüst Olma 

 
Conversational Speech Style 

§ Çekime Aynı Bir Konuşmaya Başlar Gibi Başlama 
§ Önceki Videolardaki Konuşmalara Atıf Yapma 
§ Göz Teması Kurma (Yüzyüze konuşmadaki gibi) 
§ Konuşurken gündelik konuşma dilini kullanma 

 
 
İzleyici Katılımı 

§ Eylem Çağrısı (Call to Action) 
§ İzleyicilerin Başarmasını / Yapmasını Istediği Bir Görev Vermek 
§ İzleyicilerin İçerik Oluşturmaya Dahil Olması 

 
C. Düşük Düzey Parasosyal Etkileşim 

 Kendini Tanıtma – Reklam ve Tanıtımını Yapma 
§ Kendine Ait Başka Bir Kanalı Tanıtma 
§ Kendi Ürünlerini Tanıtma  

Video Prodüksiyon 
§ Arkaplan Müziği 
§ Video Arkaplan Düzeni  
§ Videonun Çekildiği Ortam Tipi 
§ Kaliteli Video Produksiyon  
§ Video Düzenleme (Intro / Outro)  

Eğlence / Mizah 
§ Çekim Hatalarına – Komik Anlara Yer Vermek 
§ Kamera Arkası Görüntülere Yer Vermek 

 
6. Bulgular 
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Parasosyal etkileşim boyutlarının kullanım düzeylerine ilişkin olarak elde edilen bulgulara göre, 
çalışmanın örneklemini oluşturan 10 YouTube video içerik üreticisine ait 85 videoda; düşük, orta 
ve yüksek parasosyal etkileşim kategorilerine ait alt boyutların tamamına değişen oranlarda 
rastlanmıştır.  
 

Tablo 1. Yüksek Düzey Parasosyal Etkileşim Boyutları 
 Sıklık Yüzde 
Kişisel Deneyimler 58 68,2 
Duyguları ve Görüşleri İfade Etme 63 74,1 
Video Arkaplanı 65 76,5 
Video Arkaplan Türü (Doğal) 71 83,5 
Video Arkaplan Türü (Yapay) 6 7,1 
Gündelik Hayatın Gösterilmesi 29 34,1 
Duyguların Gösterilmesi (Toplam)  81 95,3 
         Duyguların Gösterilmesi – Yalnızca Sözel  22 25,9 
         Duyguların Gösterilmesi - Yalnızca Davranışsal 12 14,1 
         Duyguların Gösterilmesi – Hem Sözel ve Hem Davranışsal 47 55,3 
İzleyicilere Doğrudan Hitap Etme 49 57,6 
İzleyicileri İşaret Etme  51 60,0 
İzleyicilerin Ruh Halinden Söz Etme 14 16,5 
İzleyicilerin Görüşlerine Başvurma 26 30,6 
İzleyicilerin Geribildirimlerini Kullanma 14 16,5 
İzleyicilerin İsteklerini Dikkate Alma 11 12,9 

 
Çalışmaya dahil edilen video içerik üreticilerinin (YouTuber) neredeyse her durumda (%95.3) 
duygularından söz ettiği ve bunları sözel, davranışsal ya da her iki biçimde birden dışa vurdukları 
görülmüştür.  
Çalışma kapsamında incelenen videoların büyük bir bölümünün (%76,5) video içerik üreticisinin 
kendi evininin içi ve benzeri, özel hayatına ait bir alanda çekildiği belirlenmiştir. Çoğu durumda 
(%83.5) bu özel alan doğal ve müdahalesiz bir biçimde videolarda yer alsa da, bazı durumlarda da 
(%7.1) stüdyo ve dekor kullanılarak gerçekçi biçimde canlandırılmıştır. 
Video içerik üreticilerinin doğrudan izleyiciye seslenen, hitap eden bir üsluba sahip oldukları, 
bununla birlikte kişisel deneyimlerinden bahsettikleri (%68,2), duygu ve düşüncelerini açıkça ifade 
ettikleri (%74,1) tespit edilmiştir.  
 

Tablo 2. Orta Düzey Parasosyal Etkileşim Boyutları 
 Sıklık Yüzde 
İzleyicileri Önemseme 25 29,5 
Kendi Hakkında Dürüst Olma 32 37,6 
Çekime Aynı Bir Konuşmaya Başlar Gibi Başlama 79 92,9 
Önceki videolardaki konuşmalara atıf yapma 28 32,9 
Göz Teması Kurma (Yüzyüze konuşmadaki gibi) 82 96,5 
Gündelik Konuşma Dilini Kullanma 79 92,9 
Eylem Çağrısı 62 72,9 
İzleyicilerin Başarmasını / Yapmasını İstediği Bir Görev Vermek 15 17,6 
İzleyicilerin İçerik Oluşturmaya Dahil Olması 21 24,7 
 

Beden dili de bu doğrudan hitap ve seslenmeyi destekler nitelikte kullanılmaktadır. Çekim açıları, yüz yüze 
bir iletişimdekine benzer şekilde izleyici ile kameraya bakarak göz teması kurulabilecek (%96,5) ve izleyiciyi 
parmak ile işaret edebilecek şekilde (%60) tasarlanmıştır.  
İzleyiciye yönelik konuşmalarda, büyük oranda kolay anlaşılır, karmaşık olmayan gündelik konuşma dilinin 
benimsendiği görülmüştür (%92,9). 
Video içeriklerinde izleyiciye doğrudan seslenerek videoyu beğenme, kanala abone olma, yorum yapma vb. 
bir eylem çağrısının olduğu görülmüştür. 

 
Tablo 3. Düşük Düzey Parasosyal Etkileşim Boyutları 

 Sıklık Yüzde 
Kendine Ait Başka Bir Kanalı Tanıtma 20 23,5 
Kendi Ürünlerini Tanıtma 4 4,7 
Arkaplan Müziği Kullanımı 74 87,1 
Video Arkaplan Düzeni  57 67,1 
Videonun Çekildiği Ortam Tipi 52 61,2 
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Kaliteli Video Prodüksiyon 47 55,3 
Video Düzenleme (Intro / Outro) 35 41,2 
Çekim Hatalarına – Komik Anlara Yer Vermek 33 38,8 
Kamera Arkası Görüntülere Yer Vermek 9 10,6 
 

Video içeriğine ait duygu durumunu ve mesajı güçlendirmek adına videoların büyük bir 
çoğunluğuna (%87,1) bir arka plan müziği eklendiği, çekim eğer bir stüdyo ortamında yapılıyorsa, 
bir ev veya onun rahatlığındaki salon, oturma odası gibi bir dekorun oluşturulduğu (%67,1) 
gözlenmiştir.  
 
7. Sonuç 

Kitle iletişim ortamlarında izlenen ve izleyicinin yüz yüze konuşuyormuşçasına bir etkileşim içine 
girmesi ve izleyenin kendini konuşmanın bir tarafı gibi görmeye başlaması durumu, “parasosyal 
etkileşim” olarak açıklanmaktadır. Youtube ünlüsü-fenomeni olarak kavramsallaştırılan dijital içerik 
üreticilerini ele alan bu araştırmada ünlülerin izleyicileri ile kurdukları parasosyal etkileşimi neden ve 
nasıl oluşturmaya çalıştıkları araştırılmıştır. Araştırma kapsamında en çok izlenen sekiz ve 
paylaşımlarıyla farklılık yaratan iki YouTube ünlüsünün videoları yüksek, orta ve düşük düzey 
parasosyal etkileşim unsurları açısından analiz edilmiştir. Yapılan nicel ve nitel içerik analizi 
sonucunda yüksek düzey parasosyal etkileşim boyutlarından “duyguların gösterilmesi” %95,3 olarak 
en çok ortaya çıkan boyut olduğu belirlenmiştir. YouTube ünlülerinin neredeyse her durumda 
duygularından söz ettikleri, bunları sözel, davranışsal ya da her iki biçimde birden dışa vurdukları 
gözlenmiştir. Orta düzey parasosyal etkileşim boyutlarında ise %96,5 ile göz teması, %92,9 ile 
gündelik dil kullanma gibi yüz yüze iletişimin gerekliliklerini yerine getiren davranışlar belirlenmiştir. 
Yüksek ve orta düzey parasosyal etkileşim boyutlarından en yüksek oranda kullanımın duygu 
paylaşımı, göz teması ve günlük dil gibi unsurların olması YouTube ünlüleriyle yüz yüze 
konuşuyormuşçasına etkileşime girmeyi kolaylaştıran, destekleyen ve izleyicide bağımlılık haline 
getiren en önemli davranışlardır sonucu ortaya çıkmıştır. Daha çok videonun çekim tekniklerine, 
mekâna odaklanan düşük düzey parasosyal etkileşim boyutları incelendiğinde ise “arkaplan müziği 
kullanımının yoğunluğu” %87,1 ile “ev ortamının rahatlığını yansıtan video arkaplan düzeni” %67,1 
kullanım ile belirleyici olmuştur.  Sonuç olarak izleyicinin kendini rahat hissedeceği, kendisiyle yüz 
yüze iletişimin tüm özelliklerini kullanarak iletişim kuran, keyif aldığı müzikler kullanan Youtube 
ünlülerinin, parasosyal etkileşim öğelerini etkin biçimde kullandıkları görülmektedir.   
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GERÇEK DÜNYANIN SANAL UYGULAMALARLA DENETİLMESİ 
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Özet  

Denetim mekanizmasının ve oto-kontrolün sekteye uğradığı durumlarda birey, 
başkası tarafından görünür olmadığını düşündüğünde farklı bir karaktere bürünüp, ona 
göre davranış sergileyebilmektedir. Ancak günümüzde dijitalleşme, birçok alanda 
kendine yer edinmiş ve görünmeme neredeyse imkansız olmuştur. Çünkü bir çok insan 
ve kurumun gerçek hayatta olduğu gibi, sanal dünyada da dijital kimliklileri mevcuttur. 
Sanal dünyada bu kimliklerle giriş yapıldığında iz bırakmadan dolaşmak mümkün 
değildir. Bununla birlikte dijitalleşme hızlı, etkili ve geniş bir iletişim becerisini de 
beraberinde getirmiştir. Twitter, Swarm, Facebook, Tripadvisor, Yemeksepeti gibi 
uygulamalar, bu beceriyi sağlayan programlardan sadece bir kaçıdır. Bu uygulamalar 
anında veri paylaşımı ve anlık mesajlaşma sağlarlar. Hız, aynı zamanda anlık geri 
bildirimler ve iyileştirmeler de sağladığından, kitle denetimi konusunda oldukça 
etkilidirler. 

Bu çalışmada, yeni medya uygulamaları ile mekanlar başta olmak üzere, 
tüketim kültürü bağlamında sanal dünyanın, gerçek dünyayı kişi ve kurumlar bazında 
nasıl denetleyip, etkilediğini eleştirel perspektiften açıklamayı amaçlayan bir literatür 
çalışmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Yeni medya, Denetim, Sosyal Medya, Dijitalleşme, İletişim 
  
 THE SUPERVISE OF REAL WORLD WİTH VIRTUAL 
APLICATIONS 

In situations where the control mechanism does not work and if the individual 
does not have auto-control, the individual may think that not seen by someone else and 
behave differently than her/his daily life. However today, with digitalization, it has 
become almost impossible to not been seeing. Because even now, as normal people have, 
institutions and organizations has a digital identity. And in the digital world, it is not 
possible to navigate without a trace. However, digitization has also created a fast, 
effective and wide range of communication skills. Apps such as Twitter, Swarm 
Facebook and Tripadvisor are just a few of them. These applications provide instant data 
sharing and instant messaging. Since speed also provides instant feedback and 
improvements, these applications are also very effective in terms of mass auditing. 

In this study, it is a literature study aiming to explain from a critical perspective 
how the virtual world controls and influences the real world on the basis of people and 
institutions, especially with respect to new media applications and spaces, in the context 
of consumer culture. 

 Keywords: New media, Auditing, Social Media, Digitalization, Communication 
 

Giriş 
21. yy’da dijitalleşme başlı başına bir devrim ortamı yaratmıştır. Her şeyin çok hızlı ve sürekli 

bir değişime maruz kaldığı bu dönemde, sanayi devrimi ile başlayan ekonomik yükseliş, üretim ve 
tüketim ilişkilerini de değişmeye başlamıştır. Bilgisayar, internet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi 
değişimin hızında önemli bir paya sahiptir. Gündelik yaşamın her alanına nüfus eden dijitalleşme, 
bireyi evinden çıkmak zorunda bıraktırmadan, fiziki anlamda efor sarf etmeden alışveriş, kurumsal 
işler, özel işler hatta ikili ilişkileri yürütebilme, hayatını idame ettirebilme imkanı sağlamıştır. Tüm 
bunlara imkan sağlayan ise neredeyse herkesin cebinde taşıdığı internet bağlantısı olan akıllı cep 
telefonları. 

Dijitalleşme ile değişmeye başlayan diğer alanlar ise sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar 
olmuştur. Arkadaşlık ilişkileri, ikili ilişkiler, tüketim ve bilinirlik gibi insani ilişkiler, günümüzde dijital 
platformalar üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu platformlarda diğer kullanıcılar tarafından 
görünür olmak, bilinir olmak, beğeni ve olumlu yorum almak, günümüz ilişkilerine yön veren 
eylemlerin başında gelmektedir. Bu imkanı sağlayan sosyal medya olarak tabir edilen Twitter, 
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Yemeksepeti, Zomato, TripAdvisor gibi akıllı telefon uygulamaları dijital platformlarda önem arz 
etmektedir. Bu uygulamalar üzerinden yapılan değerlendirmeler, günümüzde sadece dijital platformu 
değil aynı zamanda, gerçek dünyadaki alanları da etkilemeye başlamıştır. 

Bu çalışmada, yeni medya uygulamalarının yarattığı yeni gözetleme ve denetleme biçimlerinin 
ekonomik, kültürel ve tüketim ilişkileri bağlamda ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda denetim 
sağlayan uygulamaların tümü benzer çalışma prensibine sahip olduğundan yiyecek yorumlamasını 
kendine temel alan Yemeksepeti uygulaması ile gezi/seyahat rehberliği ve denetimini kendine temel 
alan TripAdvisor uygulamaları örneklem olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, yeni medya 
kullanıcıları arasında popüler olan beğeni, yorumlama ve puanlama uygulamaları, hem sosyal, hem 
ekonomik, hem de denetim boyutuyla yer almaktadır. 

Küresel Dönüşümler ve Dijitalleşme 
Savaş, doğal afet, salgın hastalıklar ve felaketler gibi büyük olaylar, neredeyse tüm dünyayı 

büyük bir oranda etkileyen olayların başında gelir. Devrimler bu anlamda küresel boyutta etki yaratan 
dönüm noktaların başında gelmektedir. Tarım endüstrisinin hız ve ivme kazanmasını sağlayan da 
sanayi devrimi olmuştur. Makineleşme beraberinde düşük bir güç harcamayla, yüksek verim elde etme 
imkanı sağlamıştır. Üretime aynı zamanda hız kazandıran sanayi devrimi, zenginliği arttırmıştır. Tarım 
ekonomisi yerini sanayi ekonomisine bırakmıştır. 

Yönetmenliğini Orhan Aksoy’un üstlendiği ve traktör almak için uğraşan köylü bir ailenin 
yaşadıklarının anlatıldığı “Taşı Toprağı Altın Şehir” filminde, traktör ile saban arasındaki fark tek bir 
cümleyle, çarpıcı bir şekilde ifade edilmiştir. Karakterlerden Cemal’in “Devir makine devri ağam, 
şimdi toprak makinenin kölesi oldu, biz halen toprağın kölesiyiz” (Tünaş, 1978) cümlesi, sabanın 
makineye yenilişini özetlemektedir. Sanayi devrimi, tarım endüstrisini makinelerin hizmetine sokmuş 
ve bu anlamda küresel bir etki yaratmıştır. 

Küresel boyutta etki yaratıp bir diğer devrim ise, dijital devrimdir. Sanayi devriminin devamı 
ve gerekliliğinden doğan dijital devrim, makinelerin dijitalleşmesiyle daha da gelişmiştir. Fabrikalar 
akıllı fabrikalara dönüşmeye başlamıştır. Sanayi devriminin getirdiği ekonomik yükseliş, teknolojik 
alanda da gelişmelerin önünü açmıştır. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve 
internet teknolojileri de gelişme göstermiş ve günümüz dijital devrimi yani dijitalleşme gerçekleşmiştir. 
Alvin Toffler’in üçüncü dalga kuramında ifade ettiği gibi, uygarlığın tarımsal üretimle geçirdiği bin 
yıllık süreçten sonra endüstri devrimi, onun getirdiği sanayi devrimi ve şimdi de üçüncü evre olan bilgi 
toplumu dönemine girilmiştir. Bu dönem bilginin, teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatın merkezine 
yerleştiği enformatik bir toplum oluşturmuştur (Toffler, 1989, s. 10). 

Küresel boyutta dünyayı etkileyen sanayi devrimi ve dijital devrim aynı zamanda sosyal 
hayatı, toplulukları, kültürü ve iletişimi de değiştirmişlerdir. Daha doğru bir ifadeyle, toplumu ve doğal 
olarak da insanı dönüştürmüştür. Sanayi devrimi ekonomik ve kültürel ilişkiler üzerinde daha çok etki 
etmişken, dijital devrim kültür ve iletişim alanlarında büyük ölçekte değişimler yaratmıştır. Hem 
ekonomik devrim hem de iletişim devrimi birbiriyle ilişkili ve aralarında organik bağlar bulunan 
devrimlerdir. Sanayi devrimi ile gelişen ekonomi, beraberinde teknolojik gelişmeleri getirmiştir. 
Teknolojik gelişmeler, iletişim alanındaki gelişmelerin önünü açmıştır. Dolayısıyla her bir gelişme bir 
sonraki için birer basamak vazifesi görmüştür. Tıpkı bilimin gelişmesinde olduğu gibi, iletişim 
teknolojilerinin gelişmesinde de kolektif bir çalışma mevcuttur. Her bir ilerleme kendisinden bir önceki 
başarının üstünde yükselmektedir. 

Dijitalleşme, toplumu büyük bir oranda değiştirmiştir. Bireyselleşen toplumları daha da 
yalnızlaştırmıştır Başka bir ifadeyle günümüz insanları yalnızlaşmıştır. Ancak bu yalnızlaşma 
beraberinde sadece olumsuzlukları getirmemiştir. Dijitalleşme, yalnızlaşan insana kendilerini sanal 
mekanlarda var etme imkanı da sağlamıştır. İnsanlar normal şartlarda olmadığı, hatta olamayacağı 
kadar faal bir hayatı, sanal dünyalarında yaşamaya başlamışlardır. Sınırsız ve denetimsiz bir evren olan 
sanal dünya, bireye istediği kadar, istediği sürede ve istediği yerde özgürlük alanı sağlamaktadır. Bu 
oranda bir özgürlük alanını ise, iletişim teknolojileri ile birlikte gelişim gösteren akıllı telefonlar ve 
onlarla birlikte gelişen sosyal medya uygulamaları sağlamaktadır. Sanayi devrimi ile dijital devrim de 
bu noktada kesişmektedir. Dijitalleşen üretim sistemleri ile günümüz tüketim ilişkileri de artık, çok 
büyük bir oranda sanal dünya üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Akıllı telefonlar ile gündelik 
hayatın merkezine yerleşen internet kullanımı, tüketim ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Öyle 
ki, hem kişisel hem de kurumsal bir çok iş, günümüzde akıllı telefonlar aracılığıyla sanal dünya 
üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Bunlarla beraber tüketim ilişkileri de sanal platformlarda 
yürütülmeye başlanmıştır.  
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Akıllı telefonlara uyumlu anlık mesajlaşma ve iletişim imkanı sağlayan Facebook, Twitter, 
Swarm, TripAdviser, Zomato, BiTaksi ve Uber gibi uygulamalar tamamen tüketim işlevi üzerine 
kurulu uygulamalardır. Bu sanal uygulamalar gerçek mekanlar, şirketler ve kurumlar hakkında binlerce 
insanın görme imkanının olduğu platformlarda  yorum yazarak, beğenip beğenmediklerine göre 
puanlama yaparak, modern tüketim ilişkilerine yön vermektedirler. 

Tüketim Kültürü ve Dijitalleşme 
İnsanlık tarihi çeşitli dönemlerden geçerek gelişme göstermektedir. Savaşlar, devrimler, 

felaketler, bunların her biri insanlık için, genellikle, birer dönüm noktası oluşturmaktadır. Tarım 
ekonomisinden sanayi ekonomisine geçişi sağlayan sanayi devrimi, üretim ve tüketim bazında tüm 
dünyayı büyük bir değişime sokmuştur. Kırsal kesimlerde kolektif bir şekilde tarım ürünleri üretip 
pazarlayan, ekonomisini bu üretim ve tüketim ilişkisi üzerinden ihya eden insanlar, sanayi devrimi ile 
birlikte seri üretime geçmiştir. Seri üretim tıpkılık ve hız esasına dayanır. Kısa sürede aynı ürünün 
onlarcası hatta yüzlercesi üretilebilmektedir Bu da tüketim fazlası ürün stokları meydana getirmiştir. 
Ekonomik kalkınmanın temelleri de hızlı ve seri üretimin, geniş ölçekli tüketime kaydırılması ile 
oluşturulmuştur. 

Sanayi devrimi ekonomik şarlar kadar demografik şartları da değiştirmiştir. Tarımsal üretimin 
azalması, buna karşın sanayi üretimin hızla yükselmesi, kırsaldan kente göçün önünü açmış, kentlerin 
kalabalıklaşıp gelişmesini sağlamıştır. Bu göçler doğal olarak kırsallarda daha az insanın kalmasına 
neden olmuş ve kırsal bölgelerin gelişmişlik seviyelerinde düşüşe neden olmuştur. 

Kentleşme ile birlikte değişen bir diğer durum ise, kolektif yaşam biçimidir. Şehir hayatı ve 
sanayi tipi üretim birliktelikten çok, bireyselliğe odaklanılmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik 
ailelerin daha az bireyden oluşmasına, az bireyli çok aileli mekanların, binaların mahallelerin ve 
şehirlerin oluşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla kırsal aile tipi olan geleneksel aileden, kent tipi aile 
olan çekirdek aileye geçilmiştir. Bu durum doğal olarak insan ilişkilerini ve aile ilişkilerini de 
etkilemiştir. Hatta insanların giderek daha yalnızlaşmasına neden olmuştur. 

Dijital devrim ise, sanayi ekonomisi ve kentlerin yalnızlaştırdığı insanı, biraz daha 
yalnızlaştırmıştır. Ancak dijital devrimin getirdiği yalnızlık, gerçek hayattaki yalnızlıktan farklıdır. 
Gerçek dünyada ikili ilişkiler konusunda başarılı olamayan, çevresiyle yakın ilişki kuramayana, 
toplumsal ilişkilere çok dahil olmayan veya toplumla ilişki kurmaya yanaşmayan insan tipine, asosyal 
denirdi, ancak dijitalleşme ile birlikte bu kavramın da değiştiği veya değişmek zorunda kaldığı 
anlaşılmaktadır. 

Gerçek dünyaya paralel bir dünya yaratan dijital çağ, kişiye aynı zamanda gerçek dünyadaki 
karakterinden farklı bir karaktere bürünme imkanı da sağlamıştır. Dolayısıyla kişi gerçek dünyada her 
ne kadar etkin değilse de, dijital dünyasında bir kahraman hatta, oldukça ünlü bir karakter olabilme 
imkanı elde etmektedir. Farklı karakterlere bürünebilme imkanının olduğu bu dünyada, kullanıcı kendi 
gibi bir çok kişiyle ağlar üzerinden sosyal ve katılımcı bir ortam yaratabilmektedir. Dolayısıyla, sanal 
dünyaya geçiş yapan kullanıcı kendi evinde, odasında tek başınayken, diğer dünyada kalabalık 
ortamlarda dijital anlamda boy gösterebilmektedir. Bu dünyaya da sanal dünya denmektedir. 
Dijitalleşme ile birlikte var olan bu dünya, sınırsız, mesafesiz ve zamansız bir evreni temsil etmektedir. 
Rutter ve Smith sanal evren için mekan olmayan mekanlar betimlemesini kullanırken (2005, s. 84), 
Berg ve Lune aynı evren için vücudunu terk etmiş insanların doldurduğu ve iletişimin ağlar üzerinden 
kurulduğu bir mekan ifadesini kullanmaktadır (2015, s. 264). 

Dijital evrenin sunduğu sınırsız imkan ve kolaylık, beraberinde tüketim biçimlerini ve 
çeşitlerini de değiştirmiştir. Maddesel olarak üretimin halen gerçek dünyada üretildiği sistemde, 
pazarlama ve tüketim büyük bir oranda dijital dünya üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Özellikle 
küresel boyutta müşteriye ulaşabilme imkanı yaratması, dijital evrenin üretim bantları için önemli bir 
fırsat olmasını sağlamıştır. Bununla beraber devlet kurumları dahil, bankalar bile bir çok işlemini yine 
dijital dünya üzerinden, müşterinin gerçek mekana gelmesine gerek bıraktırmadan, gerçekleştirme 
imkanı sağlamaktadır. 

Günümüzde tüketim salt tüketmek eyleminden ibaret değildir. İnsanların özellikle de sosyal 
medya sayesinde sanal dünyada daha çok görünür olmaları, tüketimin içeriğini de değiştirmiştir. 
Tüketim artık sadece tüketim değil, aynı zamanda bir imaj, bir statü ve bir sınıf gibi simgesel bir anlam 
taşımaktadır. Bu da doğal olarak dijitalleşmenin de tüketimin içeriksel anlamında değişikliklere neden 
olduğunu göstermektedir. Bant tipi üretim sisteminin beraberinde getirdiği tüketim ve imaj ilişkisini, 
dijitalleşme biraz daha ileriye taşıyarak, tüketim eylemini devam ettirmektedir. 

Simgesel tüketim, kitlesel üretimin kitlesel tüketime yol açtığı dönemlerden itibaren aslında 
insanlar arasında var olan bir durumdur. Herkesin aynı ürünü alıp sıradanlaştığı bir ortamda, aynı 
ürünün farklı şekil, renk ve yüksek fiyatlısını satın almak, sizi diğerlerinden ayıran bir fark 
yaratmaktadır. Tıpkı aynı varış noktasına giden bir uçağın koltuklarının sınıflandırılarak satılması gibi, 
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üst sınıf bir koltuk alan yolcu, statü olarak alt sınıf koltuk alan yolculardan daha bir yüksekte hisseder. 
Ancak eski dönemlere göre dijital dönemde, insanlar daha çok görünür olmuşlardır. Daha fazla zaman 
ve daha çok kişi tarafından görünür olmak, doğal olarak tüketime de hiç olmadığı kadar daha fazla bir 
imaj anlamı yüklemiştir. 

Dijital dünya aynı şekilde tüketiciler için de önemli bir fırsat yaratmıştır. Tüketici, istediği 
ürünün onlarca çeşidine ulaşma imkanına sahip olmuştur. Bir çok satıcı üzerinden ürünlerin fiyat ve 
kalitesine göre karşılaştırma yaparak, kendisi için en uygun ürünü bulabilmektedir. Kullanıcı, hiç 
zahmetsiz ve göreceli olarak daha güvenli bir şekilde tüketim eylemini gerçekleştirmiş olur. 

Gözetim ve Denetimin Çift Yönlü İşlevselliği 
“Bir işin doğru ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş 

etmek, kontrol etmek (Tdk)” anlamına gelen denetim, başka bir ifadeyle bireyin daha üst bir kişi veya 
kurum tarafından çizilen sınırlar içerisinde tutmak, sınır dışına çıkmasını engellemek için yapılan 
gözetlemedir. Ancak 21. yy’da gözetleme ve denetimin çok boyutlu olarak değiştiği de ifade edilebilir. 

Gözetim ve denetim denince düşünülen isimlerden biri, İngiliz filozof ve toplum bilimci 
Jeremy Bentham’dir. Gözetim ve buna bağlı olarak sürekli bir denetimin sistematik bir dizgesini 
çıkaran Bentham, 1785 yılında “Panoptikon” sistemini geliştirmiştir. Asıl olarak bir hapishane inşa 
modeli olan Panoptikon, mahkumların sürekli denetildikleri hissini uyandıracak şekilde tasarlanmıştır 
Bentham’ın Panoptikonu’nu modern güç ile ilişkilendiren ise Michel Foucault’dur (Çoban & Ataman, 
2016, s. 3). 

Foucault’a göre Bentham’ın Panoptikon’u gözetim sisteminin mimari biçimini oluşturmuştur. 
Bütünü (pan) gözlemlemek (optikon) anlamına gelen bu tasarımın ilkeleri de şu şekildedir; çevrede 
halka şeklinde bir bina, merkezde ise bir kule; bu kulenin halkanın iç cephesine bakan geniş pencereleri 
vardır. Çevre bina ise hücrelere bölünmüştür. Bunların, her biri içeri bakan ve kuleninkilere karsı 
gelen, diğeri de dışarı bakan ve ışığın hücreye girmesine olanak veren ikişer pencereleri vardır. Bu 
durumda merkezi kuleye tek bir gözetmen ve her bir hücreye tek bir mahkum kapatmak yeterlidir. 
Geriden gelen ışık sayesinde, çevre binadaki hücrelerin içine kapatılmış küçük siluetleri olduğu gibi 
görmek mümkündür. Görülmeden gözetim altında tutmaya olanak veren düzenleme, sürekli görmeye 
ve hemen tanımaya olanak veren mekânsal birimler oluşturmuştur (1992, s. 251). 

Başka bir ifadeyle Panoptikon’un esas amacı, gözetleyen biri olmasa dahi, kişinin sürekli 
izleniyor hissini uyandırmaktır. Birey oto kontrol mekanizması geliştirerek, kendi kendini denetlemeye 
başlar Panoptikon, üst akıl olarak kabul gören iktidarın güç elde etmek için başvurduğu yeni bir tasarım 
olarak inşa edilmiştir. 

 
Şekil-1.Temsili Panoptik Hapishane Şeması 

19.yy’da denetim ve gözetim denince akla ilk gelen “devlet, hükümet ve yönetim” gibi üst 
makamlardı ancak; bugünün dünyasında dijital çağ, denetim ve gözetimi üst kurumların tekelinden 
alarak, bireysele indirgemiştir. Hatta doğrudan gözetim olarak ifade edilebilecek sınırsız bir dijital 
görünürlük kazandırmıştır. Bireysel kullanıcılar hem gözetimi hem de gözetilmeyi kendi iradeleri ile 
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açık hale getirmektedirler. Başka bir ifadeyle gözetim, iktidar tekelinden rızaya dayalı bir gözetleme ve 
gözetlenmeye evrilmiş durumdadır. 

Gözetim olgusu, iktidarlar için her zaman bir denetim ve güç alanı oluşturmuştur. 
Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte gözetim çeşitlenmiş, yaşamın bir çok alanına yayılmış ve varlığı 
kitlelerce kabul edilmiştir. Panoptik bir mantıkla hareket eden sistem, özneleri biçimlendirerek 
gözetlemeyi ve gözetlenmeyi sıradanlaştırmıştır. Toplumsal özgürlükler iktidarların denetimi altına 
gittikçe de azalmakta ve bireyler güven arayışı içine kendi rızaları ile gözetlenmeyi arzulamaya 
başlamaktadırlar (Çatalbaş & Kaya, 2017, s. 21-22). Foucault’a göre “Panoptikon bir cins iktidar 
laboratuvarı gibi işlemektedir. Gözlem mekanizmaları sayesinde, insanların tutumları üzerinde daha 
etkin olmakta ve daha fazla nüfuz olanağı sağlamaktadır” (1992, s. 257). 

Ancak kapitalizmle birlikte teknolojik gelişmeler, gözetimin yaşamın tüm noktalarına nüfus 
etmesine neden olmuştur ve Panoptikon kavramı oluşan yeni süreci anlatmakta yeterlilik 
gösterememiştir (Çatalbaş & Kaya, 2017, s. 30). Bu noktada Panoptikon yerini Super-Panoptikon’a 
bırakmıştır Super-Panoptikon, kapalı ve fiziksel mekanların sınırlarını aşan yeni bir gözetim şekli 
yaratmıştır. Çünkü teknolojik gelişmeler her yeri izlenebilir, gözetlenebilir hale getirmiştir. 
Panoptikon’da az çoğu izlerken, Süper-Panoptikok’da gözetleme karşılıklı bir hal almıştır Hem az çoğu 
izlemekte, hem de çok hem çoğu hem de azı izleyebilir hale gelmiştir (Öztürk, 2013, s. 138-140). 

İktidarlar ise her dönem olduğu gibi teknoloji çağında da bu çağın ürünü olan akıllı makineleri 
ve teknolojik diğer araçları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan geri durmamışlardır (Çatalbaş 
& Kaya, 2017, s. 22). Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle kullanıcı sayısında meydana 
gelen artış, ekonomik yeni bir düzenlemenin de bu yönde yapılmasının önünü açmıştır. İnternetin 
gündelik hayatın her anında ve her noktasında kullanımını kolaylaştıran akıllı cep telefonları, 
günümüzde ekonomik ilişkilerinde merkezi konumuna yerleşmiş durumdadır. Online alışveriş siteleri, 
bankacılık işlemleri, devlet kurum işlemleri gibi daha önce fiili olarak yapılan işlemler artık, ufak 
ekranlardan yerinden kıpırdanmaya gerek kalmadan yapılabilir hale gelmiştir. Kredi kartı kullanımı bu 
ekonomik işlevi daimi kılan bir diğer önemli noktayı oluşturmaktadır. 

İnternet üzerinden işlem yapmanın bu kadar sıradanlaştığı dönemde bir de görünür kılma 
durumu ortaya çıkmaktadır. Kişisel bilgilerin verilmesi karşılığında alınan kredi kartları ve diğer 
promosyon kartları kullanıcının tüm alışveriş, internet gezme tarihçesini hatta ilgi alanı gibi bilgileri 
analiz ederek kişi hakkında veri toplamaktadır. Kredi kartı kullanımının hangi saate, hangi şehirde ve 
hangi konumda kullanıldığı anında tespit edilebilmektedir. Hatta akıllı telefonların arka planında 
anında konum paylaşımı sayesinde, kişiden bağımsız bulunulan konuma göre reklam mesajları 
gönderilebilmektedir. 

Sürekli bir gözetim ve denetimi mümkün kılan bu eylemler, aynı zamanda Süper-
Panoptikon’a hizmet şeklinde işlev görmektedir. Ancak bunda gözetim gizli değil daha önce ifade 
edildiği gibi büyük bir oranla rızaya dayanmaktadır. Kişi tüm bu bilgileri isteyerek ve bilerek 
vermekte, konumunun ve tüketim verilerinin başkası tarafından kayıt altına alındığını bilerek 
tüketmeye devam etmektedir. Yeni medya uygulamaları dijital rızanın başka bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Sadece denetilme ve gözetilme değil, aynı zamanda denetleme ve gözetleme şeklinde 
işlev görmektedir. 

Dijital Denetim Uygulamaları 
İnternet kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, ekonomik ilişkiler gibi, sosyal ilişkiler de aynı 

platform üzerinden yürütülmektedir. Yeni medya araçları olarak kabul gören Facebook, Twitter, 
İnstagram gibi sosyal medya araçları, sosyalleşme ve veri paylaşımının en önemli ayaklarından bir 
kaçını oluşturmaktadır. Ekonomik ve sosyal ilişkilerin sanal platforma taşınması aynı zamanda geniş 
bir alıcı ve satıcı yelpazesi de oluşturmuştur. Bu alan öyle ki, fiziksel dünyaya oranla daha şeffaf ve 
ulaşılabilir bir alan oluşturmuştur. 

Hizmet sektörü başta olmak üzere bir çok kurum aynı şekilde sanal dünyada varlık edinmiş ve 
ticari ilişkilerinin büyük bir çoğunu bu alanda yürütmeye başlamıştır. Kurumların yeni medya’da varlık 
kazanıp kimlik sahibi olmaları, bu kurumları daha ulaşılabilir hale getirmiştir. Tüketici aldığı hizmet 
karşılığında attığı yorum ve puan ile hizmet sağlayıcıya referans oluşturabilmekte veya tam zıttı 
şeklinde olumsuz geribildirimde bulunabilmektedir. Hizmet sağlayıcı da aynı şekilde hizmet sağladığı 
kişiyi puanlayabilmekte ve yorum ile geribildirimde bulunabilmektedir. 

İnternet platformunda bırakılan bir izin silinememesi veya silinmesinin çok zor olması, aynı 
hizmeti hem alan hem de sunan binlerce kişi tarafından görülebilme durumunun olması, hem hizmet 
alan hem de hizmeti sağlayan için bir oto-denetim durumu yaratmaktadır. Çünkü, olumsuz yorum ve 
puanlamalar kişinin hem sosyal hem de ekonomik ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek düzeyde 
önem arz etmektedir. Bu durum karşılıklı denetimi sürekli kılarak, Süper-Panoptikon’a hizmet 
etmektedir. 
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Akıllı telefonlara uyumlu anlık mesajlaşma ve iletişim imkanı sağlayan Facebook, Twitter, 
Swarm, TripAdviser, Zomato, Yemeksepeti gibi bir kaç uygulama, tamamen tüketim işlevi üzerine 
kurulu uygulamalardandır. Bu uygulamalar konum üzerinden mekan aramaya imkan tanıyıp, mekanı 
inceleme fırsatı sunmaktadır. Kullanıcı mekan hakkında diğer kullanıcılar tarafından yazılan yorumları, 
paylaşılan fotoğrafları ve verilen puanları görebilme imkanı bulmaktadır. Kullanıcının tercihi 
genellikle bu değerlendirmenin neticesine göre değişkenlik göstereceğinden, mekanlar için yüksek 
puan ve olumlu yorum oldukça önem arz etmektedir. 

Hizmet sağlayıcı, hizmet alanı memnun etmek ve şikayeti gidermek için gerçek hayatta 
olduğundan daha olumlu ve hızlı davranabilmektedir. Çünkü alınan olumlu yorum ve puanlar bir 
reklam aracı olarak kullanılabilmektedir. Dijital reklam, olarak ifade dilebilen bu reklamlar Önal ve 
Bendaş’a göre şirketlere yatırım geri dönüşünün doğru olarak ölçülmesini sağlayan bir reklamdır 
(2017, s. 114). 

 

 
Şekil-2. Örnek Uygulama 

2000 yılında bilgisayar ve internet teknolojileri kullanımının daha yeni yaygınlaştığı dönemde 
Türkiye menşeli Yemeksepeti sitesi, online yemek sipariş edilebilmesi için kurulmuştur. Daha sonra da 
akıllı telefonların gelişimiyle birlikte uygulaması da yapılmıştır. Temel çalışma prensibi ise şu 
şekildedir; Türkiye’nin bir çok ilinden çeşitli kategorilerde restoranlar sisteme kayıt olarak, menülerini 
ve kampanyalarını müşterilerine duyurma fırsatı elde etmektedir. Site bulunulan mevkiye paket servis 
yapan tüm restoranların listelerini müşteriye sunar. Site bir nevi tüm restoran ile müşterilerin ortak 
buluşma noktası vazifesi görmektedir. 

Site üzerinden yapılan alışverişler müşteriye indirimler ve kampanyalar kazandırdığı gibi, 
sitenin kurumsal kimliği restoranlara da güven duyulmasını sağlamaktadır. Kullanıcı siteye girerek 
verdiği siparişin durumunu, servis kalitesini, yemeğin kalitesini, servis yapan çalışanın tutumu gibi bir 
çok farklı kategoride restoranı yorumlayabilme imkanı elde etmektedir. 

Site aynı zamanda müşterinin şikayetlerini restoran yetkilisine doğrudan ileterek müşteri ile 
restoran arasında aracı hizmeti vermektedir. Yemeksepeti müşteri memnuniyetini ön planda 
tuttuğundan, ilgili restoran da sistemde kalabilmek adına müşteriden gelen şikayetleri hızlı çözme 
yoluna gitmektedir. Sitenin sağladığı müşteri kitlesi, maddi gelir restoran sahibini büyük bir oranda 
olumsuz davranışlardan sakınmasını sağlamaktadır. Site, müşterilerine restoranları gözetleyip 
denetleme ve ona göre puanlama yapma ya da beğenip beğenmediklerine göre yorum yazma gibi 
yaptırım imkanı sağladığından, Yemeksepeti uygulamasının bir gözetim ve denetim alanı 
oluşturduğunu söylemek mümkündür. 
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Şekil-3. Uygulamanın açılış sayfası 

 
Şekil-4. Restoran Değerlendirme ve Yorum Örneği 

Uygulamanın açılış sayfasında menüler, indirimler ve sisteme yeni eklenen restoranlar 
gösterilmektedir. İlgili restoranın açılış sayfasında ise restoran hakkında diğer kullanıcılar tarafından 
yazılan yorum ve puanlar yer almaktadır. Böylece kullanıcı, sadece uygulamayı kullanarak, yerinden 
bile kalkmadan bir çok restoranı ziyaret etme, denetleme ve siparişine karara verme eylemlerini 
gerçekleştirebilme kolaylığı elde etmiş olur. 
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Şekil-5. Örnek Uygulama 

2000 yılında Amerika menşeli olarak kurulan Tripadvisor, gözetim yoluyla tavsiye prensibine 
dayanmaktadır. Yemeksepeti’nden daha kapsamlı olarak kullanıcılara hem seyahat edilen mekanlar 
hakkında hem de yemekler hakkında yorum ve puanlama yapma imkanı sunmaktadır. Bu uygulama 
kullanıcılara seyahat konusunda oldukça avantaj sağlayan bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. 
Kullanıcı seyahati sırasında kaldığı otelleri gizli bir denetçi gibi gözlemleyerek, denetler ve tüm 
karşılaştığı olumlu ya da olumsuzlukları sistem üzerinden görsel kanıtlarla paylaşma imkanı bulur. 
Diğer kullanıcılar tarafından ilgili mekana uygulama üzerinden giriş yapıldığında, daha önceki 
kullanıcı ve müşterilerin neden rahatsız olduklarını ya da neden memnun kaldıklarını 
okunabilmektedir. Bu değerlendirme, kullanıcının karar verme süreci etkilemektedir. 

 
Şekil-3. Uygulamanın Açılış Sayfası 

Uygulamanın giriş sayfasına bakıldığında, kullanıcının bulunulan konuma veya ayrıca yazdığı 
konuma göre sistemine kayıtlı olan mekanları gösterdiği görülmektedir. Açılış sayfasında gösterilen 
mekanların büyük bir çoğunluğu da yüksek puanlama fazla yorum ve değerlendirme alan mekanlardır. 
Bu da, uygulamanın aslında kaliteye göre reklam da yaptığını göstermektedir. Mekan sahibi, 
müşteriden ne kadar olumlu geri bildirimler alırsa, maddi olarak kazancı da o kadar olumlu 
etkilenmektedir. 
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Şekil-6. Restoran Değerlendirme ve Yorum Örneği 

Tripadvisor uygulaması temelde seyahat ağırlıklı bir uygulama olduğunda, sağladığı bir diğer 
kolaylık ise, arama yaptığınız konuma yakın diğer seyahat noktalarını da tavsiye olarak sunuyor 
olmasıdır. Gezilecek yakın yerler, restoranlar veya etkinlikler olarak çeşitli kategorilerde tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Böylece kullanıcı hiç zahmetsiz bir çok etkinlik, restoran veya mekan arasında 
kalitesine göre arama yaparak, kendisine en uygun tercihi bulma imkanı elde eder. 

 
Sonuç 
Sanal denetim uygulamaları gerçek mekanlar, şirketler ve kurumlar hakkında binlerce insanın 

görme imkanının olduğu platformlarda  yorum yazarak, beğenip beğenmediklerine göre puanlama 
yaparak, modern tüketim ilişkilerine yön vermektedirler. Sanal dünyada kimliği olan mekanlar, bu 
uygulamalar üzerinden aldıkları iyi yorum ve puanları bir reklam aracı olarak kullandıkları gibi, 
olumsuzlukları anında çözme yoluna da giderler. Çünkü haklarında yazılan olumsuz bir yorum, daha 
onların haberi bile olmadan onlara müşteri kaybına neden olabilmektedir. Fiziki anlamda ulaşılabilir 
sınırlarının dışında gerçekleşen bu durumu olabildiğince olumlu ve hızlı çözme eylemeleri de bu 
ekonomik kaygılardandır. 

Başka bir ifadeyle sanal uygulamalar, mekanlara gerçek anlamda ekonomik zararlar veya 
yararlar getirebilmektedir. Ayrıca sanal dünyada gerçek kullanıcılar tarafından yazılan yorum ve 
yapılan puanlamalar, mekan tarafından yapılan profesyonel reklamlardan daha güvenilir 
bulunmaktadır. Bundan dolayı da bu dijital uygulamalarda olumlu yorum ve yüksek puanlama alan 
mekanlar, bunları bir reklam aracı olarak kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Dijital uygulamalar, hizmet 
sektörü başta olmak üzere, bir çok alanda tüketim alışkanlıklarında önemli etkiler yaratmaktadır. 
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ANAAKIM MEDYADA NEOLİBERAL POLİTİKALAR: EKONOMİ 
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Özet 
Kitle iletişim araçlarının artan kullanımı ile birlikte medya metinleri, kişilerin düşünce ve 
davranışlarını etkileme konusunda akademik araştırmaların önemli bir payını oluşturmaktadır. Toplum 
içerisindeki maddi ve manevi değerlerin yeniden üretiminde müessir bir etkisi olan haber metinlerinin, 
özellikle ekonomi alanında inşa ettiği anlam çerçeveleri doğrultusunda sosyal yaşamın dinamiklerinde 
vuku bulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ekonomi kategorisindeki haber metinlerinin neoliberal 
politikalarla uyumlu olarak mı yoksa sorgulayıcı ve sosyal haklar temelinde bir anlayışla mı yazıldığı 
önemli bir sorunsal alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, en fazla 
tıklanma oranlarına sahip Sabah, Hürriyet, Milliyet ve karşılaştırmalı analiz imkânı sağlaması 
açısından farklı yayın politikasına sahip Birgün gazetelerinin çevrimiçi versiyonlarında yer alan, 1 
Eylül 2017-1 Ekim 2017 tarih aralığındaki ekonomi haberleri içerik analizi yöntemi ile ekonomi politik 
bakış açısından incelenecektir.   
Anahtar Kelimeler: Ekonomi politik, ekonomi, neoliberal, sosyal hak, içerik analizi. 
 
Abstract 
Along with the increasing use of mass media, media texts constitute a significant share of academic 
research on influencing people's thoughts and behaviors. It is seen that the news texts, which are an 
effective effect in the reproduction of the material and spiritual values in the society, have occurred in 
the dynamics of the social life in the sense of the frameworks constructed especially in the field of 
economy. In this context, the economic texts of the economic category emerged as an important 
problematic area in which they were written in accordance with neoliberal policies or with an 
understanding based on inquiry and social rights. Sabah, Hürriyet, Milliyet are the newspapers with the 
highest rate of clicks in Turkey’s media. Birgün newspaper, which has a different publication policy in 
terms of providing comparative analysis opportunity, was also selected. So,in this study, economic 
news from September 1, 2017 to October 1, 2017 was analyzed from a political political point of view 
through content analysis. 
Key Words: Economics political, economics, neoliberal, social rights, content analysis. 
 
GİRİŞ 
Günümüzde toplumsal hayatın içinde ve bireylerin sosyal gerçekliğinde medyanın düşünce ve 
davranışları etkileme gücü olduğu bilinmektedir. Toplum içerisindeki dönüşümlerin güçlü bir kaynağı 
olarak karşımıza çıkan medya, ürettiği içeriklerle aynı zamanda örtük veya açık şekilde çeşitli anlamlar 
üretmektedir. Bu anlam ve değerler iletişim bilimleri alanında yapılan akademik çalışmaların önemli 
bir payını oluşturmaktadır.  
1980’li yıllardan itibaren dünyaya egemen olan neoliberalizme dayalı küreselleşme nedeniyle medya 
ve iktidar ilişkileri ciddi dönüşüme uğramıştır. Medyanın sahiplik yapıları değişmiş, maddi üretim 
temeline sermayedarlar yerleşmiş dolayısıyla medya ürünleri ekonomik açıdan güçlü kalmak 
isteyenlerin nüfuz ettiği işgal alanı haline gelmiştir. Sermaye grupları hem medya dışı hem de 
medyanın farklı kollarında aktif rol almaya başlamışlardır. Bunun sonucunda ise gazetecilerin meslek 
pratiklerinde de değişimler yaşanmıştır. Kamusal sorumluluk bilinci ile süregelen mesleki edimler 
yerini gazetecilerin bağlı bulundukları kurumun yayın politikasına uygun haber yapma pratiklerine 
bırakmıştır. Medya örgütlerinin ekonomik amaçlarını yerine getirmek için siyasal sistemle birlikte veya 
siyasal sisteme karşıt olma durumları gazetecilerin mesleki pratiklerini doğrudan etkilemiş ve 
günümüzde de etkilemektedir. Medya metinlerinin bu güç ilişkilerini konu alan, eleştiren, sorgulayan 
ve toplumsal refah adına öneriler getiren içeriklerden yoksun olduğu görülmektedir. Özellikle anaakım 
gazetelerin ekonomi kategorisindeki haberlerinde iş dünyası, sermaye, yeni yatırımlar, inşaat, 
özelleştirme ve dahası konular yer almaktadır. İşçilerin çalışma koşulları ve hakları, gazetecilerin özlük 
hakları, eğitim ve sağlık alanındaki sorunlar, yoksulluk ve benzeri konularda toplumsal yaşamın eksik 
kalan ve dokunulması gereken noktaları göz ardı edilmektedir.  Tüm bu sorunsal alanları 
değerlendirmek için ekonomi politik önemli bir dayanak oluşturmaktadır.  
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Toplumsal dinamikleri ve toplumun yapısını anlama konuları ekonomi politiğin temel meseleleridir. 
Medya sektöründe çalışanların bağımsızlığı, özerk konumları, medya şirketlerinin maddi üretim 
ilişkilerinin etkisi ile üretilen medya içeriklerinin anlatım formları da ekonomi politiğin inceleme 
alanlarındandır. Medyadaki anlam üretimi, rutin haberlerin sunumu, haber toplama, üretim ve dahası 
süreçler ekonomi politiğin konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ekonomi kategorisindeki haber 
metinlerinin neoliberal politikalarla uyumlu olarak mı yoksa sorgulayıcı ve sosyal haklar temelinde bir 
anlayışla mı yazıldığı önemli bir sorunsal alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
anaakım medyada yer alan ekonomi haberlerinin neoliberal politikalarla olan ilişkisini ortaya 
koymaktır. Buradan hareketle anaakım medyanın önemli temsilcileri olan Hürriyet, Milliyet ve Sabah 
gazetelerinin çevrimiçi versiyonlarında yer alan ekonomi haberleri ile bu gazetelerden farklı yayın 
politikasına sahip Birgün gazetesinin ekonomi haberleri içerik analizi yöntemi ile ekonomi politik 
bakış açısı ile incelenmiştir.  
 
1.Ekonomi Politiğin İnceleme Alanı  
Ekonomi politik bir ülkenin, toplumun gelişmesini, maddi üretim, dağıtım ve tüketim araçlarını 
inceleyen toplum bilimidir. Ekonomi politik kavramının etimolojisine bakıldığında karşımıza Jean 
Jacques Rousseau'nun kavrama ilişkin işaret ettiği anlam çıkmaktadır. Rousseau’ya göre “Bu sözcük 
Grekçe ev (oikos) ve yasa (nomos) sözcüklerinden oluşmuştur ve aslında bir ailenin tümünün ortak 
iyiliği için evin bilgece ve dürüstlükle yönetilmesini belirtir. Anlamı daha sonra büyük bir aileyi yani 
devleti kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu iki farklı anlamı ayırt etmek için sonuncu durumda 
genel ekonomi ya da politik-ekonomik birinci durumda ise ev ekonomisi ya da özel ekonomi 
sözcükleri kullanılır.( Rousseau, 2005,s.7)” Dolayısıyla evin bilgece yönetilmesi anlamıyla ortaya 
çıkan kavram, daha sonra ekonomik olayların, toplumsal yapıdaki değişkenlerin, ilerlemenin ve 
gelişmenin incelenmesi olarak tecessüm etmiştir. 
Birçok kavram gibi doğuşundan günümüze kadar farklı anlamlara işaret eden ekonomi politik terimi 
Rothbard'a göre,  ilk kez bir eser başlığı olarak 1615 yılında Antonie de Montchrétien’in Traicté de 
l'Oeconomie Politique (Ekonomi Politik Hakkında Bir İnceleme) adlı eserinde kullanılmıştır. Ekonomi 
politiğin kavramsal doğuşunun yanında, ulusal ekonominin önemine vurgu yapılarak kullanıldığı 
zaman 1611 yılına denk düşmektedir. Louis de Mahzene Turnet tarafından La monarchs 
aristodémocratique adlı çalışmasında kullanılmıştır (Üşür,20003,ss. 211-238). 
Ev ekonomisi anlamından devletin ekonomik yapısını inceleyen ve yanına politikayı da alan kavram 
terminoloji açısından da tartışılan konu haline gelmiştir. Savran bu süreci şöyle belirtmektedir: 

“Ekonomi politik” teriminin hem orjinali hem de Türkçeleştirilmesi ciddi sorunlara yol açan bir 
tarihsel gelişme göstermiştir. İngilizce’si “political economy” olan bu terimin tam Türkçe karşılığı 
“siyasal iktisat” veya Batı dillerinden alınan sözcüklerle söylersek “politik ekonomi”dir. Buradaki 
siyasal sözcüğü, en azından terimin vatanı olan Britanya’da, genellikle sanıldığının aksine, iktisadın 
mutlaka siyasal meselelerle iç içe alınması gerektiği anlayışını ifade etmez. (…) orijinal anlamında 
“ekonomi politik” ülke ekonomisini inceleyen bilim demektir. Bu yüzdendir ki, bu bilimin Almanca 
adı, en azından XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar “National Oekonomie” olarak yerleşmiştir; yani “ulus 
çapında ekonomi”. Kavrama ilişkin birinci karışıklığın temeli budur. Kelimenin orijinalinden gelen bu 
zorluğa, Türkçeleştirilmesinde izlenen yol bir ek katkıda bulunmuştur. Türkiye’nin kültür hayatı İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar Fransızca’nın etkisi altında olduğundan, XX. yüzyıl başından itibaren sosyalist 
düşünürler terimi Fransızca’dan olduğu gibi almışlardır. Fransızca’da sıfatlar çoğunlukla niteledikleri 
isimlerin ardından geldiği için o dilde terim “économie politique”tir. Bu yüzden “siyasal iktisat” ya da 
“politik ekonomi” olarak Türkçeleştirilmesi gereken terim “ekonomi politik” olarak çevrilmiştir.( 
Savran,2007, ss. 7-21).” Kavramsal karışıklığının mevcudiyeti söz konusu olsa da, ekonomi politiğin 
ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışı 17. yüzyıla denk gelmektedir.  
Ekonomi politiği tek bir tanım ya da belirli bir tarih evresinde açıklamak mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle farklı düşünürlerin ekonomi politikle ilgili tanımlamalarına bu aşamada yer vermek yerinde 
olacaktır. Steuart’a göre ekonomi politik; “(...) bir ailenin bütün ihtiyaçlarını başarıyla ve sadelikle 
sağlama sanatıdır. Bir ailede ekonomi ne ise bir devlette de ekonomi politik odur(James, 1966, s.2).” 
Smith’e göre, “Bir devlet adamı ya da kanun yapıcı ile ilgili bir bilim kolu sayıldığında, siyasal 
ekonomi, iki ayrı amaç güder: birincisi, halka bol bir gelir veya geçim sağlamak yahut daha doğrusu, 
onların, kendileri için böyle bir gelir ve geçim sağlamalarını mümkün kılmak; ikincisi, devleti ya da 
toplumu kamu hizmetlerine yetecek bir gelirle donatmaktır. Halkı da, hükümdarı da zengin etmek 
gayesini gözetir (Smith, 2006, s.455).” Hegel’e göre; ekonomi politik; “bu görüş noktasından [emek ve 
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ihtiyaçlar] hareket eden bilimdir, ve buradan hareketle kitlelerin ilişkilerini ve davranışlarını, bütün 
karmaşıklığı ve kalitatif ve kantitatif karakteri içinde açıklamaya çalışır (Üşür, a.g.e.,s.221).” Ricardo 
ise ekonomi politiği şu şekilde açıklamaktadır: “Toplumun değişik aşamalarında yeryüzünden sağlanan 
toplam üretimin üç sınıf arasında rant, kâr ve ücret olarak paylaşımı farklı olacaktır...[işte] bu 
bölüşümü düzenleyen yasaların belirlenmesi ekonomi politiğin baş sorunudur (Ricardo, 2007, s.23).” 
Buraya kadar kısaca özetlemek gerekirse, Aristo ile başlayan ekonomi politik kavramı ev içerisindeki 
ekonomik idareden devlet kapsamındaki ekonomik idareye taşınmıştır. Ekonomi politik, bir ülkenin 
ekonomik dinamikleri, halkın gelir ve geçim sağlaması, emek ve ihtiyaçların öne çıktığı, rant, kâr ve 
ücret paylaşımını düzenleyen yasalar bütünü olarak tanımlanmıştır.  
Marx, Engels ve Lenin’in ekonomi politik tanımları ise şu şekildedir: Marx’a göre; “Ekonomi politik 
üretimin gerçek ruhu olarak emekten yola çıkar. Ama emeğe hiçbir şey vermez, her şeyi özel mülkiyete 
verir. … Bu açık çelişkinin, aslında, yabancılaşmış emeğin kendi kendiyle çelişkisi olduğunu ve 
ekonomi politiğin yabancılaşmış emeğin yasalarını formüle etmekten ibaret olduğunu anlıyoruz. … 
(Marx, 2011, s. 77-79).” Engels’e göre, “Ekonomi politik, en geniş anlamda, insan toplumunda 
maddesel yaşama araçlarının üretim ve değişimini yöneten yasaların bilimidir (Engels, 2003, s.227).” 
Lenin’e göre ise, "Ekonomi-politik 'üretimle' değil, üretim içindeki insanların toplumsal ilişkileriyle, 
üretimin toplumsal yapısıyla uğraşır ( Lenin, 1988, s.46) .”  Bu tanımlardan hareketle, ekonomi 
politiğin üretim sürecindeki toplumsal dinamik ve ilişkilerle ilgilendiğini söylemek mümkündür. İnsan 
yaşamına dokunan, üretim ve bölüşüm süreçlerindeki belirlenen yasalarla ilgilenmektedir. Ekonomi 
politik, Marksist-Leninist anlayışta salt üretimin kendisi ile değil, üretimdeki insanların toplumsal ilişki 
ve dinamikleri ile ilgilenmektedir.  
Ekonomi politiğin inceleme alanı, ana akım ekonomi bilimi ve eleştirel ekonomi politik kuramcıları 
tarafından sorunsal bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ana akım ekonomi bilimi ve 
eleştirel ekonomi politiğin odak noktalarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.  
Golding ve Murdock’a göre, “eleştirel ekonomi politik ana akım ekonomi biliminden başlıca dört 
bakımdan farklılık gösterir. İlki bütüncüdür (holistic). İkincisi tarihseldir. Üçüncüsü, merkezi olarak 
kapitalist teşebbüs ile devlet müdahalesi (public intervention) arasındaki dengeyle ilgilenir. Sonuncusu 
ve belki de hepsinden önemlisi, adalet, eşitlik ve kamu yararı gibi temel ahlaki sorunlarla 
ilgilenebilmek için verimlilik (efficiency) gibi teknik konuların ötesine gider (İrvan, 2014, s. 53).” 
Dolayısıyla, eleştirel ekonomi politik ana akım ekonomi biliminden farklı olarak toplumsal, siyasal ve 
kültürel öğelerle, değişim ve etkileriyle ilgilenmektedir.  
Eleştirel ekonomi politik piyasadaki ekonomik örgütlenmelerin ve ilişkilerin iktisadi boyutlarının 
haricinde, bu dolaşım içerisindeki anlam üretimi ile ilgilenmektedir. “Eleştirel ekonomi politik, anlam 
üretimi ve tüketiminin toplumsal ilişkilerdeki yapılanmış bakışımsızlıklar tarafından nasıl her düzeyde 
şekillendirildiğini ortaya koymakla ilgilenir. Bunlar haberin, basın sahipleri ve editörler ya da 
gazeteciler ile haber kaynakları arasında var olan ilişkiler tarafından yapılandırılma tarzından, 
televizyon izlemenin ev yaşantısının düzenlenmesi ve ailedeki iktidar ilişkileri tarafından etkilenmesi 
tarzına kadar uzanır(İrvan, a.g.e., s.54).” Yani, iletişim bilimleri açısından ekonomi politiğin inceleme 
alanını değerlendirmek gerekirse, medya içeriklerinin üretim ve tüketim süreçlerindeki anlam, değer ve 
etki üretimlerinin alanlarını ve sonuçlarını incelemektedir.  
Ekonomi politiğin kuramsal temelinin Marksist-Leninist anlayışta bulunduğunu belirten Nikitin, 
ekonomi politiği toplumun gelişmesini çeşitli yönlerini irdeleyen bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır. 
Nikitin’e göre; “Marksizm-leninizm, toplumun, sosyalist devrimin ve proletarya diktatörlüğünün 
gelişme yasalarının bilimi, sosyalist ve komunist toplumun kuruluşunun bilimidir. Marksizm-leninizm, 
felsefe, ekonomi politik ve bilimsel komünizmin teorisini içeren üç bölümün oluşturduğu bir uyumlu 
bilimin gövdesidir. Burada insan toplumunun yaşamındaki temel özellikleri inceleyen ekonomi politik 
önemli yer tutar (Nikitin, 2012, s.15).” Dolayısıyla da üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki 
bağlar önem arz etmektedir. Yani hem üretim araç gereçleri hem de deneyim ve bilgi birikimleri 
sayesinde üretim araçlarını kullanabilen insanlar arasındaki dinamikler ekonomi politiğin konuları 
arasındadır.  
Ayrıca Nikitin’e göre, “Ekonomi politik toplumun gelişmesinin temelini irdeler. Bu temeli, maddi 
malların üretimi, üretim tarzı oluşturur. Ama ekonomi politik, üretimi ancak üretim içinde insanlar 
arasında kurulmuş olan ilişkiler açısından inceler (Nikitin, a.g.e., s.26)” Toplumun gelişmesinin 
irdelenmesi içerisinde birçok değişim ve dönüşüm yapıları barındırmaktadır. Bireylerin yaşam 
alanlarını kapsayan her tür olgu bu kapsamda değerlendirilmeye açıktır. Eşit fırsatlarla alınması 
gereken eğitim, insan değerlerini temel alan sağlık sistemi, fakirlik ve işsizlikle ilgili sorunlar, adaletsiz 
gelir dağılımı, çevre bilinçsizliği ve dahası tüm konular bu kategoride ele alınabilmektedir. Dolayısıyla 
tüm bu gelişmelerin vücut bulduğu ve müessir şekilde tecessüm ettiği medya içerikleri de kamuoyunun 
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en önemli bilgilenme aracıdır. Buradan hareketle, özellikle haber metinlerinin ekonomi politik 
açısından incelenmesi önem taşımaktadır.  
2. Neoliberalizm ve Medyanın Dönüşümü 
1970’ler ve 80’lerde tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi ve sarmalı altına alan neoliberalizm 
bilinçli şekilde oluşturulmuş ve ekonomi alanında önemli değişikliklere sebebiyet vermiştir. 1982’de 
başlayan Uruguay Görüşmeleri aracılığıyla Dünya Ticaret Örgütü’nün oluşturulması, G8 ve Davos 
zirveleri, IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması gibi gelişmeler ekonomik yapıların küreselleşmesi ve 
denetim mekanizmalarının gelişip değişmesine yol açmıştır.  
1970’lerde ve 1980’lerde ABD’de Ronald Reagan’ın, İngiltere’de Margaret Thatcher’in politikalarını 
ve ideolojilerini, başka deyişle Thatcherizm ve Reaganizmi tanımlamak üzere kullanılan “Yeni Sağ” 
kavramı, sağın geleneksel kanatlarının ve unsurlarının yeni bir terkipte birleştirilerek kazandığı 
hegemonik potansiyeli ifade etmektedir. Bu terkipteki temel esas, yeni-muhafazakârlık ile 
neoliberalizmin birleşimidir(Dubiel,1998, s.15). Burada neoliberalizmden kasıt; Keynesyen sosyal 
refah devletinin içine girdiği küresel krize, eski liberalizmi geç kapitalizm koşullarında rehabilite 
ederek bulunan çözümdür. Yeni-muhafazakârlık ise, muhafazakârlığın kadim motiflerinin modern bir 
surette, değişim/yenileşme vaad eden bir söylem çerçevesinde sunulmasıdır. “Yeni Sağ” program 
özellikle 1940’lardaki refah devleti anlayışına bir karşıtlık olarak ortaya çıkmıştır. Bu karşıtlık ise 
paralelinde klasik liberal öğretilerin tekrardan gündeme getirilmesine yol açmıştır. “Yeni Sağ” da bu 
şekilde klasik liberal öğeleri savunmakla beraber, klasik öğelerden bazı noktalarda ayrışarak 
muhafazakâr değerlere daha fazla önem verdiği gibi, ekonomide de devlete daha fazla rol vermektedir 
(Erdoğan, 1989, s.20).” David Held Yeni Sağ’ın programını, “Pazarın, hayatın birçok alanına girerek 
yayılması, fırsatların yatırımında ve ekonomide devletin aşırı bir şekilde müdahalesinin 
sınırlandırılması, devlet yönetiminde belirli grupların (işveren ve sendikalar) amaç ve baskılarının 
azaltılması ve kanun ve düzen için güçlü bir hükümetin kurulması” şeklinde açıklamaktadır(Held, 
1989, s.139).  Liberalizme küresel koşullardan tekrar geri dönüş çabası, liberalizm öğretileri temel 
alınarak muhafazakâr düşünce yayılımı, refah devleti yerine pazar koşullarının genişletilmesi 
yönündeki çabalar tüm emek, değer ve ücret üretim ve paylaşımını dönüşüme uğratmıştır. 
Neoliberal düşünce özünde bir ekonomi politik kuramıdır. Serbest piyasa koşullarının hakim olduğu bu 
sistemde toplumsal yaşam pazar mantığı etrafında şekillenmektedir. David Harvey  neoliberalizmi 
“yaratıcı yıkım” olarak tanımlamaktadır. Harvey’e göre, “neoliberalizm kapitalizmin uluslararası 
düzeyde yeniden örgütlenmesinin, birikim süreci için gerekli olan koşulların yeniden düzenlenmesi ve 
sınıf iktidarının yeniden kurulmasının adıdır. Ekonomik açıdan belirleyici olan, yani sınıf iktidarının 
yeniden kurulmasını sağlayan, sermaye birikim sürecinde reel üretimin yerini büyük ölçüde finansal 
sermayenin almış olmasıdır (Harvey, 2006, ss. 145- 158).” Bu durum belli bir sınıfın yükselmesine 
olanak tanırken toplumun her katmanı için eşit maddi gücü sağlamamaktadır. Dolayısıyla belli 
grupların elindeki sermayesel yapı yine o grubun iktidar ve güç kaynağı haline gelmesine neden 
olmaktadır. 
Neoliberalizm, “öncelikle insanlığın refahının bireysel girişim özgürlüklerinin, güçlü mülkiyet hakları, 
serbest piyasa, serbest ticaretle tanımlanan kurumsal bir çerçevede genişletilmesiyle gelişebileceği 
inancına dayanan iktisat politikası uygulamasıdır. Bu çerçevede devletin rolü, mülkiyet haklarını 
güvence altına alacak ve piyasaların elverişli bir biçimde işlemesini sağlayacak kurumsal, yasal yapı ve 
işlevleri oluşturmaktır. Dahası, piyasaların olmadığı durumlarda, eğer gerekliyse bunların devletçe 
oluşturulması da gerekmektedir. Ancak, bunların ötesinde devletin piyasalara müdahale etmemesi 
öngörülmektedir(Harvey,2005, s.2).  Bu şekilde neoliberalizm, siyaseti ekonomi alanından 
uzaklaştırma ve müdahil edilmeden kendisine özgü özerk bir alan yaratma girişiminde bulunmaktadır. 
“Neoliberalizmin iktisadi olanı yüceltirken siyasal olanı tasfiye etme girişimi, adeta bir “iktisadiyat 
toplumu”nun oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bu durumda, topluma iktisadi akıl egemen olmakta, 
iktisadın kendisi bir toplumsal amaç haline gelerek toplumdan özerkleşmektedir(İnsel, a.g.e s. 342). 
Tüm maddi üretim ve bölüşüm süreçlerinin serbest piyasanın alanında kalmasını yeğleyen bu sistem 
siyasetin bu konudaki etkililiğin zayıflamasına neden olmuştur. Hatta siyasetin kendi içsel 
dinamiklerini de etkilemiştir.   
Neoliberalizmin uygulama pratiklerine bakıldığında, serbest pazarda artan rekabet koşullarına ayak 
uydurmaya çalışan ulusal ve uluslar arası şirketlerin mücadeleleri görülmektedir. Bauman, 
neoliberalizmi “uygulamaya gelince, rakipsiz bir hegemonya kurmaya rakiplerinin hepsinden daha 
fazla yakınlaşmış bir ideoloji” olarak tanımlamaktadır(  Bauman,2000, s.106). Buradan hareketle, 
neoliberalizmin küresel bir ekonomik sistem olduğunu, kişilerin mülkiyet hak ve güvencelerini, 
çalışma hak ve koşullarını göz ardı eden, ulus ve ulus aşırı şirketlerin kârlarını arttırma konusunda 
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sermayenin çıkarlarına hizmet eden bir anlayışla çerçevelendiğini söylemek mümkündür. Fakat 
üzerinde durulması gereken diğer bir nokta ise neoliberal politikalarla varlıklarını sürdürenlerin bunu 
kabul etmemeleridir. “Gerçekten de kendilerine neoliberal sıfatı yakıştırılanların hiçbiri kendisini 
neoliberal olarak tanımlamamaktadır(Rösch, http://tiss.zdv.unituebingen.de/w....Erişim 
tarihi:29.12.2017). ”Dolayısıyla “Bu düşüncede olanlara göre neoliberalizm; "bir kavramsal gerçeği 
ifade etmek için icat edilmemiştir; bunun yerine, liberalizm öğretisinin anlamını düşürmek için 
tasarlanmış aşındırıcı bir istihza silahıdır(Llosa,2003, s. 16).” 
Türkiye’de 24 Ocak kararları ve 12 Eylül askeri darbesi neoliberal politikaların hızla yayılmasına ve 
birçok alanı tahakküm altına almasına neden olmuştur. Ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda ciddi 
dönüşümler yaşanmıştır. İdeolojik olarak da yeniden yapılanan bu dönemden en fazla etkilenen alan 
medya olmuştur. Medya kâr marjını arttırmak isteyen bir sektör haline gelmiştir. Basın dışından gelip 
basın içerisinde egemenlik kuran sermayedarlar ön plana çıkmıştır.  
Gazete sahipleri ve gazeteciler arasındaki ilişkilerin boyutları değiştiği gibi, tüm bunlarla politik 
aktörlerin de ilişkisel boyutlarında dönüşümler yaşanmıştır. “1980 sonrasında ekonomi alanında 
izlenen liberal politikaya uygun olarak gazete işletmelerinin sahiplik yapısında ortaya çıkan dönüşüm; 
gazete işletmelerinin, medyanın dışında bankacılık sektöründen, gıda sektörüne kadar farklı alanlarda 
faaliyet göstermeleri ve kâr yönelimleri, medya sistemi-ekonomi sistemi ve siyasal sistem ve aktörleri 
arasındaki ilişkiler ağını çok karmaşık bir hale getirmiştir(Alver, 2011, s. 400).” Bu karmaşık ağlar 
sistemi hala medya alanında müessir şekilde devam etmektedir. Bu durum medyanın sahiplik 
yapılarını, gazetecilik pratiklerini, gazetecilerin özlük haklarını, gazetelerin yayın politikalarını, halkın 
haber alma hakkını ve dahası birçok alanı etkilemektedir. Bunlar arasında en önemlisi belki de haber 
metinlerinin inşa ediliş biçimleridir. Zira günümüzde ekonomik ve siyasi yapılardan bağımsız 
düşünülemeyen medya kurumları haber metinlerini de bağımsız ve objektif şekilde oluşturmamaktadır. 
Egemen olanın kültürünün yansıtıldığı, tezahüründe yine egemen olanın pratiklerinin yansıtıldığı 
medya içerikleri dolaşıma sokulmaktadır. Bu durumda da, haber metinlerinin içinde barındığı kapalı 
veya açık anlamların araştırılması, eleştirilmesi ve var olan duruma alternatif olanaklar getirilmesi 
iletişim bilimleri açısından önem taşımaktadır.  
3. Anaakım Medyada Neoliberal Politikalar: Ekonomi Haberleri Üzerine 
İnceleme 
3.1. Araştırmanın Konusu 
Türkiye’de 1980’lerden itibaren Turgut Özal’ın inşasına liderlik ettiği neoliaberal politikalar 
ekonomide her alanda etkili şekilde varlığını hissettirmeye başlamıştır. Medya sektörü de bu bağlamda 
köklü değişikliğe uğramıştır. Gazetecilik tarihin her döneminde baskılara maruz kalsa da, bu değişim 
baskı haricinde maddi üretim ve sahiplik yapılarında radikal dönüşümlere sebebiyet vermiştir.  
Medya içerikleri neoliberal politikalarla birlikte farklılık göstermeye başlamıştır. Gazeteciler bağlı 
bulundukları kurumun yayın politikasına uygun şekilde haber metinleri inşa etmektedirler. Dolayısıyla 
haber konuları da bu doğrultuda düzenlenmekte ve seçilmektedir. Özellikle ekonomi alanında yapılan 
haberler yatırım, sermayedarlar, gelecek vaat eden önemli sektörler gibi konuları içermektedir. 
Buradan hareketle araştırmanın konusunu güncel ekonomi haberlerin anaakım medyada neoliberal 
politikalarla uyumlu yazılıp yazılmadığı meselesi oluşturmaktadır.  
3.2. Araştırmanın Amacı 
Araştırma ile örneklem olarak seçilen gazetelerin ekonomi kategorisindeki haberlerden hareketle, 
anaakım medyada ekonomi haberlerinin neoliberal politikalarla olan ilişkisini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. 
3.3. Araştırmanın Yöntemi 
Haber metinleri içerisinde bağlı bulunduğu topluma ait sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve dahası 
alanda örtük veya açık belirli anlamlar barındırmaktadır. Örtük ve açık olan bu anlamları analiz etmek 
için içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bilgin’e göre, “içerik analizi, çok çeşitli söylemlere 
(discours) uygulanan birtakım metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak tanımlanabilir. İçerik 
analizi adı altında toplanan bu araç ve teknikler, her şeyden önce kontrollü bir yorum çabası olarak ve 
genelde tümdengelime dayalı bir “okuma” aracı olarak nitelendirilebilirler. Söz konusu okuma, sınırları 
belirlenmiş söylem örneklerinin çözümlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu teknikler, bir söylemi 
anlamada ve yorumlamada, öznel etkenlerden kurtulmayı sağlamak amacını taşımaktadır. Okuyucunun 
bilgi ve sezgisine, inanç ve tutumlarına, değerlerine ve referans çerçevesine bağlı, kolayca ve otomatik 
bir şekilde yapılmış yorumuna karşı nesnel okuma ilkeleri getirmektedir (Bilgin, 2000, s.1).” Bu 
durumda, araştırma varsayımlarını destekleyici sosyolojik veriler elde edilebilmektedir. 
Haber metinler içerik analizi yöntemi ile incelenirken metnin salt kendisi değil, metni oluşturan 
olgular, aktörler, koşullar ve tarihsel süreçler de önem taşımaktadır. Bütüncül olarak değerlendirme 
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yaparak bir haber metnini yorumlamak bu anlamda önem taşımaktadır. Buradan hareketle çalışmanın 
araştırma kısmında, örneklem bağlamında seçilen haberler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmada 
oluşturulan kategoriler şu şekildedir: 

1. Haber Sayıları 

2. Haber Kategorileri 

3. Örneklem Seçilen Haber Sayıları 

4. Haberlerin Tutumu 

5. Haberlerin Dili 

6. Haber Aktörleri 

Haber kategorileri araştırmanın amaç ve konusuna uygun olarak belirlenmiştir. 1 Eylül-1 Ekim 2017 
tarih aralığında örneklem seçilen gazetelerin haber sayıları, haberlerin toplam kategorileri, örneklem 
olarak seçilen haber sayıları, haberlerin olumlayan mı olumsuzlayan mı yoksa nötr mü olduğunu 
gösteren haber tutumu, haberlerin içerisindeki örtük anlamları açığa çıkarmak amacıyla haber dili ve 
haberlerdeki baş aktörler kategoriler halinde belirlenmiştir. 

Çalışmada cevabı aranan sorular şu şekildedir: 
• Haber kategorilerinde en fazla haber hangi kategoride yer almaktadır? 
• Ekonomi kategorisindeki haberler neoliberal politikalar temelinde mi yoksa toplumsal refah 
anlayışı ile mi yazılmıştır? 
• İşçi hakları ve sorunları ön plana çıkarılmış mıdır? 

3.4. Örneklem/Sınırlılıklar 
Çalışma kapsamında 1 Eylül – 1 Ekim 2017 tarih aralığında Sabah, Hürriyet, Milliyet ve Birgün 
gazetelerinin çevrimiçi versiyonlarındaki ekonomi kategorisinde bulunan toplam 40 haber içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiştir. 
Güncel haberleri değerlendirmek amacı ile 1 Eylül-1 Ekim 2017 tarih aralığı belirlenmiştir. Tıklanma 
sayılarına göre Sabah, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin çevrimiçi versiyonları seçilmiştir 122 . 
Karşılaştırmalı analiz yapabilmek için farklı yayın politikasına sahip Birgün gazetesi seçilmiştir.  
Haber seçimlerinde, neoliberal politikaların daha açık yer aldığı egemen söylemler tercih edilmiştir. 
3.5. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Örneklem olarak seçilen toplam 40 haber nitel ve nicel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.  
Tablo 1: Haber Sayıları 
Gazeteler Haber Sayıları 

Sabah 170 

Hürriyet 644 

Milliyet 168 

Birgün 57 

Tablo 1’de 1 Eylül-1 Ekim 2017 tarih aralığındaki örneklem olarak seçilen gazetelerin toplam haber 
sayıları gösterilmektedir. Bir aylık süreçte Sabah gazetesinin çevrimiçi versiyonunda toplam 170, 
Hürriyet gazetesinin 644, Milliyet gazetesinin 168, Birgün gazetesinin ise 57 haberi bulunmaktadır. 
Gazeteler arasında çevrimiçi versiyonunu en çok kullanan gazete Hürriyet, en az kullanan gazete ise 
Birgün olarak görülmektedir.  

Tablo 2: Haber Sayıları Yüzdeleri 

																																																								
122	Güncel	tıklanma	oranları	için	bkz.	https://www.alexa.com/topsites/countries/TR	.	
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Tablo 2’de gazetelerin haber sayılarının yüzdeleri verilmektedir. Elde edilen verilere göre, en fazla 
yüzdelik dilime, yüzde 62 ile Hürriyet gazetesinin sahip olduğu, Milliyet ve Sabah gazetelerinin yüzde 
16 ile eşit olduğu, Birgün gazetesinin ise yüzde 6 ile en az dilime sahip olduğu görülmektedir. 
Tablo 3: Haber Kategorileri 

 

Tablo 3’te gazetelerin çevrimiçi versiyonlarında yer alan haberlerin hangi kategorilerde bulundukları 
gösterilmektedir. Öne çıkan kategoriler, ekonomi, gündem, siyaset, dünya, eğitim ve yaşam olarak 
belirlenmiştir.  
Ekonomi kategorisinde en fazla haber sayısına sahip olan Hürriyet gazetesinin 118, Milliyet’in 90, 
Sabah’ın 83, Birgün’ün ise 14 haberi bulunmaktadır.  Gündem kategorisinde, Hürriyet gazetesinin 468, 
Sabah’ın 69, Milliyet’in 24, Birgün’ün ise 20 haberi bulunmaktadır. Siyaset kategorisinde Milliyet 
gazetesi diğer gazetelere göre farklılık göstermektedir. Diğer gazetelerin güncel siyaset ile ilgili 
haberleri gündem kategorisi içinde bulunmaktadır. Sadece Milliyet gazetesinin siyaset başlığı altında 
farklı bir kategorisi bulunmaktadır. Bu kategoriye ait haber sayısı 46’dır. Dünya kategorisine 
bakıldığında, gazetelerin haber sayılarının birbirine yakınlık gösterdiği görülmektedir. Hürriyet’in 23, 
Birgün’ün 20, Sabah’ın 13, Milliyet’in ise 8 haberi olduğu saptanmıştır. Eğitim kategorisi sadece 
Hürriyet ve Birgün’de bulunmaktadır. Eğitimle ilgili haberler diğer gazetelerde gündem kategorisi 
altında bulunmaktadır. Buna göre, Hürriyet gazetesinde 35, Birgün’de ise 3 haber bulunmaktadır. 
Yaşam kategorisi de 5 haberle sadece Sabah gazetesinde bulunmaktadır. 
Tablo 3’te ayrıca, gazetelerin bir aylık süreçteki haberlerin bulunduğu kategorilerin yüzdeleri 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Sabah gazetesinin toplam 170 haberinin içerisinden yüzde 49’u 
ekonomiye, yüzde 40’ı gündeme, yüzde 8’i dünyaya, yüzde 3’ü ise yaşama ait olduğu saptanmıştır. 644 
haber ile en fazla haber sayısına sahip olan Hürriyet gazetesinin toplam haberlerinin içerisinden yüzde 
73’ü gündeme, yüzde 18’i ekonomiye, yüzde 5’i eğitime, yüzde 4’ü ise dünya kategorisinde 
bulunmaktadır. Milliyet gazetesinin toplam 168 haberi içerisinden en fazla haber yüzde 54 ile ekonomi 
kategorisinde bulunmaktadır. Diğer haberler yüzde 27 ile siyaset, yüzde 14 ile gündem ve yüzde 5 ile 
dünya kategorilerinde yer almaktadır. Bir aylık süreçte 57 haber sayısı ile en az habere sahip olan 
Birgün gazetesinin haberlerinin yüzde 35’i gündemde, yüzde 35’i dünyada, yüzde 25’i ekonomide, 
yüzde 5’i ise eğitimde bulunmaktadır. Birgün gazetesinin haber sayısının azlığı haber kategorileri 
arasındaki haber sayılarının yoğunluğunu yüzdelik dilimlerde etkilediği görülmektedir. 
Tablo 4: Örneklem Seçilen Haber Sayıları 

 
Gazeteler Haber Sayıları 

Sabah 10 

Hürriyet 10 
Milliyet 10 

Birgün 10 
Toplam Haber Sayısı 40 

Bir aylık haber akışı içerisinden, Sabah, Hürriyet, Milliyet ve Birgün gazetelerinden ekonomi 
kategorisine ait 10 haber, toplamda ise 40 haber örneklem olarak seçilmiştir. Haberler seçilirken, 

Gazeteler Ekonomi Yüzde
% 

Gündem Yüzde
% 

Siyaset Yüzde
% 

Dünya Yüzde
% 

Eğitim Yüzde
% 

Yaşam Yüzd
e% 

Sabah 83 49 69 40 - - 13 8 - - 5 3 
Hürriyet 118 18 468 73 - - 23 4 35 5 - - 

Milliyet 90 54 24 14 46 27 8 5 - - - - 
Birgün 14 25 20 35 - - 20 35 3 5 - - 
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çalışmanın amaç ve varsayımlarına uygun olarak, egemen söylemler içerisinde yer alan haberlerin 
neoliberal politikalar çerçevesinde inşa edilip edilmediğini anlayabilmek adına politik aktörlerin 
ekonomi ile ilgili açıklamalarının yer aldığı haberler seçilmiştir. 
Tablo 5: Haberlerin Tutumu 
Gazeteler Olumlayan Yüzde% Olumsuzlayan Yüzde% Nötr Yüzde% 

Sabah 10 100 - - - - 

Hürriyet 7 70 2 20 1 10 

Milliyet 10 100 - - - - 

Birgün - - 10 100 - - 

Toplam 27 67 12 30 1 3 

Tablo 5’te haberlerin tutumu, olumlayan, olumsuzlayan ve nötr olarak değerlendirilerek gösterilmiştir. 
Buna göre, Sabah gazetesinin örneklem olarak seçilen 10 haberinin hepsi de olumlayan kategorisinde 
yer almaktadır. Olumsuzlayan ya da nötr haberlere Sabah gazetesinde rastlanılmamıştır. Sabah 
gazetesinin olumlayan haberlerinden birine örnek olarak, 6 Eylül 2017 tarihli “Enerji 6 dev adımla şaha 
kalkacak” başlıklı haberi gösterilebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve 
milli enerji kaynaklarının artırılması projesi ile ilgili haberin Ak Parti tarafından hazırlanan raporla da 
desteklendiği belirtilen haberde, cari açığın azalması, kişi başına düşen enerji miktarının artması, 
ihracatın canlanması ve dahası faktörlerle birçok avantaj sağlayacağı bildirilmektedir.  1 Eylül 2017 
tarihli “İki ayda 30 milyarlık süper yatırım” başlıklı haberde ise, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin 
çeşitli alanlarda iki ayda 30 milyarlık yatırımların müjdesini verdiği belirtilmektedir. 11 Eylül 2017 
tarihli, “İş dünyası büyüme rakamlarından memnun!” başlıklı haberde ise, Türkiye’nin önde gelen iş 
adamlarının Türkiye ekonomisi ile ilgili olumlu görüşlerine uzunca yer verilmiştir. Bu örneklerden de 
anlaşılacağı gibi, Sabah gazetesinin ekonomi haberlerinin içeriğinde ekonomi ile ilgili olarak olumlu 
açıklamalara ve yorumlara yer verdiği saptanmıştır.  
Hürriyet gazetesinin 10 haber içerisinden 7’sinin olumlayan, 2’sinin olumsuzlayan, 1’nin ise nötr 
olduğu görülüştür. Örneğin, 30 Eylül tarihli “Japonya’ya ‘kanatlanacağız’” başlıklı haberde Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları olumlanarak aktarılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların ardından kanatlı etin Japonya’ya ihracatının mümkün hale geldiği 
belirtilen haberde, Bakan Zeybekçi’nin açıklamalarının ardından konuyla ilgili farklı görüşlere yer 
verilmediği görülmüştür. 20 Eylül tarihinde “Geleceğin en büyük küresel riski: İşsizlik” başlıklı 
Anadolu Ajansı kaynaklı haberinde ise, Dünya Ekonomi Forumu anketine katılan 12 binden fazla 
yöneticinin "işsizliği" gelecek 10 yılın en önemli küresel riski olarak gördüklerini belirtmektedir. Bu 
haber olumsuzlayan kategorisinde değerlendirilmiştir. Fakat haber metninde ulusal ekonomi ile ilgili 
eksikliklere ve işsizlikle ilgili risklere yer verilmediği görülmüştür.  
Milliyet gazetesi, haberlerin tutumu konusunda Sabah gazetesi ile benzerlik göstermektedir. Milliyet 
gazetesinin de tüm haberleri olumlayan kategorisinde değerlendirilmiştir. Örneğin, 4 Eylül “Parola: 
Hızlı büyüme daha fazla istihdam” başlıklı haberde, Başbakan Binali Yıldırım’ın ekonomide daha hızlı 
büyüme ve daha fazla istihdam parolasıyla hareket ettikleri bildirilmiştir. Haberde bu parola spota ve 
başlığa taşınarak, Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları olumlanarak aktartılmıştır. 11 Eylül 2017 tarihli 
“Ekonomi darbe girişiminin etkisini çabuk atlattı” başlıklı haberde ise, ekonomideki büyüme 
endeksleri verilmiş ve 15 Temmuz darbe girişiminden ekonominin olumsuz etkilenmediği 
belirtilmiştir. 12 Eylül 2017 tarihinde ise, ekonomideki büyüme oranları “Büyüme 5 yıldız başlığı” ile 
duyurulmuştur. Büyüme oranlarının dikkate alındığı tarih, uluslar arası koşullar, genç ve nitelikli işsiz 
nüfus yoğunluğu ve dahası dikkate alınmadan inşa edilen haber metninde, ekonomideki büyümenin 
hızlı ve toplumsal refah seviyesini arttırarak devam ettiği ifade edilmektedir.  
Birgün gazetesinin haberlerinin ise hepsi olumsuzlayan kategorisinde değerlendirilmiştir. Gazetenin 
farklı yayın politikasının ekonomi haber metinlerinin inşasında etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, 
29 Eylül “‘Vur abalıya’ vergisi” başlıklı haberde Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan vergi 
zamlarının fazlalığı eleştirilmektedir. 14 Eylül 2017 tarihli, “İnşaata dayalı büyüme” başlıklı haberde 
ise, açıklanan büyüme rakamlarında inşaat ekonomisinin sürekli büyümekte olduğu vurgulanmaktadır. 
Haberde ülke ekonomisinin her yıl değişmeyen bir özelliği olarak büyümenin tüketim-borç ve dış 
kaynak bağımlılığına dayalı büyüyor oluşuna dikkat çekilmektedir.  
Kısaca özetlemek gerekirse, haberlerin tutumu kategorisinde, anaakım gazetelerin ekonomi haberlerini 
olumlayarak, Birgün gazetesinin ise olumsuzlayarak verdiği görülmüştür. Olumlanan haberlerde 
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egemen söylemlerin alternatif kaynaklarla desteklenmeden veya farklı bakış açılarına yer verilmeden 
olduğu gibi aktarıldığı, ekonomiyi olumlayan kelime ve cümlelerin ön plana çıkarılarak yazıldığı 
görülmüştür. Birgün gazetesinin olumsuzlayan haberlerinde ise, ekonomi alanında uzman kişilerin, 
farklı kaynakların haber metinlerinde yer aldığı ve ekonomi oranlarının çeşitli yönleri ile 
değerlendirildiği görülmüştür. 
Tablo 6: Haberlerin Tutumu Yüzdelik Dilimleri 

 
Tablo 6’da haberlerin tutumlarının yüzdelik dilimleri gösterilmektedir. Örneklem olarak seçilen toplam 
40 haberin yüzde 67’si olumlayan, yüzde 30’u olumsuzlayan, yüzde 3’ü ise nötr olarak 
değerlendirilmiştir. Olumlayan haberlerin Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde, nötr haberin 
Hürriyet gazetesinde, olumsuzlayan haberlerin ise Birgün gazetesinde yer aldığı saptanmıştır.  
Tablo 7: Haberlerin Dili 

Gazeteler Ekonomi Kâr Büyüme İstihdam Yatırım Hak Yaşam Refah İşçi İşsizlik Risk 

Sabah 102 1 135 22 60 - - 1 - 2 - 

Hürriyet 43 2 30 3 19 - - - 7 4 6 

Milliyet 67 2 84 12 26 - 3 - 1 2 1 

Birgün 57 1 48 13 11 - 1 1 - 5 7 
Toplam 269 4 297 50 116 - 4 2 8 13 14 

Yüzde% 35 - 38 6 15 - 1 - 1 2 2 

 
Bu başlıkta, ekonomi kategorisindeki haberlerin ele alınış biçimlerini genel bir tabloyla görmek ve 
kategori bazında haber dilini saymak amacıyla önemli sayılabilecek 11 kelimenin, belirlenen tarih 
aralığındaki tüm haberlerde geçiş sıklığı sayılmıştır. Bu kategori ile yaşama dokunan alanlara ekonomi 
haberlerinin hangi perspektiften baktığına dair genel bir görünüm ortaya koyma amacı bulunmaktadır. 
Bu bağlamda önemli görülen şu kelimeler sayılmıştır: 

• Ekonomi 
• Kâr  
• Büyüme  
• İstihdam  
• Yatırım  
• Hak  
• Yaşam  
• Refah  
• İşçi  
• İşsizlik 
• Risk 

Ekonomi, kâr, büyüme, istihdam ve yatırım kelimeleri sayılarak haber metinlerinde ekonomik çıkar, 
plan ve hedeflerin ön plana çıkarıldığını ortaya koymak; hak, yaşam, refah, işçi, işsizlik, risk kelimeleri 
ile ise toplumsal refahın, işçilerin mevcut durumlarının ve sosyal yaşamla ilgili önemli konuların ön 
plana çıkarıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 
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Sabah gazetesinin haber diline bakıldığında, haberlerin içerisinden büyüme 135, ekonomi 102, yatırım 
60, istihdam 22, işsizlik 2, refah ve kâr kelimeleri 1’er kere geçmiştir. Hak, yaşam, işçi ve risk 
kelimelerine rastlanılmamıştır.  
Hürriyet gazetesinin haber diline bakıldığında, ekonomi kelimesi 43, büyüme 30, yatırım 19, işçi 7, 
risk 6, işsizlik 4, istihdam 3, kâr kelimesi ise 2 kere geçtiği saptanmıştır. Hak, yaşam ve refah 
kelimelerine ise haber metinlerinde bulunmamaktadır. 
Milliyet gazetesinin haber dili kategorisinden elde edilen bulgulara göre, büyüme 84, ekonomi 67, 
yatırım 26, istihdam 12, yaşam 3, işsizlik ve kâr 2, işçi ve risk kelimelerinin ise 1’er kere geçtiği 
görülmüştür. Hak ve refah kelimelerine ise rastlanılmamıştır. 
Birgün gazetesinin haber dili kategorisinden elde edilen sonuçlara göre ise, ekonomi 57, büyüme 48, 
istihdam 13, yatırım 11, risk 7, işsizlik 5, kâr, yaşam ve refah kelimeleri 1’er kere geçmiştir. Hak ve 
işçi kelimelerine Birgün gazetesinde rastlanılmamıştır.  
 

Tablo 8: Haberlerin Dili Yüzdelik Dilimleri 

 
Tablo 8’de haberlerin dili kategorisi yüzdelik dilimlerle gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, 
en fazla büyüme kelimesi yüzde 38 ile haber metinlerinde yer almıştır. Ekonomi kelimesi yüzde 35 ile 
geçmiştir. Yatırım kelimesi yüzde 15, istihdam yüzde 6, risk ve işsizlik kelimeleri yüzde 2, işçi ve 
yaşam kelimeleri yüzde 1 oranında geçmiştir. Refah, hak ve kâr kelimelerine ise rastlanmamıştır. 
Buradan anlaşılacağı üzere, ekonomi haberlerinde öne çıkan meseleler büyüme ve yatırım sektörleri ile 
ilgili haberlerdir. Ekonominin asıl aktörleri olan işçilere ve yaşam koşulları hakkındaki sorunlara yer 
verilmediği görülmektedir. Ayrıca ülkenin temel problemi olan işsizlik meselesi ile ilgili çözüm 
önerilerine de rastlanılmamıştır. 
Tablo 9: Haber Aktörleri 
Gazeteler 
Haber Aktörleri Sabah Hürriyet Milliyet Birgün Toplam Yüzde 
Cumh.Başk.Erdoğan 2 - - - 2 4 
Başbakan Yıldırım - 1 1 - 2 4 
Ekon.Bk.Zeybekçi 3 2 3 1 9 18 
Hükümet Yetkilileri 4 1 2 2 9 18 
İş adamları 3 5 4 - 12 23 
Sivil Top.Kurul. 1 1 - - 2 4 
Vatandaş - - - - - 4 
Diğer 2 2 3 8 15 29 
Tablo 9’da haber aktörleri gösterilmektedir. Aktörler şu şekilde belirlenmiştir: Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, diğer hükümet 
yetkilileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve diğer. Diğer kategorisinde ulusal ve uluslar 
arası ekonomik kuruluşların raporları ve araştırma sonuçları yer almaktadır.  
Elde edilen bulgulara göre, 40 haber içerisinde, 15’i diğer kategorisinde, 12’si iş adamları, 9’u 
Ekonomi Bakanı Zeybekçi ve hükümet yetkilileri, 2’si Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve 
sivil toplum kuruluşları olarak belirlenmiştir. Vatandaş ise haber aktörü olarak haber metinlerinde yer 
almamıştır.  
Tablo 10: Haber Aktörleri Yüzdelik Dilimleri 
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Tablo 10’da haber aktörleri kategorisinin yüzdelik dilimleri gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara 
göre, en fazla haber aktörü yüzde 29 ile diğer kategorisidir. Ekonomi haberleri OECD, WB, TÜİK vb 
kuruluşların raporları baz alınarak oluşturulmuştur. Görüşüne başvurulan kişiler ise iş adamları 
olmuştur. Takibindeki haber aktörleri yüzde 23 iş adamları, yüzde 18 ile Ekonomi Bakanı Zeybekçi ve 
diğer hükümet yetkilileridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları ve 
vatandaş kategorileri ise yüzde 4’lük dilime sahiptir. Bu durumda ekonomi haber metinler inşa 
edilirken gazetecilerin başvurduğu önemli kaynakların resmi kurum ve kuruluşlar, iş adamları ve 
hükümet yetkilileri olduğu görülmektedir. Muhabir ve editörlerin bu konuda güvenilir kaynak olarak 
görmeleri de göz ardı edilmemelidir. 
SONUÇ 
Araştırma kapsamında en fazla tıklanma oranlarına sahip Sabah, Milliyet, Hürriyet ve farklı yayın 
politikasına sahip Birgün gazetelerinin toplam 40 ekonomi haberine 6 kategori ile içerik analizi 
yöntemi uygulanmıştır. Kategoriler nitel ve nicel analize tabi tutulmuştur. Gazetecilik bölümünde 
öğrenim gören lisansüstü 2 farklı kişi ile kodlama yapılmış ve sonuç yüzde 92 olarak elde edilmiştir.  
Anaakım medyadaki ekonomi haberlerinin neoliberal politikalarla olan ilişkisini ölçmek amacıyla 
yapılan araştırma sonucunda, 1 Eylül-1 Ekim 2017 tarih aralığını kapsayan Sabah, Hürriyet, Milliyet ve 
Birgün gazeteleri arasında en fazla haber sayısına sahip olan gazetenin Hürriyet gazetesi olduğu 
görülmüştür. Buna göre, Hürriyet gazetesi 644, Sabah gazetesi 170, Milliyet gazetesi 168, Birgün 
gazetesi ise 57 haber metni yayınladığı görülmüştür.  
Haber kategorilerine bakıldığında, en fazla haberlerin ekonomi ve gündemde yer aldığı görülmüştür. 
Bu durumda örneklem olarak seçilen gazetelerin çevrimiçi versiyonlarında ekonomi ve siyasetle ilgili 
haberlerin fazlalığı göze çarpmaktadır. Bu durumu ekonomi ve gündelik siyaset ilişkilerinin bağlantılı 
olduğu ile açıklamak mümkün olmaktadır. Piyasanın politik ilişkilerle en başta ekonomiyi ve 
dolayısıyla devleti bu sayede yeniden üretimi söz konusu olmaktadır.  
Haber tutumlarına bakıldığında ise gazetelerin yayın politikalarının doğrudan devrede olduğu net 
şekilde görülmektedir. Zira Milliyet ve Sabah gazetelerinin ekonomi haberleri yüzde 100 olumlayan 
iken, Birgün gazetesi yüzde 100 olumsuzlayandır. Hürriyet gazetesi yüzde 70 olumlayan haber sayısına 
sahiptir. Anaakım gazetelerdeki haberlerin ekonomi ile ilgili güncel meseleleri belirli egemen 
söylemler ve aktörler çerçevesinde değerlendirdiği farklı görüşlerle analiz etmedikleri görülmüştür.  
Haber dili kategorisinde sırasıyla büyüme, ekonomi ve yatırım kelimelerinin en fazla geçen kelimeler 
olduğu görülmektedir. Haber metinlerinde bu kelimelerin fazla geçmesi aslında tam da neoliberalizmin 
bu içeriklerde tecessüm ettiğini göstermektedir. İnşaat, yatırım, bankacılık, finans sektörleri ve benzeri 
alanlarda öne çıkan haberler belirli bir sınıfın yükselişini öne çıkarmaktadır. Vatandaş ve işçilerin 
ekonomik sorunlarının yer almadığı, işsizlikle ilgili çözüm önerilerinin yer almadığı görülmektedir. 
Haber aktörleri kategorisinde ise ekonomik kuruluşların raporları, iş adamları ve hükümet yetkililerinin 
açıklamalarının fazlalığı göze çarpmaktadır. Bu hem haberlerin gerçeklik değerinin güvenirliliğini 
sağlamak hem de ekonomik alanda yükselen kişi ve grupların açıklamalarına neoliberal politikalar 
çerçevesinde fazlaca yer verilmesi ile ilgili olmaktadır.  
Araştırmada cevabı aranan sorulara yanıt vermek gerekirse, en fazla haberin ekonomi ve siyaset 
kategorisinde yer aldığı saptanmıştır. Politik aktörlerin ekonomi alanındaki kurum ve kişilerle 
birlikteliği bu konuda öne çıkmaktadır. Önemli karar mekanizmalarının ekonomi alanında 
çerçevelendiği görülmektedir. Egemen olanın kültürünün ekonomi alanında tezahürü söz konusu 
olmaktadır. Ayrıca cevabı aranan bir diğer soru, ekonomi haberlerinin neoliberal politikalarla uyumlu 
olarak yazılıp yazılmadığı idi. Araştırma bulgularına göre, haberlerin diline, tutumuna ve aktörlerine 
bakıldığında ekonomi haberlerinin neoliberalizm sınırlılıkları içerisinde inşa edildiğini söylemek 
mümkün olmaktadır. Son olarak, işçi hak ve sorunlarının ele alınmadığı, istihdamla ilgili 
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yapılandırmalara yer verilmediği görülmektedir. Bu konuda örneklem bağlamında belirli sınırlıkla 
seçilen haberlerin etkisi olsa da haberleri tarama sürecinde de bu konuyla ilgili haberlere sıklıkla 
rastlanılmamıştır.  
Nihai sonuçta, örneklem olarak seçilen haberler kapsamında ekonomi haberlerinin toplumsal refah 
seviyesini arttırma kaygısıyla yazılmadığı görülmüştür. Neoliberalizmin birçok alanda olduğu gibi 
anaakım medyada da etkili şekilde varlığı söz konusu olmaktadır. Haber metinleri inşa edilirken 
herhangi bir ekonomik olay ve olgu ile ilgili olarak gerçeklik kaynağı sadece resmi kurum ve kişiler 
olarak değerlendirilmemelidir. Konunun birçok muhatabı ile iletişime geçilmeli, haber farklı perspektif 
ve bütünlük öğeleri ile yeniden değerlendirilmelidir.  
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Framing the Syrian refugees issue, DW German channel and Al-Ro’oya 
Jordanian channel: a supporting or an opposing public opinion, and the role of 

cultural proximity. 
 

Hamsah Timraz 
 
Abstract. 
The flood of refugees has sparkled a wide controversy in many hosting countries that varied from 
supporting to opposing from the public and political level. It had been proven that media have a 
significant impact on shaping public opinion in critical political matters and during the times of war. 
Numerus communication scholars had provided various techniques and approaches to examine media 
representation and the possible correlation between media content and public opinion. This article 
argues that the negative or positive framing of refugees may evoke either a supporting or an opposing 
public opinion. The purpose of this paper is to analyze and demonstrate the differences of refugees 
framing and representation, and the possible impact upon shaping public opinion. First, by applying 
frame analysis on DW the German channel, and Al-Ro’oya the Jordanian channel, major frames will 
be detected and illustrated to draw the distinctions of refugee’s representation. Second, the detected 
frames will be employed to evaluate cultural proximity, and how it may operate as a counterpart to 
shape the public opinion. And finally, this paper will shed light upon the correlation between the 
nature of ownership and political economy of the media outlets, and its impact upon the news 
framing tendencies of refugees.  
 
1.Introduction 
Since the beginning of the civil war in Syria in 2011, an estimation of 11 million people has fled their 
homes according to the UNHCR. The majority of refugees have fled to neighbor countries such as 
Lebanon, Jordan, Turkey, and Iraq, to find salvation from the terror of war and Assad regime. Syrian 
people has also pursued asylum in some European countries, Germany is one of the largest European 
country that had received refugees, with around 300,000 according to UNHCR. For the Middle East, 
Jordan fall in the third place after Turkey and Lebanon from the number of refugees, currently there 
are an estimation of 661,859 Syrian refugees in Jordan.  
Jordan and Germany refugee’s policy also vary, Germany is a signatory to the Geneva convention 
that was held in 1951, and has implemented it into German law. The 1951 convention Relating to the 
Status of Refugees was amended in 1967 by the Refugee Protocol. The amendment expanded the 
definition of refugees, and it was defined as “a person who has a well-founded fear of being 
persecuted for reasons or race, religion, nationality, membership of a particular social group or 
political opinion is outside the country of his nationality, and is unable to, or owing to such fear, is 
unwilling to avail himself of the protection of that country. 
 
.” The Refugee Protocol also protect refugees from forcible return to their countries or place of 
origin. In contrast to Germany, Jordan is not one of the signatory countries of the 1951 convention. 
Nevertheless, it accepted a huge number of refugees since 2011 despite the size of the country and 
the limited resources. According to the UNHCR, Jordan is a welcoming country that had offered 
healthcare, education, and land for Syrian refugee’s camps of Azraqa and Zaatari.  
 
Germany “open door policy” by chancellor Merkel has faced a lot of resistance by other EU 
countries, and internally, it had decreased her popularity “Other consequences include the growing 
success of the right- wing Alternative for Germany (AFD) and the falling popularity of the 
Chancellor herself” (Diven & Immerfall, 2018, P. 204). The AFD had an increase by 7.9 percentage 
point from the last election in 2013, and it entered the parliament for the first time. The AFD is 
mainly known for its anti-immigration stance. whereas in Jordan, there are no political parties that 
refuses the existing or hosting Syrian refugees, furthermore, according to the ministry of labor, 
“Jordan avoids the official recognition of refugees under its domestic laws and prefers to refer to 
Syrian refugees as ‘visitors’, ‘irregular guests’, ‘Arab brothers’ or simply ‘guests.’ 
 
The rational of carrying out a comparison between Jordan and Germany refugee’s framing in news 
media, stems from the uniqueness of each media structure that is being examined, and the drastic 
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variation between the host country refugee’s policy. This variation provides insights regarding 
refugees farming and representation in other countries where similar media structure exited.   
In order to comprehend the process of refugees framing by the Jordanian and German channel, an 
overview of the channel structure and ownership is essential.  Deutsche Welle (DW) began 
broadcasting in 1992, it is a part of ARD the German network, and the main source for fund is 
secured by tax revenue. DW channel broadcast in several languages includes English and Arabic. 
Despite the fact that DW is an International Public Broadcaster, it relies on subscription fees. In 
contrast, Al-Roa’ya channel is privately owned by Al-Sayegh group, it started in January 2011. 
Nevertheless, the channel started broadcasting news since 2012. The main source of income is 
through advertisements revenue and entertainment programming. In this article, news article will be 
collected from both channel via the online website. The text will provide a sufficient material for 
analysis in contrast to other forms of news.       
 
Ties with the government is another factor that contribute in the nature of news reporting tendencies. 
Both channels have an indirect tie with the government, in the case of DW channel, the state is the 
primarily source for funding, as the state secure the fund through taxes revenue. And in the case of 
Al-Roa’ya channel, even though it is privately owned, the Council of Ministers is the government 
assigned entity to issue, re-issue, cancel or reject any privet media licenses primates. The political 
economy of the media contributes largely to the extent to wither the news media is being effected by 
external powers that drives its reporting agenda. The cases of the Jordanian and German channels 
structure, despite the autonomy in the explicit funding sources, it didn’t exempt it from the implicit 
governmental influences.  
 
Reporting news of Syrian refugees is still prominent in news outlets since the beginning of the war, 
as it is according to the UNHCR one of the most catastrophic humanitarian crisis in our time. With 
the heavy reporting of refugees around the world and particularly in the hosting countries, an 
examination of the framing and representation tendencies emerged. As media holds a proven role in 
shaping the public opinion towards critical political matters. McQuail (1994) argued that media a 
powerful effect on the world view of society, he wrote that “the entire study of mass communication, 
is based on the premise that media have significant effects” (p. 327). He argued that media has a 
potential great influence in attracting and directing the public attention, and persuading the public 
about matters of opinions and belief (McQuail, 1994). Media according to Cohen (1963) “may not be 
successful much of time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling 
people what to think about ... The world will look different to different people, depending ... on the 
map that is drawn for them by writers, editors, and publishers of the papers they read.” (p.13)  
 
This paper takes the detected frames in the German and Jordanian articles a step further by examining 
the function of the frames as a medium to promote cultural proximity, which ultimately contribute in 
shaping a supporting or an opposing public opinion.  The constant negative framing and the 
representation of refugees as a “threat” or “criminals” will evoke an opposing public opinion. In 
contrast, framing refugees as “victims” of wars would evoke sympathy and a supporting public 
opinion.  According to Karina Horsti (2013), “asylum seekers, refugees, and undocumented migrants 
are typically presented across Europe either as threats or as victims” (p. 79). Nevertheless, she argued 
that migrants and asylum-seekers in Europe are mostly represented in a negative way and as a 
“threat” rather than “victims”. 
 
2.Literature Review 
 According to mass communication history media effect existed since the beginning of the penny 
press. To measure these effect scholars like Goffman, Robert Entman and Gaye Tuchman has 
developed different theories and approaches in order to observe and measure this phenomenon. To 
illustrate the significant of news upon constructing audience frames, Tuchman wrote in Making 
News: A study in the construction of reality in (1978):  
News is a window on the world, and through its frame, Americans learn of themselves and others, of 
their institutions, leaders, and life styles, and those of other nations and other peoples. The news aims 
to tell us what we want to know, need to know, and should know. But, like any frame that delineates 
a world, a news frame may be problematic. The view through a window depends upon whether the 
window is large or small, has many panes or few, whether the glass is opaque or clear, whether the 
window faces a street or a backyard.  
Tuchman definition of news frame indicates to the possible different frames the news outlet may 
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produce, and with those different possibilities comes different construction of realities by the 
viewers. For Goffman (1974) frame is “the principle of organization which govern events-at least 
social ones- and our subjective involvements in them” (p. 21). Goffman continued his argument by 
describing journalists use of frame in which they “frames (to) organize strips of the everyday world, a 
strip being an arbitrary slice or cut from the stream of on- going activity” (Goffman, 1974, P.10-11).  
Framing analysis is the most suitable tool to examine news. Framing has been described as a theory, 
an approach, a concept, an analytical technique, or a paradigm (D’ Angelo & Kuypers, 2010). 
Entman 2007 defined framing as “the process of culling a few elements of perceived reality and 
assembling a narrative that highlights the connections among them to promote a particular 
interpretation” (p. 4). For Pan & Kosicki (1993), framing function in a matter to highlights given 
parts of an issue which allows “the selected elements to become important in influencing individuals’ 
judgments” (p. 53). The process of farming by journalists, whither they were based upon concise or 
unconcise selection, has an influence upon the public. According to Fourie (2001) framing “describes 
the influences on the public of news angles used by journalists” (p. 305). Van Gorp (2005) also 
argued that correlation between the journalist frame of reference and the possible adaptation of these 
frames by the public “a typical characteristic of framing is the linkage between, on the one hand, the 
journalistic approach of shaping the news within a frame of reference and according to a latent 
structure of meaning and, on the other hand, the stimulation of the public to adopt these frames and to 
view reality from the same perspective as journalists do” (p. 485). 
For Entman (1993) frame is “to select some aspects of a perceived reality and make them more 
salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and / or treatment recommendation for the item described” (p. 52). 
Elmasry, El-Shamy, Manning, Mills & Auter (2013) argued that the process of selecting some parts 
of the perceived reality and omitting others “can result in one event being represented in a variety of 
different news organizations” (p. 75). The process in which the massages is written is through various 
devices “including word choice, visual images, placement of information, and associations, among 
other things- to frame messages” (Elmasry, El-Shamy, Manning, Mills & Auter, 2013, p. 75).  
 
There are numerous communication scholars who elaborated on the effect of frame upon the news 
audience. According to Dell’orto & Scheufele (2000) the process of framing stories in a one way over 
other have a significant impact upon the audience opinions on critical political matters. In their book 
of “Mass Communication Theory”, Baran & Hardy (2012) argued that the research of frames 
influences over the past fifteen years “has also shown is that news coverage can strongly influence 
the way news readers or viewers make sense of news events and their major actors” (p. 338).  
In a study published by Ariana Hoyer (2016), from the university of Western Washington about 
“Spanish News Framing of the Syrian Refuges Crisis,” she argued that “media framing research 
acknowledges the impact of word choice within news report on public opinion” (p. 5). In her study, 
Hoyer (2016) claims that “The words chosen to describe the refugees have the potential to have a 
significant impact on readers’ feelings of identification with or division from refugees, which can 
lead to shifts within public attitude and discourse surrounding the issue.” (p. 6).   
 
If we consider words of choice to describe refugees as a measure to evaluate the creation of cultural 
proximity, we can illustrate wither the audience identify with the refugees and accept them. Mihelj 
(2011) argued that “The identification and division of refugees and migrants as culturally different 
and the “other” further perpetrates the negative associations with these individuals and hinders their 
ability to integrate into the host society” (p. 178). The use of words such as “illegals” according to 
Bradimore & Bauder (2011) creates the process of “othering” refugees.  according to Hoyer (2016) 
the process of “othering” refugees leads to the objectification of refugees, hence, any interventionist 
action by the state will be legitimized.  
 
Another process of “othering” occurs through the voices representation (Hoyer, 2016). When 
refugee’s voices are absent, and in contrast, replaced with voices of political officials and 
newsmakers, refugee’s voices would not be heard.  Bardimore & Bauder (2011) argued in their study 
of “Tamil refuges in Canadian news coverage” that “Ironically, the people most in need of 
humanitarian compassion and protection are dehumanized and framed as a risk to be managed” (p. 
656). Additionally, they argued that “dehumanization and objectification of refugees occurred 
through use of terms such as “alien,” “illegal,” and “boat people,” which left readers with a distorted 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	 221	

understanding of who migrants were” (p. 640).  
 
In her published article of “De-ethnicized victims: Mediatized advocacy for asylum seekers” Horsti 
(2013) argued that news coverage can use cultural proximity by presenting some asylum seekers as 
“suitable victims” through the process of un-marking their differences, de-ethicizing, and de, 
Muslimizing (p. 78). She argued that this process occurs when news focus on the story of the 
immigrant or asylum-seeker struggle rather on focusing on other details that could “other” him or her. 
Moreover, in her research, she draws the distinction between the representation of migrants stories in 
mainstream media and Christian media. Horsti (2013) argued that another way to evoke sympathy is 
by illustrating the feelings and suffering that migrants faced. Giving migrants and asylum-seekers 
voices, Hortsi (2013) argued, “position asylum seekers in the role of victim” (p. 87).  
 
This process of presenting or omitting refugee’s voices, feelings, and suffering is central to farming 
as Lecheler & Vreese (2012) stated, “A frame can affect an individual by stressing certain aspects of 
reality and pushing others into the background—it has a selective function” (p. 89). Hoyer (2016) 
argued in her article “Journalists and news organizations have an ethical responsibility to report fairly 
on issues such as the refugee crisis, as the word choice and framing within these articles have a 
significant impact on public perception of these issues, and in this case, attitude towards refugees” (p. 
26). 
3.Methodology 
 
3.1Design  
 
In this paper a qualitative frame analysis will be employed to investigate the news articles by Al-
Ro’aya and DW. The purpose of frame analysis in media research, according to Entman (1993), is to 
define a problem, to make value judgment, suggest remedies, or diagnose courses (p. 52). Reese 
(2007) argued that the “qualitative approach to framing analysis helps resist the reductionistic urge to 
sort media texts and discourse into containers and count their size or frequency” (p.10). frame 
analysis as a qualitative method according to Wood (2004) is valuable over the quantitative one, 
because it provides insights of how people would perceive and make sense of their communication 
process, rather than a mere measurement of phenomena. 
 
Wimmer and Dominick (2006) have argued that qualitative news frame analysis could function in the 
media research as a method to describe communication content, draw comparisons between the 
media content and the “real world”, and establishing a starting point for further studies of media 
effect. Qualitative method in the larger context provides analytical and interpretations that 
quantitative method fails to address. Similarly, Connolly-Ahern and Broadway (2008) argued that the 
nature of the qualitative research uphold to the level of complexity of media artefacts. 
  
3.2Data 
The data are in text format, they have been collected from Al’ro’aya channel and the DW German 
channel online website. Tin articles from each news outlet have been selected for the purpose of this 
study. The time period of the selected data were recent ones, during the time duration of late 2017 
and early 2018. There will be a total of twinty news articles as s unit of analysis. 
 
3.3Procedure  
A qualitative frame analysis is conducted through a straightforward step, which this paper will follow 
and implement in the process of analyzing the data. According to Du Plooy (2009), the first step in 
conducting a qualitative frame analysis is choosing a medium, or a topic, wither it is a comparison of 
framing of a specific event or group, from television or radio. It also can be TV vs. radio. Second 
step, determine a time frame, which is indicating the specific period where the data were collected 
from, and it is essential to state the rational of choosing this period. After selecting the time frame, 
defining the universe from which the sample is to be drawn. Step four will be identifying a unit of 
analysis, and in the case of this paper, where data is text, the unit of analysis falls under two 
categories, rhetorical and technical devices. In step five, a frame typology will be detected and 
determine dominant and secondary frames.  
The selected frames will be divided under two categories, in order to align it with the suitable 
category. the first category is rhetorical devices, it will include word choices, presence or absences of 
key words and themes, and sentences that provide thematically reinforcing clusters of facts or 
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judgment. Technical devices will be the second category, which will include frames of the headlines, 
sources of information in the articles, quoting sources, and who is being quoted.  
 
4.Analysis 
The following are the articles from both news outlets, the time period of the below news articles are 
range from mid 2017 until early 2018. Following the articles headlines, the two tables contains the 
detected rhetorical and technical frames. Numbers in the tables are to indicate to which article the 
frame was chosen from. 
 
4.1.Al-Ro’aya Headlines: 
1- 7 years of War with no resolution in the horizon  
2- the return of 2500 Syrian refugee from Jordan to their home country ..some of them 
regretted it  
3- A Syrian refugee builds the world largest crown as a gift to Jordan  
4- New schools for Syrian refugees at Erbid 
5- A 33 million lawns from the European bank to Jordan 
6- Approval of the Jordanian plan to accommodates the Syrian crisis with 7.3 billion Dollars  
7- Jordan has exceeded its capacity to accept refugees  
8- A campaign to rectify Syrian refugee’s situations in Jordan  
9- Syrian’s has decreased the inappropriate cultural norms for Jordanian’s  
10- HUHCR: a step back and a step forward regarding Syrian refugee’s situation in Jordan  
 
4.2DW Headlines: 
1- Syria is a “safe country” say German AFD lawmakers after visit (1) 
2- German development minister Gerd Muller announces new refuges return initiative 
3- Police prob “far-right” anti-migrant protest outside Angela Merkel’s office  
4- German city of Cottbus grapples with violence between locals and refugees  
5- Germany: Horst Seehofer lays down ‘zero tolerance’ policy 
6- Anti-Semitism in Germany: are immigrants unfairly portrayed in the media? 
7- German interior minister to keep migrants in asylum centers 
8- AIDS counseling for refugees in Germany: Let’s talk about sex! 
9- German town successfully pleads for no more refugees  
10- German soldier charged with plotting to kill politician while posing as refugee  
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5. Discussion  
from the first glance, both news outlet has drastic variation in the process of framing and 
representations of Syrian refugees and their issues. Al-Roa’ya articles employed a smother tone and 
word choices when it referred to Jordan role, it constantly framed Jordan as a “hosting” country. In 
article number 5, Al-Roa’ya referred to Jordan moral obligation towards the Syrian refugees. it had 
drawn a correlation between being a hosting country and the moral values of humanitarian assistant 
to refugees. in contrast, in DW articles, the word “hosting” hasn’t been mentioned even once in any 
of the articles. There is a constant tendency in stressing out the need for refugees to leave, despite the 
horrific living conditions in Syria right now and the ongoing bombing and destructions of cities. 
 In framing refugees, the word “criminals”, “illegals” or “threat” wasn’t mentioned in Al-
Roa’ya articles wither to describe refugees or their actions. Nevertheless, in DW articles, in several 
occasions, refugees were framed and connected to violent acts and as “threats” to Germans safety.  In 
article 5 by DW, the word “criminals” were used to describe the zero tolerance policy by the new 
interior minister. In article 6, the asylum centers were called “prisons” that needed control by the 
police. The word “prison” indicates that whoever stays in that facility is a “criminal” that need to be 
maintained by force.  
 While Al-Roa’ya articles provided key words to evoke sympathy and to illustrate Syrian 
refugees suffer, DW has failed to provide such themes. Al-Roa’ya has managed to integrate children 
lost hopes and dreams, it also referred to the ongoing war in Syria and its impact upon children in 
article 2. In contrast, DW didn’t mention any background information of the war or its implications 
upon these people. DW, only presented one side of the story when there attacks between locals and 
refugees, and only the voices of Germans victims were presented.  
 Al-Roa’ya articles has provided several sentences that provide thematically reinforcing 
clusters of facts or judgement to provoke positive framing for Syrian refugees. in article 1, it 

Rhetorical Devices  AL-Ro’aya DW 

Word Choice 

1-Hosting, Refugees  
2-Voluntary, Regret  
3-hosting refugees, Syrian 
loyalty,  
5- hosting, moral obligation  
8-irreguler, rectify  
9- beneficial, opportunities, 
hosting communities 
 

1- Refugees, Lawmakers 
2-return initiative, Voluntarily return 
 4- foreign appearance, “I don’t feel safe 
here” 
5-Criminals  
7-prisons  

presence or absence of 
key words 

1-Children’s dreams and dignity  
1-description of war impact 
upon children  
2-presence of the bombing in 
south Syria  
6- Syrian crisis is the world 
worst humanitarian crisis 
7- responsibility towards Syrian 
refugees  

1-Absence of the continues bombing of 
some areas in Syria 
1-And the destruction of infrastructure 
2-absence of the ongoing war or living 
conditions in the country of origin  
3-abscense of crimes carried out against 
refugees 
4-abscense of refugees who have been 
attacked  
4-presencse of Germans who have been 
attacked  

Technical Devices Al-Ro’ya DW 

Sources of information 

1-UNHCR  
2-President of the Syrian tribal 
council  
10-UNHCR 

1-Politicians visit to Syria 
2-Development Minister Gerd Muller  
3-police department  
5-Interior minister speech  
6- an academician who published a study 
about anti-Semitism among refugees   
8-Head of AIDS counseling  
9-ministry of the western state  

Who is quoted 1-A child from Syria  
1-A UN expert  
2-President of the Syrian tribal 
council\ 
4- Minister of high education 
6-prime minister  
7- minister of foreign affairs  
10-UNHCR  

1-Politicians from AFD  
2-Development Minister Gerd Muller 
3-protesters from the Identitarian movement  
4-Germans who lives in a city and one 
Syrian refugee who confirmed Germans 
stories   
5- Interior minister  
6- Expert of refugee’s anti-Semitism 
8-Refugees from the asylum center 
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managed to illustrate that the war in Syria is still ongoing, and that people are still being killed on a 
daily basis. In contrast, DW in article 1, farmed Syria as a “safe country” after the AFD party visit to 
the country, nothing was mentioned about the terrible living conditions or the humanitarians needs 
these people lacks. And while Al-Roa’ya emphasis upon Syrian refugee’s sense of nationalism 
towards Jordan and its welcoming people in article 3, DW stress out the question wither “Islam is a 
part of Germany?” in article 3. Moreover, Muslim refugees were framed as people with a high sense 
of anti-Semitism in article 6. And in the same article, the writer indicated that the majority of 
refugees with anti-Semitism tendencies “come from countries like Syria.” This association frames 
Syrian refugees as “racists” people who reminds Germany of the Nazi party.  
 The using of sentences that provides thematically reinforcing clusters of facts or judgments 
continues by both news articles, nevertheless, both are going in an opposite direction. In article 4 Al-
Ro’aya illustrated the success of the integration of Syrian refugee’s students in school system. And in 
contrast, DW article 4 wrote “it’s gotten worse since the refugees arrived.” In article 5 by DW, the 
interior minister was quoted saying “the country needs a strong state to protect its citizens”, and 
quoted his statement that “Islam is not part of Germany.” These statements automatically frame 
refugees as Muslims who are “threat” to the safety of eth country and its citizens. And while DW 
portrays refugees as a “threat” in article 5, Al-Ro’aya reminds its reader once again with the “moral 
obligation that began seven years ago to accommodate the Syrian crisis” in article 6.    
 Al-Ro’aya didn’t use the word “illegal” to describe Syrian refugees who left the camps with 
no permit or permission, rather they used the word “irregular” way of leaving the camp, and offered a 
rectifying plan for them to benefit from the services. in article 9 Al-Ro’aya has managed to illustrate 
the success of the integration between Syrian refugees and Jordanians. The article argued that the 
existence of refugees is “beneficial” and decreased the Jordanians cultural norms of the inappropriate 
labor work. While in article 10 by DW farmed Syrian refugees as a burden on small towns, and towns 
started to appeal before court for no more refugees to be taken in. A-Roa’ya in contrast, illustrated 
that burden as a motivation to enhance services and infrastructure for refugees and locals. 
 Voices representations in both news outlets vary, while Al-Ro’aya relay largely in 
representing Syrian refugee’s voices, by enabling them to share their stories of suffer and success, 
DW has omitted this part. In DW articles, most of the voices went to Germans individuals and 
politicians. Even in the one occasion when a Syrian refugee was given a voice, he criticized his 
fellow refugees and farmed them as a “threat” upon Germans.  
 For sources of information, and quoiting in the news articles, Al-Ro’aya and DW also differ. 
In most of the articles, DW has quoted politician, public official, and German citizens, who are 
usually are pro AFD party, or opposing refugee’s existence. Sources of information were also largely 
from official political resources, such as the police department or a political party. For Al-Ro’aya, the 
sources of information were mostly from official resources, nevertheless, it used UNHCR in different 
articles as a reference of validity when the articles are treating refugee’s issues and suffer. 
 
5.1 Frames as a Promoter for Cultural Proximity  
The constant negative framing and the representation of refugees as a “threat” or “criminals” will 
evoke an opposing public opinion. In contrast, framing refugees as “victims” of wars would evoke 
sympathy and a supporting public opinion. Horsti (2013) argued that news coverage can use cultural 
proximity by presenting some asylum seekers as “suitable victims” through the process of un-
marking their differences, de-ethicizing, and de-Muslimizing (p. 78).  
  The above detected frames can predict that the news articles by DW will evoke an opposing 
public opinion, since throughout all the examined articles refugees were framed as a “threat”, 
“criminals, and “prisoners”. All their word choice was charged with negative association to Syrian 
refugees. in contrast, Al-Roa’ya articles were more sympathatic toward the refugee’s crisis, and it 
associated them with positive outcomes that reflected upon the Jordanians people and their culture. 
Hoyer (2016) claims that “The words chosen to describe the refugees have the potential to have a 
significant impact on readers’ feelings of identification with or division from refugees, which can 
lead to shifts within public attitude and discourse surrounding the issue.” (p. 6).   
 Another way to promote a negative connotation of Syrian refugees by DW, was through the 
process of “othering” them. It gave the sense of “us” and “them”. The process of othering occurred 
by DW articles through the constant marking of the differences between the Syrian refugees and the 
German people. according to Hoyer (2016) the process of “othering” refugees leads to the 
objectification of refugees, hence, any interventionist action by the state will be legitimized. In article 
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3 it questioned if Islam was “a part of Germany?”, and in article 8 it associated those who attend the 
mosque regularly with low level of education.   
 In addition, DW had widen the gap by the constant representation of German voices and 
omitting refugees. This process has led to the objectification of refugees; they are no longer humans 
that in need of humanitarian assistant, rather they are a mere burden. In contrast Al-Ro’aya had 
provided a platform for refugees to cast their voices, wither by quoting them directly or bringing 
voices that represent them, such as the UNHCR. Giving migrants and asylum-seekers voices, Hortsi 
(2013) argued, “position asylum seekers in the role of victim” (p. 87).  
 
6. Conclusion  
in conclusion, frame analysis is a valuable tool to examine news outlets, to shed light upon the 
different reporting tendencies about critical political matters. Especially matters that involves steering 
the public opinions. Pan & Kosicki argued (1993), framing function in a matter to highlights given 
parts of an issue which allows “the selected elements to become important in influencing individuals’ 
judgments” (p. 53).  
 DW articles and its reporting tendency regarding Syrian refugee’s crisis lacks sympathy, and 
its language is charged with negative connotation to the word refugees. framing refugees negatively, 
and in such a manner, will evoke public resistance and difficult integration for refugees in any society 
that employs similar framings. Which ultimately will evoke an opposing public opinion. In contrast 
Al-Ro’aya articles employed a more sympathized tone in dealing with the Syrian refugee’s crisis. 
This process resulted in given the refugees voices and made them a “suitable victims.”  
 When frames are used to evaluate cultural proximity, we can illustrate that DW article 
frames of the Syrian refugees promotes them as danger to its culture and safety. The frames also 
functioned as a medium to mark the differences between the Germans and the refugees. This 
alienation would evoke a continues resistance by the public. On the other hand, Al-Ro’aya articles 
didn’t promote any differences or dissociation between the Jordanian people and the refugees. It had 
managed to put the differences aside and focused on the positive outcomes and the benefits from this 
integration. This process would evoke a supporting public opinion, as people can view the Syrian 
refugees as a positive experience and helping them as a moral and humanitarian obligation. 
 The nature of the political economy and the governmental ties of each channel has played a 
major role in their reporting tendencies. DW channel structure as a broadcasting entity with a secured 
income from taxes payers, has granted it an autonomy from political influence. The articles were 
charged with news that opposed the government refugee’s policies, at large it reported more on the 
government opposition party AFD that oppose refugee’s existence in Germany. On the other hand, 
while DW toke a different stance from the government policy on refugees, for Al-Ro’aya the 
privately owned news outlet, the Jordanian government practice a direct influence as it is the main 
entity to issue, reissue, or cancel working permit. Therefore, their reporting tendencies are more 
aligned with government agenda regrading refugee’s issue, which has a welcoming nature toward 
refugees.  
 
 7. Future work  
The researcher can carry out surveys and questioners to demonstrate the audience impacts of such 
frames and their interpretations of it. And illustrate the formation of the public opinion that results 
from such framing process in both countries.  
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SOSYAL MEDYA  ÜZERİNDE BİR GRUP İLETİŞİMİ ANALİZİ 
 

Hatice Hale Bozkurt 
Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

 
Günümüzde digital yaşam, toplumsal hayatı etkilemekte, özellikle sosyal medyanın grup iletişiminde 
etkili olduğu görülmektedir.  Bireylerin mensubu olduğu gruplar aracılığı ile sosyal yaşamda iletişim 
ihtiyaçlarını giderdiği, aynı anda birden fazla gruba mensup olduğu ve bu gruplar aracılığı ile varlığını 
hissettiği, yapılan grup dinamiği araştırmaları ile ortaya konmuştur. Grubun üyeleri, grubun davranışı 
ve özelliklerinden etkilendikleri gibi kendi davranış ve kişilik özellikleriyle de grubu etkileyebilirler. 
Bireylerin gruplardan etkilendiği ve mensubu olduğu gruplar içinde davranış değişiklikleri gösterdiği 
yine 1936 yılında başlayan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ancak sosyal medya üzerinden grup oluşturan 
ve iletişime geçen bireyler ile ilgili araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Sosyal medyanın grup 
iletişimi açısından irdelenmesi amacını taşıyan bu çalışma, sanal ortamdaki paylaşımların içeriklerini 
belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla Facebook’ta 87 üyesi bulunan 1990 yılında iletişim fakültesinden 
mezun olan kapalı bir grubun 2017 yılına ait paylaşımları içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmada, 
iletişim mesleği eğitimi alan bu grubun sosyal medya iletişim biçimleri ve sosyal medyayı grup 
iletişimi açısından kullanım özellikleri anlamlandırılmaya çalışılmıştır.  
Anahtar  Kelimeler: Sosyal Medya, Facebook, Grup İletişimi 
 
GROUP COMMUNICATION ANALYSIS ON SOCIAL MEDIA 
 
Today, digital life inevitably has bearings on social life and especially social media seems to be 
influential in terms of group communication. Studies carried out on group dynamics have already 
established that individuals belonging to a certain group are also members to other groups, satisfying 
their need for communication and socialization while feeling their own existence through their groups. 
Group members might be influenced from group behaviors and characteristics as well as influencing 
the group with their own personal and behavioral traits. It was proved in studies starting from 1936 that 
individuals were influenced from their groups and displayed behavioral differences in these groups. 
However, studies focusing on individuals who form and communicate through groups in social media 
are rather limited. This study, which aims to elaborate on social media in terms of group 
communication, is geared towards determining the content shared in social media. To this end, shared 
content of a closed Facebook group with 87 members consisting of the year 1990 Faculty of 
Communication graduates was examined through content analysis. In the study, there was an effort to 
gain insight to how this group utilized the social media for communication and what underlying 
features of group communication were employed during this interaction.    
 
Key Words: Social Media, Facebook, Group Communication 
 
Dijital yaşam, toplumsal yaşamda köklü dönüşümler meydana getirmiştir. Dijital yaşamın en aktif 
unsuru olan sosyal medya, siyasi yaşamı, ekonomiyi, bireysel iletişimi, kültürü  toplumsal yaşamı 
etkilemiş, toplumsal katmanlarda değişim yaratmıştır. Sosyal medya, bireyi, bireyler arası ilişkiyi ve 
toplumsal iletişimi yeniden şekillendirmiştir.  
Toplumsal paylaşım ağları, kullanıcıların bilgi, fikir, kişisel mesajlar ve diğer içerikleri paylaşmak için 
çevrimiçi topluluklar oluşturduğu elektronik iletişim biçimleridir. Toplumsal paylaşım ağlarının temel 
çıkış noktası, mevcut toplumsal sermaye bağlarının sürdürülmesini ve yeni bağlantıların kurulmasını 
desteklemektir ve gruplar oluşturabilecek bir çevrimiçi içeriğe sahiptir.  
 
1. SOSYAL MEDYA ARACI OLARAK FACEBOOK 
Facebook bu paylaşım ağları içinde önde gelen sosyal medya araçlarından biridir. Kullanıcıların 
tanıdıkları ile iletişim kurmalarına, tanıdıklarının arkadaşlarına ve hatta etki alanı dışındakilere mesaj 
göndermelerine izin verebilmektedir. Kısacası kullanıcıların tanımlanmamış sayıda grup ve tanımsız 
sayıda kişi ile iletişim kurmasını sağlar. 
Facebook, üyelerinin kişisel profilini çevrimiçi olarak değiştirmesine ve fotoğraf  yüklemesine izin 
vermesinin yanı sıra mesajlar aracılığı ile çevrim dışı arkadaşlar ile de ilişkileri sürdürmeye yardımcı 
olan en iyi sosyal ağ sitelerinden biri olarak kabul edilmiştir. (Wang, Woo, Quek, Yang, & Liu 2012) 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	228 

228	

Sıradan kullanıcıların yanısıra, reklamcıların ve marka değerini arttırmak isteyen firmaların da odak 
noktası haline gelmiştir. Facebook, iletişim, fotoğraf paylaşımı, bilgi aktarımı gibi sosyal 
kullanımlarının dışında ekonomik anlamda kazanç elde etmek isteyen firmalar için de uygun bir 
mecraya dönüşmüştür. Hatta bu gibi özelliklerinin ötesine geçip insanların anlamlı topluluklar 
oluşturduğu ve kriz anlarında dayanışma gösterdiği bir platform olma özelliği de taşımaya başlamıştır. 
2017 yılında Meksika’da meydana gelen depremde “Kriz Yardım Merkezi“ aracılığıyla milyonlarca 
kişi güvende olduklarını yakınlarına facebook aracılığı ile duyurmuştur. İnsanların kriz anlarında 
dayanışma gösterdiği bir sosyal medya platformu oluşturulmuştur. 
Facebook, son dönemde en önemli para ve ekonomi odaklı teknolojik buluşlarından biri olan ve tüm 
ödeme sistemlerini alt üst eden  “kripto paralar“ ile ilgili reklamlara yasak getirdiğini açıklayarak tüm 
dünyanın dikkatini çeken bir yasakla gündeme gelmiştir. Firma Instagram için de geçerli olan bu 
kararın yanıltıcı reklamlarla oluşan dolandırıcılık faaliyetlerini engelleme amacı taşıdığını belirtmiştir. 
(https://www.brandingturkiye.com/facebook-hakkinda-her-sey-facebook-nedir-nasil-kullanilir-
facebookun-ozellikleri-nelerdir/) 
Facebook grupları ortak menfaatler nedeniyle oluşturulur ve bilgiler kendi özel alanlarında paylaşılır. 
Grup üyelerinin mensup oldukları bu gruba aidiyet duygusunun diğer gruplardan daha güçlü olması 
beklenir. (Bock, Zmud, Kim, & Lee 2005) 
Facebook; çevrimiçi olarak kendi ağlarına ekledikleri arkadaş, akraba vb. bireyler ile ya da yeni birileri 
ile tanışma amacına yönelik olarak kullanılmaktadır. Çevrimiçi profil, bireylerin birbirlerinin 
sayfalarına yorumlar (tag) eklemelerini ve birbirlerinin profilini gören arkadaşların bir araya 
gelmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu profil ile Facebook'a bireylerin üye olmaları; genel olarak 
ortak ilgilere ve aynı sınıfta olmalarına, birbirlerinin hobilerini öğrenmelerine, müzik zevklerini 
paylaşmalarına, romantik ilişki kurmalarına dayanmaktadır. Facebook'u diğer sosyal paylaşım 
sitelerinden ayıran özelliği uygulama eklentisidir (Ellison vd. 2007). 
Facebook sayfanızı herhangi bir zamanda görüntüleyebilir, mektup yazar gibi davranabilirsiniz. Ancak 
mektuptan farklı olarak, sosyal medyada kullanıcıların bir mesajı görüp görmediğini kontrol edip, 
kimin bağlı olduğunu tespit edebilirsiniz.  
Facebook'ta iletilerin ve karakterlerin sınırları yoktur. Facebook, standart yüz yüze/sesli iletişim 
arasındaki boşluğu, Nisan 2015' te (Chudnovsky, 2015) görüntülü görüşme ve sesli arama başlatarak 
birleştirmiştir. Bu, kullanıcılara, Facebook Messenger Uygulaması programı aracılığıyla normal bir 
konuşmayı simüle etme seçeneği sunarak teknolojinin iletişimi bozup bozmadığına ilişkin tartışmayı 
değiştirmiştir. Twitter'ın ise, kişilerarası iletişimden kamusal iletişime geçişi ilgi çekicidir. Sosyal 
medya ile dünya çapında fikir ve düşünce yayınlayabilme yeteneği oluşmuştur. İletişim ortamındaki 
gelişmeler ile Twitter'ın kişilerarası iletişimi terk etmediğini, bunun yerine yeniden tanımladığını 
söyleyebiliriz. 
Varolan sosyal bağların sürdürülmesi/korunması ve yeni bağların şekillendirilmesi bakımından diğer 
görsel topluluk sitelerinden ayrılan facebook, çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılan coğrafi temelli sosyal 
paylaşım siteleri arasında bulunmaktadır. Facebook, üniversitelerde e-mail adresiyle sınırlanan 
üyelikler yoluyla kampüs gibi alanlarda topluluk oluşturma açısından da diğer çevrimiçi sosyal iletişim 
sitelerinden ayrılmaktadır. Bu bakımdan bazı araştırmacılar bilgi teknolojilerinin; yerel toplulukların 
oluşturulmasını ve biraraya gelmelerini sağlayacağına ve  sosyal kapitalin geliştirilmesinin 
kolaylaşacağına inanmaktadırlar. (Hampton&Wellman, 2003) 
 
2. GRUP KAVRAMI 
Günlük konuşmada kullanılan grup sözcüğü en genel anlamda çoğul olmayı belirler. Sosyal psikolojide 
ve sosyolojide ise grup kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlara göre, bir kalabalığın 
grup olabilmesi için ortak amaçlar, ortak normlar, kendilerini bir grup olarak hissetmeleri gibi koşullar 
öne sürülmüştür. Gruplar şüphesiz bu özellikleri göstermekle beraber bir topluluğun grup olabilmesi 
için gererken en az koşul "etkileşim" olacaktır. Buna göre grup, etkileşim halinde olan birden fazla 
insan anlamını taşır. (Kağıtçıbaşı, 1992) 
Grup, ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan, aralarında çeşitli rol farklılaşması bulunan, ortak bir 
amacı paylaşan ve bu amaç doğrultusunda birbirleri ile iletişim içinde olan, karşılıklı olarak birbirlerini 
etkileyen iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan toplumsal bir olgudur. (Koçel, 
1995) 
Her grup üyesi, görevinin gereği olarak bir rol üstlenir. bu rolün adına, beklenen rol diyoruz. Diğer 
yandan her grup üyesi kendisinden nasıl bir davranış beklendiği konusunda bir anlayışa, bir algıya 
sahiptir. Bu anlamdaki rol de algılanan rol olarak adlandırılır. Bir diğer rol de  gerçekte oynanan rol 
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olarak adlandırılan ve grup üyesinin gerçekten gösterdiği davranış ile ilgilidir. Bu üç tür rol arasında 
önemli farklılıklar yoksa, grup üyesi herhangi bir rol çatışmasına düşmeden, kendinden beklenen rolü 
oynar. İletişim, beklenen, algılanan ve gerçekte oynanan rollerin kişisel ve örgütsel çatışmaya yol 
açmayacak şekilde gerçekleşmesi açısından son derece yaşamsal bir öneme sahiptir. (Gürgen,1997) 
 
3. GRUP DİNAMİĞİ 
Grup dinamiği, grubu içeriden veya dışarıdan etkileyen değişimlerin, grubun yapısında ve grup üyeleri 
üzerinde meydana getirdiği etkiler ve tepkiler olarak ifade edilebilir.  
Grup dinamikleri konusunun öncüsü olarak kabul edilen Lewin’in yaklaşımlarına zaman içinde yenileri 
eklenmiştir. Bir normatif görüşe göre, grup dinamikleri grubun nasıl organize edildiğini ve 
yönetildiğini açıklayan bir kavramdır. Bu görüş özellikle demokratik liderlik, üye katılımı ve genel 
anlamda örgüt üzerinde durmaktadır. Bir diğer görüşe göre, grup dinamikleri rol oynama, beyin 
fırtınası, odak gruplar, grup terapi, duyarlılık eğitimi, takım kurma gibi bir dizi tekniği içermektedir. 
Lewin’in orijinal görüşüne en yakın olan üçüncü görüş ise, grup dinamiklerinin grubun iç doğasına 
yönelik bilgilerle belirlenebileceğini ileri sürmektedir. Bir başka ifadeyle bu görüşte, grup dinamikleri 
kavramının açıklanabilmesi için, grupların kendi yapılarını ve süreçlerini nasıl oluşturduklarının, 
üyelerini, diğer grupları ve örgütü nasıl etkilediklerinin ortaya konulması gerekmektedir. (Luthans, 
2008). 
 
Grup içindeki “güçlerin” incelenmesi esasına dayanan grup dinamiği kavramının ana konusu, grupların 
bireyler üzerindeki etkisidir. Grup, üyelerinin birbirleri ile etkileşimi sonucu denge durumundadır. 
Herhangi bir olayla bozulabilecek bu dengenin yeniden kurulabilmesi çabası, grup içinde bir dinamizm 
oluşturmaktadır. Bu dinamizm sadece grubun içindeki etkileşimlerle sınırlı değildir. Grubun çevresiyle 
ve diğer gruplarla olan ilişkilerinde de söz konusudur. Grup içinde yaşanan olaylar ve özellikle de 
çevrenin etkisiyle gerçekleşen değişimler hem grubun yapısında hem de üyeler arasındaki ilişkiler 
üzerinde çeşitli etkilere, bu etkiler de tepkilere neden olmaktadır. (Ergeneli, 2006). 
 
Grup dinamikleri kişilerarası iletişimin odak noktası olarak ortaya çıkmıştır. Kişilerarası iletişim, iki 
tarafın birbirleriyle sözlü ve sözsüz olarak iletişim kurmaları olarak tanımlanmaktadır. Taraflar 
bireylerden veya gruplardan oluşabilir. Kitle iletişimi, bir birey veya grup arasındaki bir mesajın geniş 
bir izleyici kitlesine iletilmesini kapsarken, kişisel iletişim, her bireyin kendisi ile olan konuşmalarını, 
kişilerarası iletişim ise, insan etkileşimlerinin ara kategorisini kapsamaktadır. Kişiden kişiye iletişimin 
incelenmesi kişisel iletişim olarak bilinirken, kişiden gruba ve gruptan kişiye etkileşimler ise Grup 
Dinamiği olarak kabul edilir. 
Cartwright, toplumsal sistemleri anlamaya yardımcı olmak için matematiksel bir yaklaşımın 
kullanılabileceğini açıklayarak grup dinamikleri çalışmasını genişletti. Bu, “sosyal ağların hem objektif 
sistemler hem de psikolojik ya da bilişsel sistemler olarak analiz edilmesine” olanak sağlayan Grafik 
Teorisi olarak bilinir (Swanbrow, 2008). Festinger'in grup dinamiğine katkıları arasında Sosyal 
Karşılaştırma çalışmasının yanı sıra ünlü Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi yer almaktadır. Sosyal 
Karşılaştırma Kuramı, kendi toplumsal ve kişisel değerimizi başkalarına karşı nasıl biriktirdiğimizi 
belirtir ve Bilişsel Uyumsuzluk Teorisine çok benzemektedir. Sözleri incelediğimizde, bilişselin 
inançlarımıza ve görüşümüze atıfta bulunduğunu görürüz.  
Levin'in çalışmaları gruplar içindeki bireyler ve bireylerin gruplara nasıl tepki verdiklerini öğrenmeye 
yönelikti. Yeni digital ortam alanı içindeki sosyal medyada grup dinamiklerini inceleme konusunda 
Cartwright’ın Grafik ve Grup Risk Alma Teorileri ile Festinger’in Sosyal Karşılaştırma ve Bilişsel 
Uyumsuzluk Teorileri önemli yardımcılar olabilir.  Örneğin, Grafik Teorisi ile “Sosyal ağ sitelerinde 
kaç kişi var?” sorularının analizleri nesnel olarak incelenirken, “İnsanlar neden sosyal medya sitelerini 
daha fazla kullanıyor?” gibi  psikolojik nedenler de incelenebilir. Grafik Teorisi ile yapılan araştırmalar 
yardımı ile yetişkinler arasında sosyal medya kullanımındaki artışın, çevrimiçi bağlantı kurma isteği 
gibi etmenlere bağlı olduğu sonucuna varılabileceği gibi sosyal ağ kullanıcıları, kendi gruplarından 
daha büyük ve daha çeşitli insan ağlarına ulaşabilme imkanına sahip olduklarını anlayabilirler. 
Grupların bireyleri nasıl etkilediği konusu kadar bireylerin gruplara nasıl tepki verdiği de önemlidir. 
Sosyal medya devrimine baktığımızda insanların ister politik, dini, ırksal, etnik, isterse başka türlü 
olsun, çevrimiçi topluluklara nasıl çekildiklerini fark edebiliriz. Bireylerin sosyal medya ortamındaki 
gruplarda riskli davranıp davranmadıkları, buna teşvik edilip edilmeklerini gösteren en iyi örneklerden 
biri Arap Baharı'dır. Bu hareketler kültürel adaletsizliğe karşı yükselen büyük gruplarla sonuçlanmıştır. 
Çevrimiçi olarak düzenlenerek, çevrimdışı hareket etmişlerdir. Bireylerin bu ortamda kendilerini ateşe 
verdiklerini belirten görüşler bulunmaktadır. 
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Bilişsel Uyumsuzluk ve Sosyal Karşılaştırma Teorileri arasında geçiş yapmak, kullanıcıların, sosyal 
medyayı nasıl kullandıklarını anlamakta muazzam bir etkiye sahiptir. Bu Vogel ve diğerleri tarafından 
araştırılmış ve rapor edilmiştir. Sosyal Karşılaştırma nedeniyle, sosyal medya kullanımı tatminsizlik 
yaratır. Çalışmalarda “Facebook'u en fazla kullananların” daha düşük özellikli bir özsaygıya sahip 
olma eğiliminde” olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, sosyal medyayı sıklıkla kullanan ve dijital olarak 
geliştirilmiş ve düzenlenmiş görüntülerde sıklıkla kendilerini diğerleriyle karşılaştıran kişiler için 
yüksek görsel içerik yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Şimdi insanların kendilerini karşılaştırmak 
için sadece yakın çevresinin yerine, artık sürekli genişleyen internet, resimlerin sürekli döndüğü bir 
sosyal medya mecrası bulunmaktadır. Bundan dolayı, çevrimiçi olarak daha çekici olmak için 
diğerleriyle rekabet etme zihniyeti vardır. Nitekim, psikologların ifadesinde, “giderek artan narsist bir 
toplum” ortaya çıkmıştır. (Firestone, 2012). Firestone, sosyal medyanın benlik saygısında yarattığı 
düşüşün yanında narsisizmde bir artışa yol açtığını ima etmektedir. Sosyal medya grup dinamikleri 
üzerinde etki yaratırken, gruplar da sosyal medyayı etkilemektedir. Herşeyden önce, kullanıcıların 
kendilerini sanal olarak istedikleri gibi nasıl yansıtabilecekleri konusunda var olan şey değişmiştir. 
Herkes istediği herhangi bir görüntüyü yansıtarak, bir yanılsama yardımı ile metnin, e-postanın, 
facebook postasının veya tweetin arkasına saklanabilir hale gelmiştir. (Tardanico, 2012)  
Sosyal medya iletişimin sözel yönüne dayanır ve çoğu zaman çok sayıda konuşma bilgisi içermez; 
çünkü kullanıcılar, konuştukları kişilerin bedenleri, ses tonları ve hareketleriyle nasıl karşılık 
verdiklerini göremezler. Bu da bireylere kendilerini istedikleri gibi başkalarına yansıtabilme olanağı 
tanımaktadır. Bireyler istedikleri zaman kim olduklarını değiştirebilirler. Günümüzde kamusal ve 
kişilerarası iletişim arasındaki çizgi bulanıklaşmış, kişilerarası iletişimin anlamı değişmiştir. Genellikle 
sosyal medya ortamında mesajlar paylaşılıp beğenildiğinde veya retweetlendiğinde hat bulanıklaşır. Bu 
sayı belli bir düzeye ulaştığında ise postun popüler olduğu ve hızla dolaştırıldığı anlamına gelir. Bütün 
bunlar bir grubun kamusal veya kitle iletişimine geçmeden ne kadar büyük hale geldiğini 
sorgulamaktadır. Çoğu zaman, bireyler kendi kendini tanıtmanın odağındadır. Bu çevrimiçi popülerlik 
fikrinden dolayı, sosyal medya ünlüleri ortaya çıkmıştır. Bunlar, popüler olan, düzenli olarak çok 
sayıda takipçi ve hayran kazandıran, içerik yayınlayan bireyler ve hesaplardır. (Hoby, 2013). 
Sosyal medya, çevrimiçi iletişim kurarken, kişilerarası iletişimleri yeniden tanımlayarak grup 
dinamiklerini de etkilemiştir. Sosyal medyada emoji/emoticons ve giflerin kullanımı metin tabanlı 
mesajları vurgulamak için kullanılırken, insanların daha verimli iletişim kurmasına yardımcı olmak için 
aynı zamanda video ve sesli arama özelliklerinin de uygulanması sağlanmıştır. Emojiler, yüz yüze 
iletişim sırasında sözel olmayan ipuçlarını kullandığımız gibi, mesajın doğru anlaşılmasına da katkı 
sağlayabilir.” (Saunders, 2015).  
Sosyal medya, iletişim kurduğumuz formları değiştirerek, kişilerarası ve gruplar halindeki yeni iletişim 
biçimimizi tanımlamaktadır. Sonuç olarak, sosyal medya, grup dinamiklerinin çatıştığı ve birleştiği bir 
ortamdır. Bu çatışma ve birleşme ortamı iletişimi yeniden biçimlendirmektedir ve zamanla uyum 
gösterdikleri de açıktır. Sosyal medya ve grupları birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Grup 
dinamiği ve kişilerarası iletişimin bir bütün olarak incelenmesi sosyal medyanın gündeme gelmesinin 
sonucudur. Bu gelişmeler sosyal medyadaki grupların iletişim biçimlerini araştırma konusu haline 
getirmiştir. Bu çalışmada böyle bir grup Grafik Teorisi yaklaşımı ile incelenmiştir.  
 
4. ARAŞTIRMA 
Çalışmada, Türkiye’nin ilk beş iletişim fakültesi arasında yer alan bir iletişim fakültesinin 1994 yılında 
mezunlarının 25 Nisan 2015 tarihinde kurdukları kapalı bir facebook grubunun 2017 yılı paylaşımları 
içerik analizi ile incelenmiştir. Hali hazırda 104 üyesi bulunan, ancak arkadaşlık isteğini kabul eden 40 
kadın 48 erkekten oluşan toplam 88 üyenin paylaşımlarına erişilmektedir.  
2015 yılında grubun kurulması bir buluşma haberi ve fotoğrafları ile başlamaktadır. İlk yıla ait 
paylaşımlarda fotoğraflar genellikle buluşmalar, eğitim sırasındaki eski fotoğraflar, özellikle mezuniyet 
fotoğraflarından oluşmaktadır.  Bu yıl içinde dikkat çekici bir biçimde bir öğretim üyesinin biri renkli, 
biri siyah beyaz fotoğrafı görülmektedir.  
2015 yılı içindeki paylaşımlarda Fakülte’de ilk iki yıl ortak eğitim alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik bölümlerine ait mezuniyet töreni videoları o dönemde çalışan 
bir üyenin arşivden yayınlanmıştır. Bir üyeye ait kitap duyurusu bulunmaktadır. Bu yıl içinde 3 büyük 
buluşma gerçekleştirilmiştir. İkinci buluşma ile ilgili 5 video paylaşımı vardır. Üyeler ayrıca Mezunlar 
Derneği’nin pilav gününde okulda bir araya gelmiştir. 
2015 yılında iki şarkı paylaşımı ve bir üyeye ait yaşama dair blog yazısı bulunmaktadır.  
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2016 yılı paylaşımlarında en dikkat çekici paylaşımlar grubun gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 
projesine yöneliktir. Proje ile ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara kitap ve giysi yardımında 
bulunmuşlardır. Konu ile ilgili NTV’de, Hürriyet Gazetesi'nde ve Antalya yerel basınında habere konu 
olmuşlardır. Yine bir üyenin fotoğraf konusunda bir yazı paylaşımı yanısıra iki kez fotoğraf 
okuryazarlığı konusunda paylaşımda bulunulmuştur. 
 

 
 
    Tablo 1. 2017 Doğum Günü Kutlama Mesajları 

 Kadın Paylaşım Fon Kullanımı Erkek Paylaşım Fon Kullanımı 

Ocak 14 14  5 7  

Şubat 4 4  4 8  

Mart    1 1  

Nisan    1 2  

Mayıs 1 1  1 2  

Temmuz    2 3 2 Kırmızı 

Ağustos 1 1     

Eylül 1 1 Youtube 2 2 1 Pudra 
1 Kırmızı 

Ekim 4 5 1 Lacivert 1 1  

Kasım     1 2 2 Kırmızı 

Aralık 1 1 1 Kırmızı 
Kalpli 

1 2 1 Lacivert 
1 Karışık Renkli 
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Analize göre 88 kişilik grupta doğum günü mesajlarını 15 kadın 6 erkek olmak üzere toplam 25 üye 
paylaşıyor.  (Yorum kısımları dahil edilmeden) Kadın üyelerden sadece ikisinin paylaşım sayısı 
yüksek. Diğerlerinin paylaşımları bir kere ile sınırlı. Kadın üyelerden birisi youtube aracılığı ile ve bir 
kez fon kullanarak kutlamada bulunurken, yine sadece 1 üyenin lacivert fon kullandığı görülüyor.  
Erkek üyelerdeki paylaşımlar da dört üye üzerinde yoğunlaşıyor.  Toplam 57 paylaşımın 18’i erkek 
grup yöneticisine ait. Bu arada  facebook’un      yılında renki fon uygulamasını başlatmasına rağmen bu 
üyenin 2017 yılının ikinci yarısından itibaren paylaşımlarını kırmızı fon yoğunluklu ilaveten üç ayrı 
rengi de kullanarak yaptığı görülmektedir. Aynı şekilde fon kullanan kadın üyelerin de bu uygulamayı 
2017 yılının ikinci yarısından itibaren kullandıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Fotoğraf  Paylaşımları 
 
ERKEK ÜYELER 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

 
Fotoğraf 

 
33 

 
25 
2. 

 
8 

 
1. 

 
1 
Öğrencil
ik D 

 
1 

 
3 

 
Video 

 
2 

 
1 

 
1 

    

 
 
2017 yılında fotoğraf  paylaşan 7 erkek üyeden, grup yöneticisi başta olmak üzere üç erkek üye 
paylaşımda bulunmaktadır. Toplam 74 fotoğrafın üç tanesi siyah beyaz, 1 tanesi öğrencilik yıllarına 
aittir. Üç üye video paylaşımında bulunmuştur. 
 

Tablo 3. Fotoğraf  Paylaşımları 
 
KADIN ÜYELER 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
Fotoğraf 

 
85 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 Çiçek 

 
Video 

 
2 Müge 
Anlı 

    

 
 
2017 yılında fotoğraf paylaşan 5 kadın üyeden birinin çok yoğun bir biçimde tüm erkek 
fotoğraflarından daha fazla fotoğraf paylaştığı yine aynı üyenin 2 video paylaşımının bulunduğu 
görülmektedir. 
    
Tablo 4. 2017 Yılına Ait Fotoğraf Paylaşımları 

     
Buluşma 
Fotoğraf
ları 

  
Ödül 
Fotoğraf
ı 

 
Üyeleri
n 
Çocukla
rı 

 
Diğer 

 Eski 
Okul 

Profil Toplu Profil  Toplu    

 K     D K     D K     D K     D K     D K      D K      D  

Şubat 1   2 32    35    
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Mart          5 
        1. 

  3(İ.D)    

Nisan            1 3(İ.D) ç 
2 
1(İ.D) 

   

Mayıs     22     11            1. 1 

Haziran         

Temmuz          1   2       1    

Ağustos   2  1(İ.D) 
4 

   
4 

Ekim   1       1  3 
1. 

   

Kasım  1       4 2  1  5  

Aralık       1  
 
 
2017 yılında 7 erkek 5 kadın toplam 12 üyenin fotograf paylaşımında bulunduğu görülüyor. Fotoğraf 
konuları,  
  Buluşma Fotoğrafları   

Davetiye  
  Profil Fotoğrafları    

Üyeler ve Çocukları 
 
Fotoğraf paylaşımları ayrıntılı incelendiğinde, toplu buluşmaların yapıldığı Şubat ve 

Mayıs aylarında fotoğraf paylaşımlarının yoğun olduğu gözlenmektedir. İki üyenin çalışma 
ortaklığı ile ilgili paylaştıkları İstanbul dışında 3 fotoğraf bulunmaktadır. Yine İstanbul 
dışındaki minör buluşmalara atit 5 fotoğraf paylaşılmıştır.  
Siyah beyaz paylaşılan fotoğraf sayısı 3’dür. Siyah beyaz fotoğraflardan 2’si grup yöneticisi 
tarafından paylaşılan, 1’i üye çocuklarına ait, 1’i başka bir üyeye ait profil fotoğrafıdır. 1’i ise 
üyenini kendisinin de bulunduğu toplu bir fotoğraftır.  
Kendi profil fotoğrafını paylaşan 2 kadın üye bulunmaktadır. Diğer 4 profil fotoğrafı başka 
üyelere tarafından paylaşılmıştır.  
2016 yılında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi Türk Kalp Vakfı tarafından 
ödüllendirilmiştir. Ödül törenine katılan ve Projeyi aktif biçimde yöneten üyelerin geceye ait 3 
fotoğraf paylaşımı bulunmaktadır. Plaket fotoğrafı da paylaşılmıştır. Üye çocukları ile ilgili 7 
paylaşım yine grup yöneticisine aittir. 1 üye kendi  çocuğunun bir başka üye ile fotoğrafını 
paylaşmıştır.  
Diğer paylaşımlarda 1 çiçek fotoğrafı, bir üyenin çocuğunun evlilik davetiyesini içeren 4 
fotoğraf, bayram ile ilişkilendirilen 1 tepsi baklava fotoğrafından oluşmaktadır. 
 
 
 
Bu grupta Türkiye’nin prime time’de kendi alanında en yüksek izlenme oranına sahip en 
güçlü televizyon kanallarından birinde program yapan bir kadın mezun bulunmaktadır.  Bu 
üyenin programına 2 kez katılan bir başka grup üyesinin katılımını içeren ulusal kanaldaki 
yayın iki yayın videosu bir kadın üye tarafından paylaşılmıştır.  
Ayrıca erkek üyeler tarafından büyük buluşmalara ait 3 video yanısıra 1 minör buluşma 
videosu paylaşılmıştır. 
 
5. SONUÇ 

Yaklaşık 3 yıllık bir geçmişe sahip ve aynı yaş grubunda aynı eğitimi almış, medya sektöründe çalışan, 
akademisyenlerin ve profesyonellerin bulunduğu bu grupta, sosyal medyanın facebook ortamında çok 
etkili kullanıldığı söylenememektedir. 
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Grubu oluşturan grup liderinin bekleneceği üzere yoğun paylaşımları grubu oluşturma girişiminden de 
anlaşılmaktadır. 88 üyenin bulunduğu gruptaki beğeni bildirimleri ortalamasının 70 civarında olduğu 
gözönünde bulundurulduğunda her ne kadar paylaşımda bulunmasa da grup üyelerinin önemli bir 
kısmının takibi bırakmadığı gözlenmektedir.  
Grubun üyeleri arasında sıkı bir destek olduğu gözlenmektedir. Özellikle mesleğinin en üstünde çalışan 
bir üye her ne kadar paylaşımlda bulunmasa da arkadaşları ile iletişimi kesmemekte ve destekte 
bulunmaktadır 
 
Siyasi ve eğitim ile ilgili herhangi bir paylaşımın bulunmadığı görülmektedir. En önemli nokta üyelerin 
aldıkları eğitimin gereğini sosyal yaşantıda gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile 
gerçekleştirmiş olmalarıdır.  
Paylaşımcı bir yaklaşım ile profil fotoğraflarının genellikle üyelerin arkadaşları tarafından 
paylaşıldıkları önemli bir tespittir. Bir üyenin çocuklarını her gördüğünde bir başka üyenin yaptığı 
paylaşımlar grup iletişimini güçlendiren ögeler arasındadır.  
Sosyal medyadaki yeni uygulamaların hemen kullanılmadığı gözlenmiştir. Ayrıca özellikle 4 erkek ve 
2 kadın üyenin yoğun bir paylaşımı olduğu görülmektedir.  
İletişim eğitimi alan bu grubun sosyal medyayı çok aktif bir biçimde kullandığından söz edilemez. 
Ancak bu sosyal medya ortamı üyeleri biraraya getiren en önemli araç haline gelmiştir. 
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Yazılı Basında “GÖÇ” ve “GÖÇMEN” Konulu Haberlerdeki Kavram Kargaşasının Haber 
Takipçilerinin Algısı Üzerindeki Olumlu-Olumsuz Etkisinin Tartışılması 

 
Dr. Öğretim Üyesi Hicabi Arslan1 

Araş.Gör. Samet Akveran2 

ÖZ  
Tarih boyunca birçok medeniyetin doğuşuna, gelişimine ve çöküşüne sebep olan göç olgusu, insanlık 
tarihi kadar eski bir olgudur. Bu olgu medeniyetlerin ve kültürlerin kaynaşmasına, ülkelerin farklı 
kültürlerin zenginliklerine sahip olmasını sağlamıştır.  
Ülkemiz, dünya tarihinde farklı dinlere ve milletlere ev sahipliği yaparak genel itibariyle yerleşim 
amaçlı olsa da kıtalar arasında köprü görevi de görmüştür. 1850’li yıllarda Kırım Tatarlarıyla başlayan 
göç dalgalarını, sonrasında Gürcü, Çerkez, Dağıstanlı, Çeçen ve Lazlar gibi Kafkas kökenliler 
izlemiştir. 
Anadolu’ya göçler Osmanlının son dönemindeki kadar olmasa da Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 1979 yılında yaşanan İran İslam Devrimi sonrası İran’dan, 1980’li yılların başında yaşanan 
Afganistan’dan, 1988 yılında Kuzey Irak’dan,  1991 yılında Körfez Savaşından kaçanlar, 1992’de 
Bosna’dan, 1999 yılında Kosova’dan, 2001 yılında Makedonya’dan ve nihayet 2011 yılı Nisan ayından 
itibaren de Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle sayıları milyonları bulan bir göç hareketliliği 
ülkemizde yaşanmıştır ve halen de yaşanmaktadır.  
Bu çalışmada “GÖÇ” ve “GÖÇMEN” konulu olup yazılı basında sıklıkla yer alan haberlerdeki; “ 
Mülteci, Sığınmacı, Göçmen, Göç, Düzensiz Göçmen, Vatansız, Vize, İkamet, Uluslararası Koruma, 
Geçici Koruma, İnsan Ticareti (kaçakçılığı)” gibi kavramların, haber takipçileri üzerindeki olumlu-
olumsuz algının etkisinin belirlenmesine yönelik olarak literatürde yapılacak çalışma ile haberlere 
yansıyan başlıkların derlenip değerlendirildiği anketlerden oluşacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Haber, Algı, Yazılı Basın  
1 Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanı 
harslan@adu.edu.tr, +905424220315 
2Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, s.akveran@adu.edu.tr  
 
The Discussion of Positive-Negative Effects of the Contradiction in Terms "Migration" and 
"Migrant" on the Perception of News Audience 
 
 Dr. Hicabi Arslan1 

Research Associate Samet Akveran2 

ABSTRACT  
The phenomenon of migration, which has caused the birth, development and collapse of many 
civilizations throughout history, is as old as the history. This phenomenon has caused the coexistence 
of civilizations, and diverseness within countries through other cultures. 
Although it is generally regarded for settlement by people from different religions and nations in world 
history, our country has also been a bridge between continents. The migration waves that emerged with 
the Crimean Tatars in the 1850s followed by the people of Caucasian origins such as Georgians, 
Circassians, Daghestanis, Chechenians and Lazs. 
Migrations to Anatolia continued in the Republican period, although to a lesser extent in the last years 
of the Ottoman Empire. After the Iranian Islamic Revolution in 1979, Iran, Afghanistan in the 
beginning of the 1980s, Northern Iraq in 1988, the Gulf War in 1991, Bosnia in 1992, Kosovo in 1999, 
Macedonia in 1999, and finally in April 2011, a mobilization of millions of migration movements 
happened in our country and it is still happening due to internal disturbance in Syria.  
This study will consist of the examination of the research on the literature regarding the effect of 
concepts such as "refugees, asylum seekers, migrants, immigrants, irregular migrants, stateless people, 
visas, residence, international protection, temporary protection, human trafficking (smuggle)" in the 
news based on "MIGRATION" and "MIGRANT” and partaken in printed media on the positive-
negative perceptions of news-audience and surveys that evaluate the titles reflected in news. 
  
Key Word: Migration, Migrant, News, Perception, Printed Media  
1 Adnan Menderes Üniversity, Faculty of Communication, Head of Department in Journalism 
harslan@adu.edu.tr, +905424220315 
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Giriş 
 
Göç, insanlık tarihinde yol açtığı sosyal, siyasal ve ekonomik yönleriyle irdelenmesi gereken çok yönlü 
bir eylemdir. Olumlu ve olumsuz bir çok değişimi de bünyesinde barındırmıştır.  
Tarih boyunca birçok medeniyetin doğuşuna, gelişimine ve çöküşüne sebep olan göç olgusu, insanlık 
tarihi kadar eski bir olgudur. Bu olgu medeniyetlerin ve kültürlerin kaynaşmasına, ülkelerin farklı 
kültürlerin zenginliklerine sahip olmasını sağlamıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle daha 
kaliteli ve daha rahat yaşam alanlarına doğru yönelmelerin başlaması göçe başka bir boyut 
kazandırmıştır. Eski çağlarda kıtlık, iklim değişikliği ya da siyasal sebeplerle büyük kitlesel göçler 
kendisini gösterirken, günümüzde kitlesel göçler yalnızca savaş nedeniyle ortaya çıkmaktadır. (Günay, 
Atılgan, Serin, 2017:s. 38) 
Bugünkü anlamıyla üzerinde durulan göç olgusu ancak 19.yüzyıl başlarında kendini göstermiştir. Bu 
yüzyılda etnik ve kültürel birlik üzerine kurulmaya çalışılan ulus-devletlerin siyasal güçleri ile 
belirledikleri toprak parçaları ve bu alanlardaki yurttaşları üzerinde egemenlik hakları en belirgin 
şekilde ortaya çıkmış ve kabul görmüştür.  
Toplumsal yapının yeniden şekillenebilmesi için göç hareketlerinin rolü yadsınamaz. Toplumlar, 
içerisindeki değişik grupları ve kültür öğelerini barındıran geniş bir sistem ve ilişkiler ağıdır. Bu 
bağlamda göç unsuru toplumun bu farklılığını bir çerçeve içerisine alarak göç edilen yerleri yaşanılır 
hale getirmeye ve birey ile toplum arasındaki ilişkileri bütünleştirmeye çalışan bir araç olmalıdır. 
(Akıncı, Nergiz, Gedik, 2015:s.60) 
İnsan hareketliliğinin hangi kavramlarla ve sınıflandırmalarla temsil edildiği ve açıklandığı tarihsel 
olarak değişen politik bir olgudur. Ancak bazı kavramları sorgulamadan kabul eder ve yalın haliyle 
kullanırız.  
Halihazırdaki göç literatürü iki kanattan beslenmektedir: Kurumsal ve bilimsel söylemler. Kurumsal 
söylemler, ulus devletler ve uluslararası kurumlar tarafından üretilen yasal çerçeveler ve raporlar ile 
somutlaşmaktadır. Akademik işbirliğiyle üretilen kurumsal-bilimsel raporlar da vardır. Bilim insanları 
çalışmalarını yaparken ele alacakları olgulara genelde kurumsal söylemler alanında üretilen kavram ve 
sınıflandırmaları hangi aktörün hangi koşullarda söz konusu tanımlamaları yaptığına dikkat etmeden 
olduğu gibi kabul ederek kullanırlar. (Topçuoğlu, 2016, s.2) 
Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle göçmenlere kapılarını açan, bunları ihtiyaç görülmesi durumunda 
yasal koruma altına alan ve uluslararası kamuoyu tarafından da saygı ile karşılanan köklü bir göç ve 
göçmenlik geleneğine sahiptir. 1934 yılında kabul edilen 2510 sayılı İskan Kanunu ile de göç, göçmen, 
serbest göçmen, münferit göçmen ve toplu göçmen gibi çeşitli türleri tanımlanmış, soydaşlık 
konusunda ise sınırlı bir düzenleme ile yetinilmiştir. Buradaki eksiklikler ve boşluklar ise 5682 sayılı 
Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile 
giderilmeye çalışılmıştır.  
Coğrafi sınırlama kavramının kaldırılması nedeniyle ülkemizde mülteci ve sığınmacı terimleri 
uluslararası literatüre göre farklılık göstermiştir. 1994 yılında yayınlanan “Türkiye’ye İltica Eden ve 
Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile 
Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kısa adı ile İltica ve Sığınmacı Yönetmeliği ile 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  
Bu yönetmelikte sığınmacı tanımı farklı düzenlenmiş ve Avrupa Konseyi ülkeleri haricinde olup 
ülkemize gelenler sığınmacı olarak kabul edilirken mülteci sıfatı tanınmamıştır. Ancak talepleri olması 
ve kabulü halinde 3. bir ülkeye gönderilebilmeleri söz konusu idi. 
 Peki bu göç hareketliliğine yol açan temel unsurlar nelerdir?  
 Dünya genelinde göç ve göçü doğuran genel sebepler : 

• Ekonomik ve Sosyal Sebepler 
• Kültürel ve Siyasal Sebepler 
• İç ve Dış Güvenlik Sebepleri 
• Doğal Afetler ve Çevresel Olumsuz Faktörler 

 Dünyada Göç ve Göçmen Çeşitliliği Nelerdir? 
• İç Göç Hareketine Yol Açan İç Göçerler 
• İklimsel Değişiklikler Nedeniyle Yapılan Göçler 
• Geçici veya Sürekli Göçler 
• İş Gücüne Dayanan Göçler 
• İsteğe Bağlı veya Diğer Zorunlu Nedenlerle Gerçekleşen Göçler 
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• Dış Göç Hareketliliği İle Gerçekleşen Göçler  
• Beyin Göçü 
• Mübadele Anlaşmalarının Getirdiği Göç Hareketliliği 
• Diğer 

Göç sorununun yalnızca ülkesini terk eden birey ve grupların etkilemediği, aynı zamanda hedefte olan 
ülkeyi de sosyo-ekonomik açıdan etkilediği gözlemlenmektedir. Bu sorunu geçmişten günümüze ele 
alarak değerlendirmek çözüme ulaşmada yardımcı olabilecek bazı temel verileri de elde etmeye 
yardımcı olacaktır.  
Terminolojik Olarak Göç ve Göçmen Kavramları ile Diğer Tanımlar   
  
İnsanlığın ortaya çıkışı ile beraber güvenlik ve beslenme temel amaçlı başlayan yer değiştirme 
hareketleri; göç niteliğinde bir eylem olarak anılmaya başlanmış ve kültürel, siyasi, ekonomik, dini, 
eğitim, sanayileşme gibi nedenler de eklenerek günümüze kadar ulaşmıştır.  
Geçmişten günümüze ülkemizle birlikte dünyanın bir çok ülkesini etkileyen ve bu etkisini daha da 
arttırarak sürdürecek gibi görünen göç dalgası; beraberinde ifade ve anlam karmaşasına yol açabilecek 
yeni terimleri de günlük yaşama dahil etmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlüğü’ndeki tanıma 
göre göç; ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler ile toplulukların bir ülkeden başka bir 
ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret olarak 
tanımlanmaktadır.   
Başlangıçta ülkemize yönelen göç hareketliliğini incelemek yerinde olacaktır. Ancak bu hareketliliği 
karşılıklı olarak ifade eden onlarca farklı kavram bulunmaktadır. Bunların gerek yazılı ve gerekse 
internet dahil diğer görsel medyada yer alması konusunda bir kavram karmaşası yaşanmaktadır. Bu 
konuya geçmeden önce göç olgusu hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak; 

a) Daha çok yasal çerçeve içerisinde gerçekleşen “kayıtlı-düzenli” göç ki, bu Türkiye’ye 
çalışmaya eğitim amaçlı gelen kişiler ile bunların diğer aile fertleri, 

b) Mekik göç, transit göç, sığınmacı ve mülteci hareketlerini de kapsayan ve daha çok 
yasadışı ya da “kayıt dışı” göç hareketleri 

 Buradan da anlaşılacağı üzere göç kavramı çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarif 
edildiği üzere bu durum göçe ilişkin tanımlarda çeşitliliğe yol açmakta ve göç hareketlerinin 
sınıflandırılmasında da bu çeşitliliğe rastlanılmaktadır.  
 Bu durum kendisini göç hareketliliği çeşitliliğinde de göstermektedir örneğin  son yirmi yıl 
içerisinde artan sayıda yabancı ülke vatandaşının çalışma ya da eğitim-öğretim amacıyla Türkiye’ye 
geldikleri bilinmektedir. Bu kişilerin Türkiye’de kalışı ile ilgili yasal düzenlemeler çalışma 
Bakanlıkları tarafından düzenlenmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi 
Başkanlığı verilerine göre, yıllık çerçevede yaklaşık 160–170.000 yabancı ülke vatandaşının 
Türkiye’de oturma izniyle bulundukları bilinmektedir. (İçduygu, A., Erder, S., Gençkaya, Ö.F., Ocak 
2014, s. 224) 
 
Tablo 1) 
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TABLO 6.1: TÜRKIYE’YE YÖNELEN ULUSLARARASI GÖÇ HAREKETLERI (1995–2008) 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam 

Kayıtsız Göç 28 439 29 426 47 529 94 514 92 365 82 825 56 219 61 228 57 428 51 983 64 290 65 737 731 983 

Yasadışı Girişler       51 400 57 300 44 200 30 348 34 745 19 920 18 876 30 120 31 080   

Vize Aşımları       43 200 35 100 38 600 25 852 26 455 23 921 33 107 34 170 34 657   

Sığınma Başvuruları 5100 6800 6600 5700 5200 3794 3966 3908 3914 4548 7640 12981 70 151 

Afganistan       100 400 47 77 341 365 339 427 897   

İran 1700 2000 3800 3900 3500 2505 3108 2029 1716 2297 1668 2117   

Irak 3300 4700 2500 1600 1000 974 342 964 1047 724 3470 6904   

Oturma İzinleri  --  --  -- 168 100 161 254 157 670 152 203 155 500 131 594 186 586 183 757 174 926 1 471 590 

İş       24 200 22 414 22 556 21 650 27 500 22 130 22 805 25 475 18 900   

Eğitim       24 600 23 946 21 548 21 810 15 000 25 240 24 258 22 197 28 597   

Diğer       119 300 114 894 113 566 108 743 113 000 84 224 139 523 135 365 127 429   

Toplam 33 539 36 226 54 129 268 314 258 819 244 289 212 388 220 636 192 936 243 117 255 687 253 644 2 273 724 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı. 

 
Aynı şekilde yine bazı yasal düzenlemelere dayanılarak üretilen  kavramlar ile ülkemize girişine izin 
verilmeyen yabancılara ait istatistiki veriler ise aşağıda gösterilmiştir.  
2015 Yılında Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyen Yabancıların Girişine İzin Verilmeme Sebepleri 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 Türkiye Göç Raporu- Göç Araştırmaları 
Dergisi, 2016) 
Tablo 2) 
  2015 Yılında Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyen Yabancıların Girişine İzin Verilmeme 
Sebepleri 

 
 
 
 
 
 

Geri Çevrilme Sebebi Toplam 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	240 

240	

GirişYasağı 7.143 

Vizesiz Seyahat 4.143 

Geçersiz Belge 3.501 

Vize İhlali (180-90 Uygulaması) 2.173 

Sahtecilik 1.975 

Diğer 2.539 

TOPLAM 21.474 
 
 Ülkemizin göç hareketleri karşısında ev sahibi ülke konumu dikkate alınarak, göç alanını daha 
iyi yönetmek amacıyla köklü değişiklikleri öngören bazı çalışmalar başlatılmış ve tüm bunları derleyip 
toplayacak 6458 saylı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 04.04.2013 tarihinde TBMM’de 
kabul edilmiştir. (R.G. 6458 sayılı Kanun, 11 Nisan 2013, sayı 28615) 
 Bu kanun ile; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den koruma 
talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile 
ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşların çalışma düzenleri belirlenmiştir.  
 Bu düzenleme yapılırken aşağıdaki başlıklar takip edilmiştir. 

a) Hukuki nedenler 
b) AB’ye uyum süreci  
c) Yeni göç sistemleri  

  
Göç: Yabancıların yasal yollarla ülkeye girişini, kalışını, çalışmasını ve çıkışını ifade eden düzenli göç 
ile yabancıların yasa dışı yollarla girişini, kalışını, izinsiz çalışmasını ve çıkışını ifade eden düzensiz 
göçü ve uluslararası korumayı ifade eder. 
Düzensiz Göç: Yabancıların yasa dışı yollarla bir ülkeye girişini, ülkede kalışını, ülkeden çıkışını veya 
yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamasıdır. 
Göçmen: Mülteci tanımında yer alan nedenlerin dışında, çoğu zaman ekonomik gerekçelerle ülkesini 
gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişi. 
Düzensiz Göçmen : Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan veya 
yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmayan kişi. 
Mülteci: Ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 
konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statü (YUKK-madde 61) ile  
başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 'kabul' edilen kişidir. 
İltica (Sığınma) Talebi: Kelime anlamı olarak sığınma demektir. Sığınma hakkı ya da iltica hakkı, 
kimi ülkelerin önceden belirlenmiş koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki ve 
politik bir haktır. Başka bir deyişle bir kişinin başka bir ülkeye sığınma talebi demektir. Eğer bu 
sığınma talebi kabul edilirse o kişi mülteci kabul edilir. Bir kişinin iltica talebinde bulunabilmesi için 
kendi devletine karşı insan hakları normlarını ağır biçimde ihlal eden suç işlememiş olması 
gerekmektedir.  
Vize: Ülkemizde en fazla 90 güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişini sağlayan izin 
İkamet İzni: Geçerli pasaportları veya pasaport yerine geçen belge ile giriş yapan yabancılar, 
geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde konaklayabilirler. Ancak 
vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancılar ise ikamet tezkeresi 
almak zorundadırlar.  
 İkamet İzinleri: 

a) Kısa dönem ikamet izni 
b) Aile ikamet izni 
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c) Öğrenci ikamet izni 
d) Uzun dönem ikamet izni 
e) İnsani ikamet izni 
f) İnsan ticareti mağduru ikamet izni 

Göçmen Kaçakçısı: Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaatler elde etmek için, yasal 
olmayan yollarla, bir yabancıyı ülkeye sokan ve/veya ülkede kalmasına imkan tanıyan kişi. 
Göçmen Kaçakçılığı Suçu: Maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan ülkeye insan 
sokma veya ülkeden yurtdışına insan çıkmasına imkan sağlanmasıyla oluşur.  
 Göçmen kaçakçılığı suçu, özel kast ile işlenebilen bir suç tipidir.  

a) Yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması (TCK m.79/1-a) 
b) Yabancının ülkede kalmasına imkan sağlanması (TCK m.79/1-a) 
c) Türkiye vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlanması (TCK m.79/1-b) 

Resim 1) 
 

 
(https://www.google.com.tr/search?q=insan+ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%
C4%B1+11.04.2018) 
İnsan Taciri: Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, 
vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu 
kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden 
yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran bir yerden bir yere götüren, 
sevk eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren, sevk eden veya barındıran kişi. (T.C. İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 Türkiye Göç Raporu- Göç Araştırmaları Dergisi,  Cilt 2, 
sayı 3, Temmuz 2016) 
İnsan Ticareti Suçu: İnsan tacirinin eylemlerine konu olan ve konuda mağdur edilmeyi ifade eden bir 
fiildir. İnsan ticareti ağır bir suçtur ve bugün modern kölelik olarak tanımlanabilecek ciddi bir insan 
hakları ihlalidir.  (http://www.abbilgi.eu/tr/insan-ticareti-nedir.html, 11.04.2018)  
 İnsan tacirleri finansal kazanımlar için savunmasız insanları kandırarak ya da zor kullanarak 
onları; 

a) Fuhuş/cinsel sömürü 
b) Zorla çalıştırma 

 gibi yöntemlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu eylem gerçekleştirilirken organize bir suçtan 
söz etmek mümkündür. Bu eylem gerçekleştirilirken aşağıdaki imkan, yol ve yöntemler takip edilir: 

a) İkna etme 
b) Ulaşım 
c) Manipülasyon ve tehdit 
d) Savunmasızlık 
e) Yetersiz yasa ve politikalar 
f) Talep  
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İnsan Ticareti Suçu ile Göçmen Kaçakçılığı Suçu Arasındaki Farklar: Bu iki suç arasında 4 temel 
fark bulunmaktadır 

a) Bir ülkeye yasadışı olarak giriş için rıza 
b) Suistimal 
c) Ulusötesi 
d) Kazanç kaynağı 

 Her iki suç da özel kast ile işlenmesine rağmen farklı saiklerle işlenir.  
a) İnsan ticareti suçu “zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak.....maksadıyla işlenir.” 
b) Göçmen kaçakçılığı suçu ise “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde 

etmek maksadıyla işlenir.” 
c) İnsan ticareti suçunda mağdurlar bir yerden bir yere götürülse bile sömürü sürekli bir biçimde 

devam eder. 
d) Göçmen kaçakçılığı suçunda fail sadece mağdurun yurda sokulması, yurtdışına gönderilmesi 

veya ülke içinde barındırılmasını sağlayarak maddi menfaat temin etmeye çalışır. 
e) Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdurun fiile rızası vardır.  
f) İnsan ticareti suçunda ise mağdurun işlenen fiile ya rızası yoktur ya da rızası hileyle 

saklanmıştır.  
Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici 
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak yaşadığı ülkeden başka bir ülkenin sınırlarına veya sınırlarını 
geçerek karşı ülkenin topraklarına gelen yabancılara sağlanan korumayı ifade eder. 
Geçici Barınma Merkezi: Geçici koruma kapsamındaki yabancıların toplu olarak barınma ve 
iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezlerdir. 
 
Araştırmanın İçeriği, Kapsamı ve Değerlendirme Yöntemi 
 
Göç alan ülkelerde mülteci ve göçmenlere yönelik ayrımcılık ve nefret söylemleri uzun vadede yerli 
halk ile mülteciler arasında çatışmaların doğmasına neden olabilmektedir. Bu tür söylemlerin topluma 
kolayca nüfuz etmesinin temeli de medyaya dayanmaktadır.  
Son yıllarda pek çok bilinmezlik ve de şehir efsaneleri ile birlikte anılan mülteciler konusunda 
toplumun bir çok kesiminden farklı sesler çıkmaktadır.  Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına 
ülkemizdeki yazılı ve görsel medyanın analiz edilerek büyük fotoğrafın ortaya konması zorunlu hale 
gelmiştir. 
 Bu çalışmada; 

a) Birinci adımı olan içerik konusunda; öncelikle yazılı ve görsel medyada sıklıkla yer alan ve 
çoğu zaman yerinde kullanılmayan bazı kavramların tanımlarına yer verilmiş, 

b) İkinci adım olan kapsamda; 2011 yılı Nisan ayından itibaren de Suriye’de yaşanan iç 
karışıklıklar nedeniyle sayıları milyonları bulan bir göç hareketliliğinin 2018 yılı Nisan ayına 
kadar süregelen diliminde yazılı ulusal ve yerel medyada yer alan haber ve görsellerden en 
çok okunan, izlenen ve/veya hedef kitlenin gündemine giren en önemli olayların başlıklarının 
yansıttığı olumlu – olumsuz etkilerinin ölçümlenebilmesi için veri taraması yapılmış,  

c) Üçüncü ve son adım olan değerlendirme yönteminde ise yukarıdaki çalışmada öne çıkan 
konu ve başlıklardan oluşturulan soruların anket yöntemi ile rastgele seçilen katılımcılara 
yöneltilerek elde edilecek verilerin “göç ve göçmen” konusundaki duyarlılıklarının, olumlu-
olumsuz tepkilerinin ve genel olarak gündem hakkında bilgilerinin ölçümlenmesi 
öngörülmüştür.   

 
 Araştırmada Elde Edilen Temel Veriler: 

1) Yazılı ulusal ve yerel basının ”GÖÇ” ve “GÖÇMEN” konularına genel bakışı  
2) “Göç Eylemi” ve  “Göçmen Kimliği” ile diğer benzer tanımlara uyan eylem ve 

kimliklerin yazılı ulusal ve yerel basında hangi ölçütlerle değerlendirildiği 
3) Bu verilerin sonucunda hedef kitle ile siyasi karar alıcı otoritelerin takındığı tavırların 

olumlu/olumsuz etkiler şeklinde ele alınması 
 
 
 
Tablo 3) Çalışmaya Esas Teşkil Eden Döneme Ait Yerel Basın Veri Tablosu 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
NİSAN 

TOPLAM 

YEREL BASIN-
İNCELENEN 
BAŞLIK SAYISI 

10 12 17 9 10 11 14 4 87 

YEREL BASIN 
ÖRNEKLEMEYE 
DAHİL OLAN 
BAŞLIK SAYISI 

3 2 2 4 2 3 3 2 21 

 
 
 
Tablo 4) Çalışmaya Esas Teşkil Eden Döneme Ait Ulusal Basın Veri Tablosu 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NİSAN 
TOPLAM 

ULUSAL 
BASIN-
İNCELENEN 
BAŞLIK SAYISI 

75 105 100 98 67 110 117 45 717 

ULUSAL BASIN 
ÖRNEKLEMEYE 
DAHİL OLAN 
BAŞLIK SAYISI 

6 8 7 11 9 14 12 6 73 

 
 
 
 
 
 
 
Tablo 5) Çalışma Kapsamında Elde Edilen İlgi Çekici Verilere Katılımcıların Tepkisi 
 
Katılımcılara Yöneltilen Ana 
Gündem Başlıkları 

Biliyorum Bilmiyorum  Fikrim Yok TOPLAM 

Göç 265 95 15 375 
Düzensiz Göç 180 152 43 375 
Göçmen 280 95 - 375 
Düzensiz Göçmen 188 140 47 375 
Mülteci 211 150 14 375 
İltica (Sığınma) Talebi 146 205 24 375 
Vize 295 48 32 375 
İkamet İzni 140 200 35 375 
Göçmen Kaçakçısı 191 107 77 375 
Göçmen Kaçakçılığı Suçu 186 123 66 375 
İnsan Taciri 215 100 60 375 
İnsan Ticareti Suçu 177 190 8 375 
Geçici Koruma 135 240 - 375 
Barınma Merkezi 180 195 - 375 
Geçici Barınma Merkezi 175 195 5 375 
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Tablo 6) Çalışmadaki Örnekleme Dahil Yerel ve Ulusal Basından Seçilen 45 Haber Başlığına 
İlişkin Değerlendirme Tablosu 
 
ÖRNEKLEME 
DAHİL  HABER 
BAŞLIKLARI 

OLUMLU 
Olarak 
Algıladım 

OLUMSUZ 
Olarak 
Algıladım 

FİKRİM YOK TOPLAM 

Suriyeliler İstanbul’da 
Birbirine Girdi 

45 289 41 375 

Şoke Eden Gerçek, 
Suriyeli Kadınlar 
“İnsani Yardım 
Karşılığında Cinsel 
İlişkiye Zorlandı 

7 315 53 375 

Tüm Dünya Sırtını 
Döndü Türkiye Kucak 
Açtı 

285 45 45 375 

Umut Tacirleri 
Suriyeli Göçmenleri 
Ölüme Götürüyor 

75 300 - 375 

Suriyelilerden 
Ekonomiye Katkı 

325 40 10 375 

Kaçak Göçmen Akını 35 300 40 375 
Mültecilere Yardımda 
Dünyayı 20’ye 
Katladık 

325 50 - 375 

Kaçak Göçmen 
Sayısında Patlama 
Yaşanıyor 

70 300 5 375 

Ayvacık’a Kaçaklar 
İçin Modern Tesis 

290 85 - 375 

Dağ Taş Kaçak Dolu 10 335 30 375 
Böyle Mülteci Dostlar 
Başına 

268 100 7 375 

06.07.2017 – 9 Aylık 
Hamile Emani 
Arrahman ve 10 Aylık 
Bebeği Vahşice 
Katledildi 

- 327 48 375 

Denizdeki Kadına 
Suriyeli Tacizi 

15 300 60 375 

Böyle 
IrkçılıkGörülmedi 

40 290 45 375 

Ezidi Çocuklara 
Eğitim Desteği 

275 55 45 375 

Suriyeli Kadın Sosyal 
Medyada  
 

280 50 40 375 

Ege Adalarındaki 
Durum Utanç Verici 

95 150 130 375 

ÖRNEKLEME 
DAHİL  HABER 
BAŞLIKLARI 

OLUMLU 
Olarak 
Algıladım 

OLUMSUZ 
Olarak 
Algıladım 

FİKRİM YOK TOPLAM 

İnsan Taciri 300 75 - 375 
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Tutuklandı 
Suriyeli Mülteci 
Çalıştıranlar Dikkat 

280 55 40 375 

Dünyaya İnsanlık 
Dersi Veriyoruz 

302 70 3 375 

Çoban Açığına 
Mülteci Önerisi 

315 60 - 375 

Mültecilere Türkçe 
Eğitim Veriliyor 

320 50 5 375 

TOKİ Göç İdaresi İle 
Birlikte Mülteci 
Kampı Kuracak 

250 100 25 375 

Bomba İhbarı Yapılan 
Araçtan Mülteciler 
Çıktı 

190 100 85 375 

Türkiye’nin İlk Göç 
Okulu Eğitime Başladı 

315 50 10 375 

Göçmenlerden Kan 
Donduran İfadeler 

50 260 65 375 

Kaçaklara Mehmetçik 
Şefkati 

320 55 - 375 

18 bin Kaçak 
Kurtarıldı 

300 50 25 375 

Kamplarda Açılan 
Marketlere Düzen 

275 50 25 375 

 
Mülteci Çocukları İçin 
60 Özel Oku 

275 60 40 375 

Suriyelilerin Zorlu 
Yaşam Mücadelesi 

295 65 15 375 

300 Aileye Alışveriş 
Çeki Verildi 

195 150 30 375 

Türkiye’den Hep Yarar 
Gördük 

290 70 15 375 

Avrupa Hayalleri 
Edirne’de Son Buldu 

195 180 - 375 

Vahşet! Suriyeli 
Çocuğu Öldürüp 
Çuvala Koyup Çöp 
Konteynerine Atmış 

- 330 45 375 

Mersin’de Suriyeli 
Dehşeti: Türk Gencin 
Kafasını Kesti 

- 336 39  

     
ÖRNEKLEME 
DAHİL  HABER 
BAŞLIKLARI 

OLUMLU 
Olarak 
Algıladım 

OLUMSUZ 
Olarak 
Algıladım 

FİKRİM YOK TOPLAM 

Mehmetçik Suriyeliler 
İçin Seferber 

340 35 - 375 

Vatansız Kalmak Ne 
Acı! 

215 110 50 375 

Suriyeli Doktor Öldü 
Ama Yılın Doktoru 
Seçildi 

300 25 50 375 

Sığınmacılara Kızılay 
Gıda Kartı 

205 100 70 375 

Mısır Tarlasında 
Mülteci Cinayeti 

- 310 65 375 
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Yorum ve Sonuç  
Ülkemiz yerel ve ulusal yazılı basınındaki göç, göçmen, mülteci, iltica gibi konularda seçilen haber 
başlıkları takipçi değerlendirmeleri açısından ele alındığı zaman şu önemli ortak noktalar ve detaylar 
göze çarpmaktadır: 

- Ülkemizde yazılı medya göç konusunda “mesafeli” bir duruş sergilerken, takipçiler de 
çoğunlukla infial yaratan özel durumlar haricinde “yorumsuz” kalmayı tercih etmektedir. 

- Değerlendirmeye konu olaylar dikkate alındığında araştırmaya dahil olan katılımcılar ve 
diğerleri, misafir konumundaki bir ülkenin vatandaşlarının geleceğinden ziyade kendi 
geleceklerini sorgulamaktalar. 

- Siyasi görüş ve düşünceler, duygusal beklentinin önüne geçmekte. 
- Yorumdan ve detaydan ziyade haber başlıkları dikkate alınarak kısa, net ve çoğunlukla taraflı 

bir görüş beyan edilmekte. 
- Dış politika, iç politika dengesi göz önüne alındığında; göç-göçmen ve benzeri konularda 

çoğunlukla ibre iç politikadan yana olmakta. 
- Mülteci ve diğer değerlendirmeye tabi gruplara ülkemizde tanınan bazı ayrıcalıklar (eğitim, 

barınma, yasal istisnalar, muafiyetler, iaşe, barınma, güvenlik v.b.) çoğunlukla olumlu 
karşılanırken, zaman zaman da  sorgulanmakta ve hatta karşılaştırmalara dahi gidilerek 
kendilerinin de bu haklara sahip olması gerektiği vurgulanmakta. 

- Bu ve benzeri göç olaylarının ülkemiz aleyhine artarak devam etmesinin zaman içerisinde 
olumlu havayı tersine dahi çevirebileceği yönünde bazı işaretler de örtülü olarak ifade 
edilmektedir. 

 Bu doğrultuda medyada temsil düzeyi bazı olağanüstü dönemler hariç çoğunlukla düşük 
düzeyde seyreden göç ve göçmen konusu, zamanla sorunların anlaşılmaması, çözüm odaklı 
beklentilerin ötelenmesine ve hatta yanlış yönlendirilmesine yol açarken gelecekte telafisi mümkün 
olamayacak siyasi, ekonomik, etnik, sağlık, barınma, eğitim gibi problemlerini de beraberinde  
barındıracaktır.  
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İstanbul’da Nefret 
Cinayeti 

- 290 85 375 

Gaziantep’de Suriyeli 
Gerginliği 

80 200 95 375 
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2010 SONRASI TÜRK KOMEDİ SİNEMASINDA ERKEK 
KAHRAMAN STEREOTİPİ 

 
Huriye Kuruoğlu, Ege Üniversitesi 

Semih Salman, Ege Üniversitesi 
   

Özet 
Komedi, bilinen en eski film türlerinden biridir. Ülkemiz sinemasında da bu türde çok sayıda 

film uzun yıllardır gösterime girmektedir. Komedi türündeki filmlerde, genellikle kahraman bir tip ya 
da karakter yaratılarak, hikâyenin onun üzerinde kurulduğu söylenebilir. Kahraman kavramının 
tanımlanmasında ise, kültürel farklılıklar göze çarpmaktadır. Her toplum, kahramanına kendi 
değerlerine göre birtakım özellikler yükler. Bazı komedi filmlerinde daha çok yerel değer ve kültürel 
özelliklere ağırlık verilirken, bazen de kahramanın genel özellikleri yerel ve evrensel değerlerin 
karışımıyla şekillenir. Bu bağlamda söz konusu çalışmada, tür kuramına yönelik çalışmalardan 
yararlanılarak Lippmann tarafından tanılanan ve geliştirilen “stereotip” kavramı çerçevesinde komedi 
filmlerindeki erkek kahramanlar incelenmektedir. Bu çalışma, 2010-2017 yılları arasında gösterime 
girmiş olan Türk komedi filmlerinde, erkek kahramanların nasıl biçimlendiğini ve ortak özelliklerini 
belli örnekler üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, analiz bölümünde yer alacak 
çalışmaya temel olması açısından, çalışmanın ilk bölümlerinde Türk Sinemasında değişen komedi 
anlayışına kısaca değinilecek ve daha sonra da 2010-2017 yılları arasında, gösterime girdiği yıl en çok 
izlenme sayısına ulaşan komedi türündeki yerli filmler ele alınmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Komedi, Erkek Kahraman, Stereotip. 
 
Abstract 

Comedy is one of the oldest known movie genres. In our country cinema, many films of this 
kind have been on display for many years. It can be said that in the films of comedy type, usually the 
hero type or character is created, and the story is built on it. In describing the hero concept, cultural 
differences are striking. Every society carries some characteristics to its hero according to their own 
values. In some comedy films, more emphasis is given to local values and cultural features, while 
sometimes the general character of the hero is shaped by a mixture of local and universal values. In this 
context, this study examines male heroes in comedy films under the concept of "stereotype", developed 
and developed by Lippmann, using studies on species theory. This study aims to reveal how male 
heroes are formed and common characteristics in Turkish comedy films which have been shown 
between 2010-2017. For this reason, in the first part of the study, it will be briefly mentioned about the 
changing comedy concept in the first part of the study and then the domestic films in the comedy type 
which reaches the most number of the audiences during the year 2010-2017 are discussed. 
Key Words: Turkish Cinema, Comedy, Male Hero, Stereotype.  
 
Giriş 

Çok eski yıllardan beri insanoğlunun hayatında var olan komedi, ruhunda muhalif bir tavır 
barındırır. Sisteme, bazen geleneklere, tabulara genel bir başkaldırı tavrı görürüz. Bu tavır, eski 
zamanlardan beri pek çok sanat yapıtı ve kitle iletişim araçları yoluyla insanlara derdini anlatmaya 
çalışır. Ancak son yıllarda bu ruhunu ve tavrını yitirmeye başladığı görülür. Bu ruhunu kaybetmesinde 
televizyonun etkisi vardır. TV’nin kara dayalı ticari bir araçtır ve en fazla sayıda insana ulaşma, 
izlenme kaygısı olduğu için sıkıntılı bir durum söz konusudur. Sistemin istemediği iletiler, programları 
yayınlamak olanaksızdır. Ancak, insanları güldürmek de önemli bir ihtiyaçtır ve   o nedenle tamamen 
yok sayılamaz. Bu nedenle komedinin televizyon dünyasında yer alabilmesinin temel koşulu da siteme 
entegre olması, tabiri caizse evcilleştirilmesidir. Öyle olduğu için de artık eskisi gibi muhalif ve 
eleştirel komedi programları  ve dolayısıyla televizyonun etkisinde olan sinemada da benzeri, ruhta ve 
temada filmler görmek mümkün değildir. Türk Sinema Tarihi’nde çekilen  komedi filmlerine yıllar 
içinde bakıldığında neo liberal politikalar, küreselleşme, televizyonların yaygınlaşması ve medyadaki 
tekelleşme vs. gibi gelişmelerin sonucunda; artık sadece TV’deki komedi programlarında değil, 
sinemada da toplumsal eleştiri yapan filmler görülmemektedir. 
 

Sinemada pek çok türün olduğu bilinmektedir. Abisel’e göre; “Bir tür filmi, iyi bilinen ve 
hemen tanınabilen olay örgüleri kullanmak, açıkça seçilebilen “kötü”lerle “kahraman”lar arasında yer 
alan, temel iyi-kötü karşıtlığını sergileyen bir nedenselliğe ve doğrusal bir zaman düzenine dayanmak 
durumundadır” (Abisel, 1999: 58). Komedi, en eski film türlerinden biridir. Aristo’nun kitabında 
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“Komedya” olarak yer alırken Özön “Güldürü” sözcüğünü tercih etmiştir. Günümüzde ise gerek 
literatürde gerekse türsel sinema kategorisinde en yaygın adıyla “komedi” olarak kullanılmaktadır. 
Kuruoğlu ve Boz’a göre; “Sinemanın en büyük özelliği, gerçeğe benzer, hatta daha da zengin bir 
biçimde yaşamı yeniden üretmesidir. Bu nedenle, diğer sanat dallarına kıyasla, komik unsurları daha 
fazla gösterebilecek yeteneğe sahiptir” (2015: 246). Dünya Sineması’nda ilk komedi filmi “Bahçıvan 
Sulamada” olarak kabul edilirken, Türk Sineması’nda ise “Himmet Ağa’nın İzdivacı” ve “Leblebici 
Horhor” filmleridir. Sessiz sinema ise güldürü sinemasının başlangıcında önemli bir paya sahiptir. 
Ülkemiz sinemasında komedi filmleri hemen hemen her dönemde ön plana çıkmaktadır. 1950’li 
yıllardan sonra yükselişe geçen Türk Sinemasında komedi bu gelişmelerden payını almıştır. Bu 
bağlamda söz konusu çalışmada incelenen filmler, entrika komedisi ya da diğer adıyla vodvil türüne 
girmektedir. Vodviller genellikle mutlu sonla biter. Vodvil kişilerinin karakterleri detaylarıyla 
belirtilmez; bunlar, belli özellikleri öne çıkarılmış abartılı karakterlerdir. Kahraman kavramı ise, her 
toplumun kendi değerlerine göre özellikler yüklediği bir bir yapıyı temsil eder. Yerel değerler ve 
evrensel değerlerin karışımı ile kahramanın genel özellikleri şekillenir. Kahramanın yaratılmasında, 
aynı zamanda kahraman tanımlanmasında da en çok kullanılan cesaret, onur, güçlülük, yiğitlik gibi 
kabul edilen niteliklerden fazlasıyla yararlanıldığı görülmektedir. Kahramanlar hangi kültüre ait olursa 
olsun, kendilerine yüklenen niteliklere uygun hareket etmektedirler. Bu bağlamda, söz konusu 
çalışmada 2010 sonrası Türk komedi sinemasında erkek kahraman stereotipi, seçilen sekiz film 
çerçevesinde incelenmektedir. Seçilen filmler, gösterime girdiği tarihlerde en çok seyirci sayısına 
ulaşmış olan yapıtlardır. 2010 yılından itibaren aynı isimle devam edip bir başka seri olarak vizyona 
giren filmlerden birisi tercih edilmiş olup, tercih edilmeyen seriyi seyirci sayısı açısından takip eden 
diğer komedi filmi çalışmaya dahil edilmiştir. Örneğin; 2010 ve 2014 yıllarında Recep İvedik serisi 
(III, IV) en çok izlenen komedi filmleri arasında zirvededir. Fakat bu filmlerden Recep İvedik 4 serisi 
incelenmek üzere tercih edildiği için, Recep İvedik 3 filminin gösterime girdiği yıl en çok seyirci 
sayısına ulaşan diğer komedi filmi seçilmiştir. Bu doğrultuda erkek kahraman stereotipi aşağıdaki 
tabloda gösterilen filmler üzerinden incelenecektir.  
 
Vizyon Tarihi Film Seyirci Sayısı 

2010 Yahşi Batı 2.323.061 

2011 Eyvah Eyvah 2 3.947.988 

2012 Berlin Kaplanı 1.982.762 

2013 Düğün Dernek 4.072.898 

2014 Recep İvedik 4 7.369.098 

2015 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.827.011 

2016 Dedemin Fişi 2.015.665 

2017 Aile Arasında 5.264.646  

Bu çalışma, 2010 yılından itibaren gösterime girmiş olan Türk komedi filmlerinde, erkek 
kahramanların nasıl biçimlendiğini ve ortak özelliklerini belli örnekler üzerinden ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çözümleme kısmında, hem filmlerin kolaylıkla ulaşılabilir olmaları hem de yakın 
zamanda kalıcı bir iz (popüler kültürde önemli bir yer edinmiş olmaları) 2010 sonrası yapımlar tercih 
edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Türk sinemasında 2010 yılından günümüze kadar olan süreçte 
gösterime girmiş, komedi türünde yer alan sekiz uzun metrajlı film ele alınmaktadır. Bu filmler 
sırasıyla, Yahşi Batı (2010), Eyvah Eyvah 2 (2011), Berlin Kaplanı (2012), Düğün Dernek (2013), 
Recep İvedik 4 (2014), Ali Baba ve 7 Cüceler (2015), Dedemin Fişi (2016) ve Aile Arasında (2017) 
filmleridir.  
Sinemada Komedi Türü 
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Tür kavramının, içerik, form ve misyon açısından ortak hususiyeti belirten bir sanat çeşidi 
olduğu söylenebilir. Sinemada tür konusunda çeşitli yazarların tanımları mevcuttur. Özön’e göre; 
“Sinemada tür; çeşitli yönlerden benzerlik gösteren, yapıları birbirini andıran, ortak nitelik, özellik ve 
öğeler taşıyan filmlerin kümelendirilmesini tanımlamaktadır”(Özön, 1990, akt. Kabadayı, 2013: 102). 
Abisel (1999) ise, sinemada tür kavramının, konu bakımından birbirine yakın olan, aynı metodu 
kullanan ve zarar etme riskinin az olduğu filmleri ele alan bir terim olduğunu belirtmektedir. Grant 
(2003), tür filmlerinin tekrarlama yöntemiyle, hikâye, durum ve karakterleri birbirine benzer şekilde 
ele aldığını savunmaktadır. Tür filmlerinin anlaşılması daha kolay olup hikâye unsurları bakımından 
tekrarlara dayanarak sorgulama yapmaya fırsat vermediği söylenebilir. Tür filmlerinde, kişi yerine 
daha çok karakter oluşturulduğunu söylemek mümkündür. Bunun da en önemli sebebi, izleyici ile 
karakter arasında daha kolay iletişim kurma amacıdır. Sinemayla ilgili pek çok türden bahsetmek 
mümkündür. Bunlar; dram, komedi, western, müzikal, trajedi, korku, bilim kurgu, kara film gibi bir 
çok film türü bulunmaktadır. Birincioğlu ve Parlayandemir (2016: 11); “Filmleri sınıflandırmak için 
oluşturulan türlerin hangi kıstaslara göre belirleneceği de karmaşıktır. Filmler renkli ya da sesli 
olmaları gibi teknik özelliklerine, içerdikleri konulara, anlatım yollarına ya da izleyicideki etkilerine 
göre sınıflandırılabilirler” diyerek filmlerin hangi kategoriye göre ayrılabileceğini belirtirler. Komedi 
türünün ülkemiz sinemasında önemli yer tuttuğu söylenebilir. Özellikle ticari kaygıların güdüldüğü 
filmlerde tür olarak genellikle komedi tercih edilir. Komedya türünün, şarap tanrısı Dionysos 
adına  yapılan şenliklerde ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Bu törenlere de Phollos denir. Aristo 
“Komedya, Phollos türkülerinden doğmuştur” der (Aristoteles, 2013: V). Yazar, komedyanın tanımını 
ise şu şekilde yapar: “Komedya, daha önce de söylediğimiz gibi, aşağı karakterli insanların taklididir. 
Ne var ki kötülüğün tümünden değil, yalnızca gülünç olanından söz eder; bu da çirkinliğin yalnızca bir 
bölümüdür. Çünkü gülünç olmak kusurdur, çirkinliktir, ama ne acı ne de zarar getirir insana. Komedya 
maskesi bunu çok iyi simgeler: Çirkin ve biçimsizdir, ama herhangi bir acı belirtisi yoktur bu yüzde” 
(2013: V). Özkırımlı (1982: 760-761) ise, komedyanın ortaya çıkış hikâyesini şu şekilde özetler; 
“Komedya’nın komos alaylarında söylenen phallos türküleriyle bu Megara ve Epikharmos oyunlarının 
birleşmesinden oluşup M.Ö V. yüzyılda yeni bir sanat olarak ortaya çıktığını ve tragedyanın etkisiyle 
de iç yapısının şekillendiği anlaşılıyor”. Komedi, üç başlık altında incelenir: Karakter Komedisi, Töre 
Komedisi, Entrika Komedisi. 

• Karakter Komedisi: İnsan karakterinin gülünç ve aksak yönlerini ele alan komedi türüdür.  
• Töre Komedisi: Toplum olaylarının gülünç yanlarını alır.  
• Entrika Komedisi: Diğer iki güldürü türünde düşündürmek amaçlanırken burada genelde 

sadece  güldürmek esas alınır. Amaç güldürmektir. Olaylar merak uyandırır, şaşırtır ama en 
nihayetinde güldürmek amaçtır. Bugün bu komedya türüne vodvil denir. Moliere’nin 
Scapin’in Dolapları, Shakespeare’nin  Yanlışlıklar Komedyası bu türe örnek gösterebilir 
(M.E.B., 2016). 
 
Özön, “Sinema Sanatına Giriş” kitabında komedi sözcüğü yerine güldürüyü kullanmaktadır. 

Özön’e göre; “Güldürü türü sinemaya en yatkın türlerdendir. Bundan dolayı da sinemada güldürü 
türünün birçok çeşidi vardır” (Özön, 2008: 227). Bunlar, Savruklama, Vodvil, Amerikan Güldürüsü, 
İngiliz Güldürüsü, Müzikli Güldürü, Toplumsal Yergi, Özyapı (Karakter) Güldürüsü, Töre Güldürüsü 
ve Durum Güldürüsü. Sunal’a göre, Güldürü’nün iki önemli fonksiyonu bulunmaktadır; “ilki, 
"catharsis" yani insanın bastırılmış, bilinçaltına itilmiş duygularından kurtularak arındırılması; ikincisi, 
güldürme yoluyla budalalığı ve kusurları gösterip cezalandırma, böylece toplumsal yaşamı rehabilite 
etmeye çalışmadır. Bireysel ve toplumsal öneme sahip bu iki işlev, güldürünün her çağda olduğu gibi 
günümüzde de önemini koruduğunu göstermektedir” (Sunal, 2001: 25). Çöteli’ye (2016: 264-265) 
göre; “Güldürü filmlerindeki mizah anlayışı düşündürücü ideolojik bir sonucun tespiti olurken, kimi 
zaman da sadece eğlendirmeye yönelik popüler kültürün bir parçası olarak izleyici karşısına 
getirilmektedir”. Sunal (2001), eski dönemlerde, doğuda dalkavukların insanları eğlendirdiğini, batıda 
ise soytarıların ön plana çıktığını belirterek, dalkavukların padişahı güldürmek için türlü maskaralıklar 
yapıp eleştiriden uzak bir yapıda olduğunu öne sürmektedir. Soytarıların ise yergi ve eleştiri 
kavramlarını sıklıkla kullanarak, önemli bir gücü elinde bulundurduğunu savunmaktadır. 

 
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda ise güldürü denince akla Karagöz, Hacivat, Meddah, Kavuklu 

ve Pişekar tiplemeleri gelmektedir. Kuruoğlu ve Boz (2015), Türk Sinemasındaki komedi filmlerin söz 
konusu mizahi kahramanlardan uzun yıllar beslendiğini belirtmektedirler. İlk olarak Meddahlık 
geleneği, İslam ve Fars edebiyatından türeyerek kendine özgü bir güldürü ögesi olarak varlığını 
sürdürmüştür. Meddah, başta padişahlar olmak üzere önemli devlet adamlarını metheden hikâye 
anlatıcıları olarak bilinmektedir. And; “Meddah yöntemleri bakımından Karagöz ve Ortaoyununa çok 
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yakınsa da, bunların yalnız ve yalnız bir güldürmece tiyatrosu olmasına karşın, meddah çok zengin 
kaynaklara dayanması, hika!ye dağarcığının çeşitliliği, güldürmecenin yanı sıra çeşitli havayı, mizacı 
yansıtması bakımından onlardan ayrılır” (1985: 218-219) diye belirtir. Hacivat ve Karagöz ise gölge 
oyunun önemli birer tiplerdir. Hacivat, okumuş, eğitimli ve çıkarcı bir tip iken, Karagöz ise 
umursamaz, yalın, açık yürekli bir tiptir. Kavuklu ve Pişekar ise Orta Oyunu’nun temsilcileridir. 
Kavuklu tıpkı Karagöz gibi sade bir tip olup olaylara karşı tepkilerini gizlemez, Pişekar ise herkesle 
uyumlu, kurnaz, çıkarcı ve yol gösterici bilgili bir tipi canlandırır. 

  
İncelenen Filmlerdeki Erkek Kahraman Stereotipi  
 Stereotip kavramı ilk kez Lippmann tarafından ortaya atılmıştır (Bilgin, 2016).  
Türk Dil Kurumu’nda Stereotipin iki anlamı ön plana çıkar. Bunlardan ilki; “Sosyal bir grubun içinde 
olan ve içinde bulunduğu grubu en iyi temsil eden özellikleri taşıyan, örnek gösterilebilecek kişi” diğer 
anlamı ise “Basmakalıp (düşünce)” olarak belirtilir (T.D.K. 2016). Bilgin’e göre ise; “Stereotip terimi, 
genel olarak diğer insanları içine yerleştirdiğimiz kategorileri ifade etmektedir. Bu çerçevede, 
stereotipler, diğer bir bireyi veya bireyler grubunu tanımlamak için kullandığımız basitleştirilmiş 
betimsel kategoriler olarak tanımlanabilir” (Bilgin, 2016: 247). Birtakım kalıp yargılara dayanan 
stereotip kavramı pek çok toplumsal kategoriyi nitelendirir. Örneğin; Almanların disiplinli olması, ya 
da İtalyanların yakışıklı olması gibi.  

Kahraman kavramı ise, Türk Dil Kurumu’na göre şu şekilde tanımlanmıştır:  
1) Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse; alp, yiğit.  
2) Bir olayda önemli yeri olan kimse.  
3) Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi (TDK, 2016).  
Kahramanın ingilizce karşılığı olan Hero kavramı Yunan mitolojisinden gelmektedir. Herakles’in 
bağımsızlığını kazanabilmek için on iki görevi yerine getirmesiyle ilgilidir. Filmlerde, kahramanı 
canlandıran karakterler cesur, savaşçı ve yardımsever kişilerdir. 
 

2010 Sonrası Türk Komedi Sinemasında; Yahşi Batı (2010), Eyvah Eyvah 2 (2011), Berlin 
Kaplanı (2012), Düğün Dernek (2013), Recep İvedik 4 (2014), Ali Baba ve 7 Cüceler (2015), Dedemin 
Fişi (2016) ve Aile Arasında (2017) gösterime girdiği yıl komedi türünde en çok seyirci sayısına ulaşan 
filmlerdir. Çalışmada, söz konusu filmlerdeki, erkek kahraman stereotipleri ele alınmaktadır. İncelenen 
filmler, entrika komedisi ya da diğer adıyla vodvil çeşidine girmektedir. Vodviller genellikle mutlu 
sonla biter. Vodvil kişilerinin karakterleri detaylarıyla belirtilmez, belli özellikleri öne çıkarılmış 
abartılı karakterlerdir. Söz konusu çalışma için ele alınan filmlerdeki kahraman stereotiplerinin 
özellikleri şunlardır; İsmail (Rasim Öztekin-Düğün Dernek) ile Fikret (Engin Günaydın-Aile Arasında) 
hariç diğer karakterler 30’lu yaşlardadır. Sadece İsmail ve Fikret 40’lı yaşlardadır. İncelenen 
filmlerdeki kahraman rolünü erkekler üstlenmektedir. Ataerkil izlerin görüldüğü sinemamızda son 
dönem komedi türünde de bu izlerin etkili olduğu söylenebilir. Beden stereotipi olarak incelenen 
filmlerdeki erkek kahramanlar şişman, sakallı ya da bıyıklıdır. Jest ve mimikleri abartılıdır. Pek çok 
karakterin tavır ve davranışları kaba ve şiddete meyillidir. Ortak komik unsur olarak, kahramanlar 
genellikle geleneksel aile türünü yansıtırlar ve konuşmalarında sıklıkla argo, şive ve küfür ön plana 
çıkmaktadır. Buna ek olarak hikâyeler köy, kasaba gibi küçük yerlerde geçer. Filmlerde yer alan 
kahramanlardan bazıları zeki iken bazıları da sağduyuludur. Aziz (Yahşi Batı), İsmail (Düğün Dernek), 
Recep (Recep İveik 4) ve Şenay (Ali Baba ve 7 Cüceler) zeki ve kurnaz kahramanlardır. Hepsi zor 
durumlarda birtakım planlar yaparak hayatta kalmayı başarır ya da amaçlarına ulaşırlar. Hüseyin 
(Eyvah Eyvah 2), Ayhan (Berlin Kaplanı), Bora (Dedemin Fişi) ve Fikret (Aile Arasında) ise sorunlara 
karşı sağduyulu davranarak mutlululuğu yakalamayı başarabilmişlerdir. Kahramanların hepsi orta ile 
alt sınıf arasında kalan bölümü temsil etmektedir. Söz konusu kişilerin meslekleri şunlardır; 

• Asker Aziz (Yahşi Batı),  
• Çalgıcı Hüseyin (Eyvah Eyvah 2),  
• Boksör – Bodyguard Ayhan (Berlin Kaplanı),  
• Emekli İsmail (Düğün Dernek)  
• İşsiz Recep (Recep İvedik 4),  
• Esnaf Şenay (Ali Baba ve 7 Cüceler),  
• Menajer Bora (Dedemin Fişi) 
• Esnaf Fikret (Aile Arasında) 

Ele alınan filmlerdeki kahramanların yaptıkları işler sıradan insanlarla aynıdır, hiçbiri aristokrat 
yapıdan gelmez. Ortak Öykü Kalıpları açısından filmler incelendiğinde, her şey normal giderken 
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kahramana görev verilir ya da bir görevi üstlenir ve hikâye gelişir. Türlü aksaklıklarla karşılaşılmasına 
rağmen söz konusu görev güç de olsa yerine getirilir. İncelenen filmlerde kahramanlar mafya ya da 
çeteyle mücadele ederler ve bu durum onlar için sınavdır. Campbell’a göre, “Mitos kahramanı bir 
nesneyi bulmak için yola çıkar (Ayrılma), türlü engellerle karşılaşır ve bir ara yer altı dünyasına iner ve 
orada karanlık güçlerle çarpışır (sınav); istediğini elde eder ve dönüşe geçer. Bu arama yolculuğunun 
başarıyla sonuçlanması toplumun refahı demektir”(Moran, 1999, -den akt. İmançer, 2010: 64). Film 
boyunca kahramanlara yardım eden ve onların yanında olan karakterler bulunmaktadır. Bunlar; 

• Yahşi Batı’da Galip, 
• Eyvah Eyvah 2’de Firuzan,  
• Berlin Kaplanı’nda Cemal,  
• Düğün Dernek’te Fikret ve Çetin,  
• Recep İvedik 4’te Halil İbrahim - Nurullah, 
• Ali Baba ve Yedi Cüceler’de İlber, 
• Dedemin Fişi’nde Bora’nın annesi ve hemşire Pervin, 
• Aile Arasında’da Solmaz. 

Joseph Campbell’ın söylemlerini inceleyen Cameron’un (1994: 92), kahramanların özellikleriyle ilgili 
ortaya çıkardığı bilgiler doğrultusunda filmler ele alındığında, erkek kahramanlar kendi hayatını daha 
yüksek bir amaç için feda ederler fakat ölmezler. Fiziksel veya manevi açıdan cesaret gerektiren işler 
yaparlar. Kayıp olanı yerine koymak veya önemli sorulara cevap verebilmek için birçok maceraya 
atılırlar. Kahramanlar genellikle doğal ve güvenli ortamını bırakarak maceraya çıkmayı göze alır. 
Kahramanlar yeterince cesur, bilgili ve yaşama tutunma kapasitesine sahipse birçok test veya sınavla 
karşılaşırlar. Son olarak, kahramanlar aşık olur ve sevdikleri kadının hayatını kurtarırlar. Hikâyeler 
mutlu sonla biter. 
 
Sonuç 

Bu çalışmada, 2010 Sonrası Türk Komedi Sinemasında Erkek Kahraman Stereotipi seçilen 
sekiz film çerçevesinde incelenmiştir. Seçilen filmler gösterime girdiği tarihlerde en çok seyirci 
sayısına ulaşan yapıtlardır. Öncelikle Sinemada Tür açıklanmış olup, sırasıyla Komedi, Sinemada 
Güldürü, Stereotip ve Kahraman gibi  kavramlar tanımlanarak anlatılmıştır. Daha sonra seçilen altı 
filmdeki erkek kahraman stereotipleri incelenmiştir. İncelemeye göre; konu farklı olsa da, ele alınan 
erkek kahramanların filmdeki görevleri, meslek grupları, bedensel özellikleri ve tipleri biribirine 
benzemektedir. Ataerkil toplum yapısı filmlerde ön plana çıkmaktadır. Ailesini ya da çevresini 
kurtarma gereği ataerkil geleneğin temsilcisi olan erkek kahramanlara verilmektedir. Toplumsal sınıf 
açısından bakıldığında ise, söz konusu erkek kahramanlar orta ya da alt sınıfın mensubu olan 
bireylerdir. Çünkü, komedi türünde karakterlerin doğal olması ve izleyiciyle ortak paydada 
buluşabilmesi önemli bir etkendir. Komedi türü, insanların ya da olayların gülünç yanlarını ele alır ve 
izleyiciyi güldürmeyi amaçlamaktadır. İncelenen filmlerin önemli özelliklerinden biri sadece 
güldürmeye odaklanmış bir yapıya sahip olmalarıdır. Hikâye kalıplarının benzer şekilde çerçevelendiği 
söz konusu filmlerde, kahraman kendisine verilen görevi yerine getirir, sevdiğini ya da ailesini kurtarır. 
Ve hikâye mutlu son biter. Son olarak, ele alınan filmlerde, her kahramanın bir yardımcısının olması ve 
aralarındaki atışmaları, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun seyirlik oyunları olan Orta Oyunu ve Gölge 
Oyunu’na atıf niteliği taşıdığı sonucuna ulaşılabilir. 
 
Kaynakça 
 
Abisel, Nilgün, (1999), Popüler Sinema ve Türler, 2. Basım, Alan Yayıncılık, İstanbul. 
And, Metin, (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi, İstanbul. 
Aristoteles, (2013), Poetika: Şiir Sanatı Üstüne, 9. Basım, çev: Semih Rifat, Can Sanat Yayınları, 
İstanbul. 
Bilgin, Nuri, (2016), Sosyal Psikoloji, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 
Birincioğlu, D.,Y., ve Parlayandemir, G., (2016), Yapıtsal/Bağlamsal Film Eleştiris: Tür ve Auteur 
Eleştirilerini Birlikte Düşünmek, Gizem Parlayandemir ve Yıldız D. Birincioğlu  (Ed.), Tür(k) 
Sinemasında Auteurler: 2000 Sonrası Türk Sinemasında Türler ve Yönetmenler, Kriter Yayınevi, 
İstanbul. 
Box Office Türkiye, (2016) http://boxofficeturkiye.com/yillik/ Erişim Tarihi: 22 Kasım 2016 
Cameron, Richard, (1994), Writing to Internalize Themes in Literature, Erişim Tarihi: 26.12.2016 
https://www.jstor.org/stable/820347?seq=2#page_scan_tab_contents 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	252 

252	

Çöteli, Sami, (2016), Yeni Dönem Orta Oyunu: Türk Sinemasında Komedi ve Selçuk Aydemir, 
Gizem Parlayandemir ve Yıldız D. Birincioğlu  (Ed.), Tür(k) Sinemasında Auteurler: 2000 Sonrası 
Türk Sinemasında Türler ve Yönetmenler, Kriter Yayınevi, İstanbul. 
Grant, B., K., (2003), Film Genre Reader III, University of Texas Press, Austin. 
İmançer, Dilek, (2010), Medyayı Anlamak: Stereotipler Değerler ve Söylem, 1. Basım, De Ki 
Basım, Ankara. 
Kabadayı, Lale, (2013), Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek 
Çözümlemeler, 1. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 
Kuruoğlu, H. ve Boz M., (2015), Türk Sinemasında Değişen Komedi Anlayışı, Huriye Kuruoğlu ve 
Mikail Boz (Ed.), Medya ve Mizah, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 
MEB. (2016), Milli Eğitim Bakanlığı, 
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/59/08/320237/dosyalar/2013_10/27031215_tyatro.pdf 
Erişim Tarihi: 20 Kasım 2016 
Özkırımlı, Atilla, (1982), Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt:3, Cem Yayınevi, İstanbul. 
Özön, Nijat, (2008), Sinema Sanatına Giriş, 1. Basım, Agora Kitaplığı, İstanbul. 
Sunal, Kemal, (2001), Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü, 1. Basım, Om Yayınevi, İstanbul. 
TDK. (2016), Türk Dil Kurumu, 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58615867c4af45.7531
1467 Erişim Tarihi: 21 Kasım 2016 
 
Film Kaynakları 
 
Sorak, Ömer, F., (Yönetmen), (2010), Yahşi Batı [Film], Fida Fim, Böcek Yapım, İstanbul. 
Algül, Hakan (Yönetmen), (2011), Eyvah Eyvah 2 [Film], BKM Film, İstanbul. 
Algül, Hakan (Yönetmen), (2012), Berlin Kaplanı [Film], BKM Film, İstanbul. 
Aydemir, Selçuk (Yönetmen), (2013), Düğün Dernek [Film], BKM Film, İstanbul. 
Gökbakar, Togan (Yönetmen), (2014), Recep İvedik 4 [Film], İstanbul. 
Yılmaz, Cem (Yönetmen), (2015), Ali Baba ve 7 Cüceler [Film], CMYLMZ Fikir Sanat, İstanbul. 
Meltem Bozflu (Yönetmen), (2016), Dedemin Fişi [Film], BKM Film, İstanbul. 
Ozan Açıktan (Yönetmen), (2017), Aile Arasında [Film], BKM Film, İstanbul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	 253	

 
 
 

TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE ÖTEKİ TEMSİLİ 
 

Huriye Kuruoğlu, Ege Üniversitesi 
M. Yağmur İçelli, Ege Üniversitesi  

 
ÖZET 

 
Televizyon, yetişkin birey olma yolunda olan çocuklar için bir sosyalizasyon ve öğrenme 

aracıdır. Bu nedenle, çocukların en çok izlediği program olan çizgi filmler çok önemlidir. Çizgi 
filmlerdeki içeriğin incelenmesi pek çok araştırmaya konu olmuştur.  Çizgi filmlerde “öteki”ne ait 
doğru temsillere yer verilmesi; çocukların öteki kimlikleri tanıması, onlar hakkında doğru enformasyon 
elde etmesi ve “öteki” kimliklerle arasında bir bağ kurması açısından gerekli ve önemlidir.  

Bu çalışma, Türk çizgi filmlerinde “öteki” kimliklerin temsilini sorunsallaştırmaktadır. 
Çalışmanın amacı; Türk yapımı çizgi filmlerde ben/biz’ in karşıtı olarak, öteki kimliklere ait bir temsil 
olup olmadığını, var ise bunların nasıl temsil edildiğini irdelemektir. Bu bağlamda Yağan Güder, Ay, 
Saray ve Kılıç’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği araştırma sonunucunda çocuklar tarafından en çok 
sevilen ve izlenen üç çizgi film olan: Rafadan Tayfa, Niloya ve Pepee çizgi film serileri, araştırmanın 
örneklemi olarak belirlenmiştir. Örneklem grubundan rastgele seçilen toplam 30 bölümü incelemek 
için, nitel “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır.  Bu bağlamda, “öteki” kimliklere ait temsillerin 
saptanması için ilgili alandaki önemli çalışmalara dayanarak beş adet içerik analizi kategorisi (1. Farklı 
Fiziki Özellikleri Olan Bireyler, 2. Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bireyler, 3. Farklı Etnik Köken 
Ve Dine Mensup Bireyler, 4. Farklı Cinsel Kimliği Olan Bireyler, 5. Ataerkil Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen Kadınlar) belirlenmiş ve bu kategoriler kıstasında değerlendirilerek 
kodlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Televizyon ve Çocuk, Çizgi Film, Öteki, Ötekileştirme, Medya ile Ötekileştirme 
 

GİRİŞ 
 

İsviçre’de 1935 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; 20 yaşında bir gencin 
kafasındaki bilgilerin %75’inin okuldan, %25’inin ise aile, çevre ve dönemin başat kitle iletişim 
araçları olan gazete ve dergilerden oluşmaktaydı. Ancak aynı araştırma 1970 yılında yapıldığında 
sonuçlar arasında hayli şaşırtıcı ve manidar bir fark ortaya çıkmıştı; 1970 yılında bir gencin kafasında 
oluşan bilgilerin %75’nin kaynağı radyo, televizyon ve gazetelerden oluşurken sadece %25’lik bir 
dilimi okul kaynaklıydı (Topuz2016:14). Bugün de benzer bir araştırma yapılacak olduğunda kuşkusuz 
benzer bir sonuç elde edileceği öngörülebilir. Çünkü içinde yaşadığımız dijital çağda; “dijital yerliler/ 
dijital doğanlar” olarak atfedilen çocuk ve gençlerin dün olduğu gibi bugün de medya ile sıkı ilişki 
içinde oldukları bilinmektedir. Öyle ki; İngiltere Medya Denetim Kurumu: “Office of 
Communications” (OFCOM)’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği: “Children And Parents: Media Use And 
Attitudes Report 2016 / Çocuklar Ve Ebeveynler: Medya Kullanımı Ve Tutum Raporu 2016” başlıklı 
araştırması kapsamında yayınlanan ek araştırmaya göre; 5-15 yaş arası çocuk ve gençlerin haftada 13 
saat 36 dakika televizyon ve 15 saat internet olmak üzere medya tüketiminde bulundukları ortaya 
çıkmıştır (OFCOM,2016:18).  

Medya ile sıkı ilişkileri olan çocuk ve gençler reel hayata dair her şeyi medya aracılığı ile 
öğrenmektedir. Bandura bu durumu “Sosyal Öğrenme” kuramı çevresinde açıklamaktadır. Sosyal 
Öğrenme kuramı; “model alarak öğrenme” temeli üzerine oturtturulmuştur. Medya, bu modellerin 
yelpazesini genişletmiştir. Benzer şekilde Lipmann’da yakın çevremiz dışındaki dünyaya ilişkin görüş, 
imaj ve temaların medyadan edinilen izlenime dayandığını öne sürmektedir (Taş,2017:120). Tüm bu 
açıklamalarında gösterdiği gibi medya hem bir eğitim aracı hem de bireylerin reel hayatlarını 
biçimlendiren bir sosyalizasyon aracı konumundadır. Ancak bu olumlu özelliğinin yanı sıra medya 
yani kitle iletişim araçları, 20. yüzyılın başından beri daha çok olumsuz işlevleri nedeni ile etki 
araştırmalarının baş aktörü konumundadır.  

Medyanın olumsuz işlevlerinin yol açtığı önemli sorunsallardan biri de “ötekileştirme”dir. 
Medya günümüzde ötekileştirmeyi gerek ayrımsallaştırıcı dil söylemi ile gerekse de “öteki” aidiyetine 
mahsup kimlikleri neredeyse hiç temsil etmeyerek ya da kötü özellikleri ön plana çıkararak eksik ve 
yanlış temsil yoluyla gerçekleştirmektedir. Olumsuz işlevleri nedeni ile medyadan özellikle yaşları 
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nedeniyle hayat tecrübeleri az olan çocuklar daha çok etkilenmektir. Daha da önemlisi medyanın bir rol 
model yansıtıcı olarak “öğretici” bir araç konumunda olması, sahip olduğu olumsuz işlevler nedeni ile 
çocuklar için “tehlikeli bir öğretici rol model” kaynağı olabileceği de söylenebilir.  

1.1. Televizyon, Çizgi Film ve Çocuk 
 

1940’lı yıllarda, medya-çocuk ilişkisini ele alan araştırmalarda televizyonun ilgi odağı haline 
geldiği görülmektedir (Terkan, 2011:6). Nitekim genel olarak çocukların tutum ve davranışlarının 
belirlenmesinde televizyonun önemli bir medyadır. 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkan teknolojik 
gelişmelerle birlikte çocuklara yönelik 24 saat uzmanlaşmış yayın yapan kanalların (TRT Çocuk, 
Nickelodeon, Disney, Fox Kids vb.) sayısının giderek artması, çocukların televizyon izleme 
alışkanlıklarını değişmesine, izleme sürelerinin artmasına, hatta kendilerine ait alanlarda televizyonları 
olan çocuk sayısının artmasına neden olmuştur. Bu teknolojik gelişmeler ekseninde günümüzde 
televizyon izlemek artık doğumdan kısa bir süre sonra başlamaktadır. Bu durum Japonya’da 
araştırmacıların 4-5 aylık bebeklerin günde bir saatten fazla televizyon izlediklerini ortaya çıkardığı 
1980’li yıllardan beri sıradan bir olay olarak görülmektedir (Palmer,2017:288-291). Nitekim 
Unnikrishnan ve Baıpaı’ya göre de (1996), çocuklar neredeyse doğumlarından itibaren TV izlemeye 
başlamaktadır. Yine benzer şekilde Amerika’da çocukların, uyanık saatlerinin %30’unu televizyon 
karşısında geçirdiği literatürde vurgulamaktadır. (Postman ve Powers,1996:117). Günümüzde de 
çocukların medya ile olan ilişkileri ele alındığında, geçen yıllar içinde çocuk ve televizyon arasındaki 
bağın hala kuvvetli olduğu görülmektedir. Buna örnek olarak OFCOM’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği: 
“Children And Parents: Media Use And Attitudes Report 2016 / Çocuklar ve Ebeveynler: Medya 
Kullanımı ve Tutum Raporu 2016” başlıklı araştırması kapsamında yayınlanan ek araştırmanın verileri 
gösterilebilir. Araştırmaya göre: 5-15 yaş arası çocuk ve gençlerin haftada 13 saat 36 dakika televizyon 
izledikleri belirtilmektedir (OFCOM,2016). 

İletişim pedagogları çocuk ve medya ilişkisinde belli noktalara odaklanmaktadırlar. Odak 
noktalarından birisi iletişim araçlarına duyulan güven oluşturmakta ve “bu derece medya araçlarına 
güvenmek doğru mu?” sorusu üzerinde durmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda sınırlı zaman 
dilimlerinde seçilerek izletilen programların çocuğun gelişimine olumlu katkı sağladığı 
vurgulanmaktadır (Özmen:2012: 67). Çünkü medya -özellikle televizyon- aynı zamanda çocukların 
diğer insanların nasıl yaşadıklarını görmelerini ve onların bakış açılarını anlamalarını sağlayan bir 
araçtır. Amerikalı Psikolog Paul Bloom’a göre çocukların “uzaktaki insanların bakış açılarını” 
dinlemelerine yardımcı olan hikayeler sayesinde erdemli varlıklar olarak büyüdüklerini öne 
sürmektedir (Palmer,2017:303). Ayrıca, televizyonu sadece siyasal bir güç ya da bir eğlence aracı 
değil, tüm kültürü yaratan devasa bir sosyalizasyon aracı olarak görmek mümkündür (Batmaz,1998:3). 
Başta televizyon olmak üzere hareketli görüntüler ve bu görüntülerin yer aldığı mecraların çocuğun 
sosyalleşmesine katkı sağlaması ise; bir çocuğun, ortalama okumaya ya da oyuna ayırdığı zamandan 
daha fazlasını bu araç ve mecralarda geçiriyor olmasından kaynaklanmaktadır (Kuruoğlu,1998:2).  

Medyanın yukarıda da belirtildiği gibi bir takım olumlu etkileri vardır ancak bazı araştırmalar, 
yoğun şekilde televizyon izlemenin ise çocukları olumsuz etkilediğini somutlamıştır. Nitekim sosyal 
etkileşimi sınırlayan elektronik medya ile aşırı ilgilenmenin, beynin sosyal ve yaratıcılık sistemine 
zarar verebildiği bu araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Yavuzer,2013:6). Ayrıca fazla televizyon izlemek 
çocuklar üzerinde şiddete düşkünlük, saldırganlık, suça teşvik, akademik anlamda başarısızlığa neden 
olmaktadır (Özmen:2012: 67) İşte bu olumsuz unsurlar; yetişkin birey olma yolundaki çocuk bireyin 
çeşitli tutum ve davranış bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu bağlamda, Birleşik krallık adli 
psikoloğu; Profesör Kevin Browne’in altını çizdiği nokta oldukça önemlidir. Browne’ye göre; 
ebeveynler, ev ya da etraftaki ilaç ve kimsayallara gösterdikleri ilginin aynısını yetişkin medyaya da 
göstermeleri gerekmektedir çünkü sınırsız televizyon izlemek çocuklar için duygusal anlamda kötü 
muamele etmenin bir türüdür (Palmer,2017: 298,299).  

Televizyonun hedef kitlesinin doğrudan çocuklar olduğu programların en başında çizgi filmler 
gelmektedir ve bu programlar çocuklar tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Öyle ki Cesur ve Paker’in 
(2014:114) araştırması da bu durumu kanıtlar niteliktedir çünkü araştırma; “TV’de en çok neyi 
seyretmekten hoşlanırsınız?” sorusuna, verilen cevabın: “çizgi film” olduğunu ortaya çıkmaktadır. 
Od’a göre (2013:506); Çizgi filmlere duyulan ilginin bir nedeni çocukların çizgi filmlerde verilen 
kişiliklerce kolayca özdeşleşebilmesidir. Başlangıçta yalnızca eğlence amaçlı yapılan çizgi filmler, 
kurdukları düşsel dünya aracılığıyla izleyiciler üzerinde büyük bir etki yaratmış ve bunun bir sonucu 
olarak günümüzde eğlenceden eğitime, reklâm filmlerinden görsel efektlere kadar uzanan birçok 
alanda çizgi filmin etkinliği ve popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır. Çizgi filmlerde iyi-kötü, otorite 
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ilişkileri ya da kuvvetli-zayıf biçiminde kurgulanan bir var olma savaşı vardır. Ayrıca olaylar gerçekçi 
bir biçimde sunulmamakta, eylem boyutunda, karakter temsilinde, zaman ve mekân kurgusunda ise 
simgesel bir anlatım bulunmaktadır (Özbelkıs Bilis,2011: 119-120).  

Çizgi filmlerin olumlu ve olumsuz işlevleri olduğu bilinmektedir. Şirin’e göre çizgi filmlerin 
olumlu özellikleri aşağıdaki gibidir, ancak sıralanan bu olumlu etkiler dikkat edilmediği takdirde 
olumsuz işlevlere evrilerek çocukları istenilmeyen şekilde etkileyebilir (2014’den akt: Ünlü,2011:19): 

• Güzel vakit geçirme, eğlenirken öğrenme, 
• Bilinmeyen, görülemeyen evrenin kapılarını açma, 
• Gizil (örtük) öğrenme imkânı sağlama, 
• Olumlu davranış ve iletileri aktarma, 
• Çocukların kişilik temellerinin atıldığı bu dönemde kendilerini tanımalarını sağlama, 
• Düşünme, sorgulama, değerlendirme gibi üst bilişsel davranışlarını geliştirme, 
• Toplumsal, ulusal ve evrensel değerleri tanımada, öğrenmede, 
• Olumlu özellik gösteren karakterlerle özdeşim kurarak, bunları kendi hayatına uygulama 

işlevlerini yerine getirmede bir araç olma. 
Od ise (2013:506): “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Çizgi Filmlerin Dinlediğini 

Anlama ve Konuşma Becerilerine Katkısı” isimli çalışmasında çizgi filmlerin bir başka olumlu 
özelliğini vurgulamaktadır. Od’a göre çizgi filmler; çocuklarda yabancı dile karşı bir merak ve 
öğrenme isteği uyandırmaktadır. Ayrıca çizgi filmler, öğrencinin özellikle görme ve işitme duyularına 
hitap ettiği için derse olan motivasyonu da artmakta ve bu araçlar sayesinde öğrenme ortamı daha da 
renklenip canlanmaktadır. İşte tüm bu katkıları nedeniyle çizgi filmlerin okul öncesi dönemde 
kullanımı etkili ve yararlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Çizgi filimler ile çocuklar arasında sıkı bir bağ vardır. Bu bağ çocuğun çizgi filimi kendi ile 
özdeşleştirmesi ve gündelik hayat pratiğine yansıtması kıstasında kurulur. Özdemir ve Ramazan’ın 
(2012: 157,168,169) yaptığı: “Çizgi Filmlerin Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkisinin Anne 
Görüşlerine Göre İncelenmesi” başlıklı araştırmanın bulguları bu saptamayı somutlaştırmaktadır. 
Araştırmaya göre; “kendilerini çizgi film kahramanları ile özdeşleştirme”, “çizgi filmde gördüğü 
hareketleri tekrar etme”, “çizgi filmde duyduğu kelimeleri ya da ifadeleri günlük hayatta kullanma 
davranışları” açısından okul öncesi ve ilköğretim çocukları arasında fark görülmemektedir. Ancak 
“çizgi filmde görülen hareketleri tekrar etme” ile “çizgi filmde duyulan kelimeleri ya da ifadeleri 
günlük hayatta da kullanma” oranının ilköğretim çocuklarında daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu 
sebeple çizgi filmler gerek anlattıkları öyküler gerek karakterleri ile çocukların gerçek hayatlarına 
kanca atmaktadır.  

Çocuklar, çizgi filmlerde gördükleri kahramanları rol model olarak benimseyip, davranışlarını 
taklit edebilirler. Ancak bazı çizgi filmler içerikleri nedeniyle (şiddet, suç, acımasızlık, cezalandırma, 
aşağılama, korku, nefret vb.) olumsuzdur ve bu olumsuzlukları çocukların hayatlarına eker.  Bu 
olumsuz içeriklerin ise çocuklarca içselleştirilmesi, onların tavır ve tutumlarına yerleşerek reel 
hayatlarına sirayet etmesi, pek ala çizgi filmlerin olumsuz işlev ve etkileri olarak nitelndirilebilinir. 
Ülkemizde de örnekleri mevcuttur. Milliyet Gazetesi’nin 30.10.2000 tarihli haberine göre, 4 yaşındaki 
F., Pokemon adlı çizgi filmden etkilenerek evinin bulunduğu 7. kattan uçabileceğini düşünüp 
yaralanmıştır. İHA’nın 15 Ağustos 2011 tarihli yaptığı bir habere göre de Kayseri’de kendini Örümcek 
Adam zanneden 7 yaşındaki M., pencereden atlayarak yaralanmıştır (Yıldız,2016:701).  Nitekim, 
medyadan öğrenmeyi açıklayan “sosyal öğrenme kuramı”nı ortaya atan Bandura ve arkadaşları gerek 
çocuk gerekse yetişkinlerin medyadan tavır, duygusal tepkide bulunma ve yeni davranışlar öğrenme 
konusunda uyarılarda bulunmaktadır (Özad,2016:94-95). 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi çizgi filmlerin doğrudan izler kitlesi çocukları 
olumsuz etkilememesi ve olumsuz işlevlerinin bertarafı için bu yapımların birtakım ölçütlere sahip 
olması gerekliliği ortadadır.  Uzman Psikolog Tarık Solmuş, 300 filmi analiz ettiği “Çocuk Psikolojisi 
ve Çizgi Filmler” kitabında çizgi film ya da çizgi animasyonun 4 temel tema ve yapısının olması 
gerektiğini vurgulayarak, aslında çocuklar için faydalı olması kıstasında çizgi filmlerin nasıl olması 
gerektiğini belirtmiştir. Öncelikle bir çizgi film çocukların zihinsel gelişimini destekleyici, besleyici 
ögeler taşımalıdır. İkinci olarak bir çizgi film; çocuğun duygusal, ahlaki, sosyal, dil ya da vicdan 
gelişimine katkıda bulunmalıdır. Üçüncü olarak çizgi filmler, çocukların sağlıklı bir cinsel kimlik 
geliştirmesi kıstasında da destekleyici olmalıdır. Örneğin çocukta bir erkek olarak karşı cinsten 
(kızdan) üstünlük duygusu uyandırmamalı veya karşı cinsi aşağılama, yargılama, küçümseme, 
aşağılama ve ötekileştirme gibi olumsuz tutumlara yol açmamalıdır. Diğer yönden kusursuzluk, süper 
güçlülük, muhteşemlik, mükemmellik gibi tamamen yanlış kişisel algılar yaratmamalıdır. Son olarak 
bir çizgi film çocuklara zarar veren bir içeriğe sahip olmamalıdır. Örneğin onda ister psikolojik ister 
fiziksel bir şiddet/suç işleme davranışları uyandırmamalı ve özendirmemelidir (Solmuş, 2016: V). 
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Görsellik tılsımı nedeniyle çocuklar tarafından en çok kullanılan medya konumundaki televizyon ve 
onun çocuklar tarafından en yoğun takip edilen yapı çizgi film ile, çocuk ilişkisi kıstasında 
ebeveynlerin oldukça hassas ve bilinçli olması gerekmektedir. Bu sebeple de medya okuryazarlığı 
edimini çocuklar kadar ebeveynlerinde kazanması gerekliliği şüphesiz ki ortada durmaktadır. 

1.2. Öteki Kavramı  
 

Öteki kavramı; felsefeden, psikolojiye, edebiyattan, siyaset bilimine kadar pek disiplin içinde 
irdelenen bir kavramdır. “Ben” ve “Öteki”, daha çok günümüz felsefesinin tartıştığı bir sorun olarak 
17. ve 18. yüzyıllardan itibaren tartışmaların içine girmiştir. Nitekim Hobbes’un: “insan insanın 
kurdudur” sözünde, Kant’ın insanı bir araç olarak değil, amaç olarak gören insan ve ahlâk anlayışında, 
Hegel’in köle-efendi diyalektiğinde hep: “Ben ve Öteki” ilişkisi söz konusudur (Gündoğan,2007).  
“Öteki” kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde: “sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum 
bakımından uzakta olan”, “öbür”, “diğer”, “mevcut kültürün içinde dışlanmış olan” olarak 
tanımlanmaktadır. Türkçedeki “Öteki” kelimesi, Latince “ceterus”a, İngilizcede “the rest” yani: “geri 
kalan”a daha yakındır (Nahya, 2011:29). Öteki herhangi bir birey veya toplum olabilir. İnsanlık tarihi 
boyunca kadınlara, zencilere, çingenelere, yabancılara, modern çağda da Batılı olmayanlara ve 
ötekilere karşı yaygın bir ayrımcılık uygulana gelmiştir (Vatandaş,2007:33). Günümüzde de öteki 
kavramı yoksulları, ezilmişleri, toplumdan dışlanmış ama toplumu ayakta tutan değerlere sahip 
insanları tarif etmektedir. Türkiye’de birçok etnik, inanç ve düşünce topluluğu (Rumlar, Kürtler, 
Gürcüler, LGBT bireyler, sosyalistler vb.) ötekidir (İnceoğlu ve Çoban,2014a:7).  

Yukarıda sıralanan bu öteki kimlikler dışında, bazen salt cinsiyet de (erkeklik-kadınlık) bir 
öteki kimlik olarak değerlendirilebilmektedir. Bu ötekileştirme pratiğine ise; cinsiyetlere yüklenen 
“toplumsal cinsiyete dayalı roller” kaynaklık etmektedir. Nitekim Bora, toplumsal cinsiyete dayalı iş 
bölümünde kadınların payına yuvanın bekçiliği düşerken, erkeklerin de evin geçimini sağlamaktan 
sorumlu hale geldiğini belirtmektedir. Yani, ekmek kazanan erkek tipi, ev kadını tipinin yanında yerini 
almaktadır. Cinsiyete dayalı iş bölümü, basitçe bir görev paylaşımı anlamına gelmediği gibi, iki 
cinsiyetin hayatın yükünü eşit olarak paylaşması anlamına da gelmez. Tersine, kadınların ve erkeklerin 
böyle konumlandırılmaları, kadınlar aleyhine büyük bir eşitsizlikle ve ciddi ayrımcılıklarla sonuçlanır 
(Bora,2012:180). Özellikle ataerkil ideolojinin sürekli kıldığı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin 
cinsiyetlere (kadın-erkek) biçtiği görevler, -kadının- reel hayattaki rol ve görevlerini biçimlendirirken 
aynı zamanda sınırlandırdığı için, dolaylı olarak cinsiyete dayalı bir ötekileştirme durumunu da 
gündeme getirmektedir.  Bu açıdan konu ele alındığında özellikle ataerkil ideolojinin hâkim olduğu 
coğrafya ve toplumlarda, toplumsal cinsiyet rollerine dayalı görevler pek ala kadının cinsiyeti sebebi 
ile öteki bir kimlik olarak konumlandırmasını sağlamaktadır.  

1.3. Medyanın Ötekileştirme Pratiği 
 

Medya yani kitle iletişim araçları, 20. Yüzyılın başından beri olumlu ve daha çok olumsuz 
işlevleri nedeni ile etki araştırmalarının baş aktörü konumundadır. McQuail, Wright gibi iletişim 
bilimciler, kitle iletişim araçlarının bir takım istenmeyen (olumsuz) işlevlerinin de olduğunu ileri 
sürmektedirler (Güngör,2015:248-249). Medyanın olumsuz işlevlerinden biri de; toplumdaki bazı 
bireyler veya kültürler hakkındaki ötekileştirici söylem ve temsil pratiği ile ilgilidir. Özellikle medyada 
provokatif, ırkçı ve ayrımcı dilin sıklıkla kullanılması böylelikle de bazı grup ve kişilerin aidiyetleri 
yüzünden küçük düşürülmesi, aşağılanması, hedef gösterilmesi ve nefret söyleminin öznelerine 
düşürülmesi yani “ötekileştirme” sorunu doğurmaktadır (İnceoğlu,2017:9-10). Ötekileştirme; 
karşısındakilerin haklarını sınırlandırmak ya da yok etmek anlamına gelmektedir. İlkel komünal 
toplumdan, feodal topluma ve bugüne -kapitalizme- kadar geçen süreçte ötekileştirme daima ekonomik 
anlamda olmuştur. Öyle ki dünden bugüne üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar diğerlerini öteki 
haline getirmiş yani ötekileştirmiş ve onların emeğiyle yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca özneler, 
öteki üzerinden kendini tanımlamaktadır, özne için “öteki” vazgeçilmezdir, varoluşunu 
tanımlayabilmesinin zorunlu koşuludur. Buradan hareketle toplumsal anlamda bir yapının kendini 
tanımlayabilmesi için ötekine ihtiyacı vardır ve öteki olmadan kendi konumunu belirleyememektedir. 
Bu sebepledir ki “ötekileştirme” pratiği günümüzde var olmak ve kendini tanımlamak adına sürekli 
yeniden ve yeniden üretilmektedir (İnceoğlu ve Çoban,2014a:7; İnceoğlu,2017:10). 

Medya aracılığı ile ötekileştirme iki farkı biçimde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bir medya 
içeriklerinde yer alan temsil ve stereotipilerle diğeri ise medyanı ayrımsallaştırıcı dil söylemi ile 
gerçekleşmektedir. Medya bir temsil sistemi ile kişilere, gruplara, olaylara ve genel olarak içinde 
yaşadığımız kültürel gerçekliğe ilişkin anlam çerçeveleri inşa etmektedir. Bugün birtakım kültürler, 
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halklar, bireyler hakkında zihnimizde oluşturduğumuz kavramlar-imgeler, kaçınılmaz olarak 
okuduklarımız, gördüklerimiz ya da dinlediklerimizden yani medyadan ibarettir. Walter Lippmann 
henüz 1920'lerde (public opinion), medyanın gerçekliği nasıl temsil ettiği sorusuna yanıt ararken, 
dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmanın yollarından biri olarak nitelendirilen stereotip kavramını 
ortaya atmıştır. Kişi ve grupların doğasına atfettiğimiz; “Almanlar kaba, Amerikalılar şişman, Latinler 
tutkulu, geyler neşeli, kadınlar duygusal, gözlüklüler çalışkan, İtalyanlar yakışıklı Romanlar 
eğlencelidir” gibi nitelemeler, birer stereotiptir. Lippmann'a göre modern dünyada medya, 
zihnimizdeki stereotipileri üreten başlıca kaynak olması nedeniyle kritik bir role sahiptir. Çünkü, 
stereotipiler stereotipler toplumda belli gruplara yönelik olumsuz kanaatlerin ve ayrımcılığın 
pekişmesine yol açabilmektedir. Eğer stereotipleştirme toplumda bir tür ayrımcılığa kaynaklık ediyorsa 
burada “yanlış temsil” den (misrepresentation) söz edilebilir. Buna örnek olarak gazete haberlerinde 
trans bireylere yönelik sorunlu temsiller gösterilebilir. Öyle ki; günümüz medyasının haber 
başlıklarında (Habertürk 2010: “İki Travesti Dehşet Saçtı”/ İhlas Haber Ajansı,2009: “ Travesti Bıçakla 
Saldırdı” / TGRT Haber,2004: “Aids’li Travesti Otoyolda Ölüm Saçıyor”) trans birey olmak ile “ şuç, 
şidde ve  dehşet”  kaynağı olmak arasında dolaysız bir bağlantı kurulmaktadır. Stereotipleştirme 
yalnızca Türkiye'deki medya alanına özgü bir sorun değildir. Sözgelimi 11 Eylül saldırılarından sonra 
yükselişe geçen “İslamafobi” son yıllarda medyada Müslüman kişi ve gruplara yönelik olumsuz 
stereotiplerin üretilmesiyle yakından ilişkilidir (Taş,2017:120-122,124). Hall’da benzer şekilde, 
hegomonik medya temsilleri analizinden hareket ederek; etnik azınlıkların sürekli ırksal/ırkçı 
stereotipler ile özellikle Batı medyasında “yanlış” temsil edildiğini vurgulamaktadır. Ona göre 
günümüzde batı medyasında aleni ırkçılıktan ziyadede dolaylı bir ırkçılık stereotipi kullanılmaktadır.  
Örneğin; “Rüzgar Gibi Geçti” filimde yer alan “köle figürü” kendisini beyaz efendisine adamasına 
rağmen beyazların medeni usullerine ve görgü kurallarına ters düştüğünden Hall’a göre batı 
medyasında kullanılan ırkçı bir stereotip temsildir. Yine batı sinemasında “yerli figürü” de yanlış 
temsil edilen bir ırk ve etnisite temsilidr çünkü bu figür bir noktada mutlaka barbarlığa ve vahşiliğe 
bağlanmaktadır (Laughey,2010:92).  

Akıner ve Birol’a göre; medyanın en güçlü araçlarından televizyonda, toplumsal kimliklerin ve 
özellikle “öteki” kimliklerin temsillerinin sunumunda; “mizahın” ideolojik ve alaycı-eleştirel tavrından 
yararlanılması söz konusudur.  Öyle ki araştırmacıların yaptıkları “Türk Eğlence Endüstrisinde 
Toplumsal Kimlik Temsilleri: “Yalan Dünya” Dizisi” araştırması da bu durumu kanıtlar niteliktedir. 
Araştırma sonuçlarına göre; Yalan Dünya dizisin de “biz ve onlar” karşıtlığı güçlendirilmektedir. 
Dizideki stereotipler, egemenin değerlerini meşrulaştırmakta ve olumsuzlukları ötekilere 
yansıtmaktadır. Ayrıca, dizide çoğunlukla ekonomik olarak güçsüz olarak tasvir edilen “öteki” 
kimliklerin, baskın kimlikler çatısı altında pasifize olduğu görülmektedir. Dizide bu pasifize işlemi ise 
mizah unsuru ile sağlanmakta, dolayısıyla nefret ve şiddetin mizaha uyarlanmış versiyonu karşımıza 
çıkmaktadır (Akıner ve Birol,2016: 120,132-133). Bu durumda mizahin “ötekşleştirme” pratiğinde bir 
araç olarak kullanılması, tıpkı -Gebner’in söz ettiği gibi- medyada şiddetin de mutluluk ile 
harmanlanmasına (mutlu şiddet) benzemektedir.  

Stereotipilerin ayrımcılık üreten bir nitelik kazanması bakımından önemli olan bir diğer 
kavram ise “düşük temsil”dir (underrepresentation) Medya toplumun belli kesimlerine haberlerde 
oldukça “sınırlı” bir şekilde, çoğu zaman olumsuz durumlarda yer verir, bu grupların yaşadıkları 
toplumsal sorunları görmezden gelir (Taş,2017:122). 1972’de George Gerbner bu durumu “Simgesel 
İmha” kavramı ile açıklamaktadır. Kavram; temsil yokluğunu, daha çok da farklı ırktan, cinsiyetten, 
sınıftan olan, diğer bir söyleyişle hakim çoğunluktan olmayan kişi ve grupların medyada 
görünmemesini, temsil edilmemesini anlatmak üzere kullanılmıştır. Fiziksel engelleri görünen insanlar 
televizyonda yer bulamazlar, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, nüfusun içindeki gerçek oranlarından çok 
daha az sıklıkla televizyonda temsil edilirler (Serttaş ve Eral, 2017:336). 

Medyada önyargılı, provokatif, ırkçı ve ayrımcı dil sıklıkla kullanılırken, bir yandan, kişinin 
belirli bir gruba aidiyeti yüzünden küçük düşürülmesi, aşağılanması, hedef gösterilmesi, diğer yandan, 
nefret söylemi üreten gruba güç ve önem atfetmekte ve egemen ideolojinin bir aygıtı olarak 
milliyetçiliği, ırkçılığı yeniden üretirken toplumsal öfke ve nefret duygularının ötekilere karşı 
yöneltilmesine neden olmaktadır. Ana akım medyanın içselleştirdiği “biz”lik tanımı, toplumdaki 
egemen ideoloji tarafından biçimlendirilmektedir. Biz’lik tanımına (biz Türk’üz, Müslaman’ız hatta 
Sünni’yiz, heteroseksüeliz, erkeğiz, muhafazakarız, halkçıyız) uymayan herkes medya tarafından 
ötekileştirilmektedir. En çok farklı etnik azınlıklara, lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel, -
ağırlıklı olarak eşcinsellere- kadınlara (töre ve namus cinayeti haberleri) karşı nefret suçu 
işlenmektedir. Örneğin “Yahudi iş adamının borç intiharı”, “Ermeni kuyumcu çeteden gözaltında” 
türünden başlıklar, ötekileştirme açısından sorunludur çünkü burada haberin içeriği ile ilgisi 
olmamasına rağmen, etnik kimlik ön plana çıkarılmaktadır (İnceoğlu 2017: 9,10,21,22).  Bu 
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işlevleriyle devletin ideolojik bir aracı olarak medya; işitsel, görsel ve yazısal içerikleri yöndeştirerek 
sunduğu büyülü dünyanın etkisini de kullanarak toplumun ötekileştirme pratiğine rıza göstermesini 
sağlamakta daha da önemlisi toplumun DNA’sına ötekileştirme ve de bu ötekileştirmeye dayalı 
ayrımcılık tutumlarını ekmektedir.Medyanın farklı kollardan ürettiği ötekileştirme pratiği günden güne 
yeni yeniden tekrarlanarak sürekli olarak pekişmektedir. Medya süreklilik gösteren bu ötekileştirme 
pratiği zamanla nefret söylemine dönüşmekte ve toplumda ötekine karşı olan eylemleri kışkırtmaktadır. 
Bu nefret toplumsal anlamda linçin ve ayrışmanın yaşandığı patlamalarla kendini göstermektedir. 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Soruları  
 

 Bu çalışma, medyada çoğunlukla temsil edilmeyen veya edilse bile genellikle olumsuz ve 
yanlış nitelendirilen öteki kimliğinin; çizgi filmlerdeki temsili üzerine odaklanmaktadır. Araştırmanın 
amacı ise; Türk çizgi filmlerinde öteki temsilinin olup olmadığını ortaya çıkarmak ve betimlemek 
üzerine kurulmuştur. İlk olarak araştırmanın amacına yönelik araştırma soruları oluşturulmuştur. Bu 
sorular aşağıdaki gibidir: 

• Çizgi filmlerde “öteki” kimliklerin temsili var mıdır, yok mudur? 
• Çizgi filmlerde öteki kimliklerin temsili var ise bu kimlikler nasıl temsil edilmektedir? 

(Doğru ve eksiksiz bir öteki kimlik temsili söz konusu mudur?) 
 2.2. Araştırmanın Örneklemi  

 
 Yağan Güder, Ay, Saray ve Kılıç’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği “İlk Okul Öncesi Dönem 

Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları Açısından İncelenmesi: 
Niloya Örneği” adlı çalışmada da araştırmacılar, çocukların en çok hangi çizgi filmleri izlediklerini 
belirlemek amacıyla İstanbul il merkezinde anaokuluna devam eden 36-72 aylık 92 çocukla yüz yüze 
görüşmüşlerdir. Bu bağlamda araştırmada çocukların sevdikleri yaklaşık 25 çizgi film tespit edilmiştir. 
Buna göre çocuklar tarafından en fazla sevildiği ifade edilen çizgi filmlerin Rafadan Tayfa, Niloya ve 
Pepee olduğu saptanmıştır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde söz konusu bu araştırmanın 
verileri etkili olmuştur.  Bu doğrultuda bu araştırmanın örneklemi olarak, Rafadan Tayfa, Niloya ve 
Pepee çizgi filmleri seçilmiştir.  Bu çizgi filmlerin 10’ar bölümü (üç çizgi film için toplam 30 bölüm 
rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş ve araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu 10 bölümüne 
YouTube medya paylaşım sitesindeki “TRT Çocuk”, “TRT Televizyon” ve “Niloya” başlıklı YouTube 
kanallarından ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına dahil edilen çizgi filmlerin bölüm isimleri ise 
aşağıdaki Tablo 3.1.’de verilmiştir. 

Rafadan Tayfa Niloya Pepee 

Ufo Nöbeti  Barış Susadım Su İsterim 

Kadın İşi Hangi Renk? Hangisi Büyük Hangisi Küçük 

Rafadan Tv Hikaye  Pepee’nin Beş Sürprizi Var 

Evlere Servis Gölge Bebee Tuvaletini Söylemeyi Öğreniyor 

Zamanda Yolculuk Ayak Zilleri Bebeee’nin Doğum Günü 

İnatçı Lekeler Damlaya Damlaya Göl Olur Pepe Toplamacılık Oynuyor 

Gurbetten Misafir İftar Pepee’nin Hüdayda’sı 

Bugün Bayram Buz Pepe Atma Kullan Öğreniyor 

Grup Rafadan Hoh Pepee’nin Don Don Oyununu 
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Tiyatro Kulübü Denizden Ne Çıkacak? Yaşasın Yemek Yemek 

 
Tablo 2.1. Analiz Edilen Çizgi Filmlerin Bölüm İsimleri 

2.3. Araştırmanın Metodolojisi ve Sınırlılıkları 
 

Araştırma yöntemi olarak sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan içerik analizi yöntemi seçilmiştir. 
İçerik analizi, bir yayın organının değerlendirilmesi için yeni bir yöntemdir (Falkingham ve 
Reeves,1998:99). İçerik analizi, yöntem olarak mevcut olan metinlerin görünen boyutlarından 
hareketle, mevcut olmayan boyut ve kesimlerine yönelik birtakım bulgular elde etmeyi 
amaçlamaktadır. İçerik analizinin ilk aşaması; “verilerin kodlanmasıdır”. Araştırmanın temelini 
oluşturan bir kuram ya da kavramsal çerçevenin olduğu durumlarda, kodlama biçimlerinden biri olan: 
“daha önce belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama” biçimini kullanmak gerekmektedir. İçerik 
analizinde temelde yapılan işlem; birbirine benzeyen verileri belli kavramlar ve temalar çerçevesinde 
bir araya getirmek ve bunları okuyucuların anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır 
(Yıldırım ve Şimşek,2016: 242,244; Türkdoğan ve Gökçe,2015: 350-351).  

Bu çalışmada ilk olarak analiz için ilgili literatüre dayanarak “öteki” kimlikleri niteleyecek 
kategori ve bu kategorilerin alt kavramları belirlenmiştir. İçerik analizi için belirlenecek olan öteki 
kimliklerinin kategoriları, öteki/ azınlık/ ötekileştirme/ ayrımcılık olgularını konu edinen ilgili 
literatürdeki (Hobsbawma,2002:23; İnceoğlu ve Çoban, 2014a:7-9; Vatandaş,2007:33; 
Uluyol,2016:87; Taş,2017: 121,122; Baird,2004:72; Bora,2012: 177-181; Laughey;2010:90-94) 
“öteki” kimlik tanımlamalarına paralel kurulmuştur. Bu sebeple de içerik analizinin 1. Kategorisi, 
“Farklı Fiziki Özellikleri Olan Bireyler” olarak belirlenmiştir. Bu kategorinin alt kavramları ise; 
normal dışı fiziki farkları olanları -fiziki –zihinsel engelli, şişman-cüce, vb.- kişileri nitelemektedir. 2. 
Kategori: Düşük Sosyo-ekonomik Düzeydeki Bireyler olarak belirlenmiştir. Bu kategorinin alt 
kavramları ise yoksul, fakir bireyleri nitelemektedir. 3. Kategori “Farklı Etnik Köken ve Dine 
Mensup Bireyler” olarak belirlenmiştir. Bu kategorinin alt kavramları farklı etnik köken- din’e 
mensup kişileri nitelemektedir. 4. Kategori “Farklı Cinsel Kimliğe Sahip Bireyler” olarak 
belirlenmiştir. Bu kategorinin alt kavramları ise farklı cinsel kimlik ve tercihler olan kişiler LGBT 
bireyleri nitelemektedir. 5. Kategori “Ataerkil Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen 
Kadınlar” olarak belirlenmiştir. Bu kategorinin alt kategorisi: ataerkil ideolojinin pekiştirdiği ve 
sürekli kıldığı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin (“ev” özel alanına tıkılarak yemek pişirmek, 
çocuk bakımı, ev temizliği vb.) dolaylı yoldan öteki konuma ittiği “kadınları” nitelemektedir. Bu ana 
kategori ve kavramlar dışında ayrıca çizgi filmlerinde yer alan öteki kimliklerin nasıl temsil 
edildiklerini ortaya çıkarmak için “Olumlu: doğru ve tam temsil/ Olumsuz: yanlış ve eksik 
temsil/simgesel imha” biçiminde yan kategoriler da oluşturulmuştur. 

Ardından çizgi filmlerin analizi sırasında saptanan kategorilerin kodlanması için kodlama 
yönergesi ve kodlama kağıdının oluşturuluş, örneklem çizgi filmlerinin (Rafadan Tayfa, Niloya, Pepee) 
10 bölümünün (toplam 30 bölüm) araştırmacılar tarafından izlenmiş ve saptanan öteki kimlik temsili 
kategorileri kodlama kağıdına işlenmiştir. En son olarak ise; örneklem çizgi filmlerinin analizi 
sırasında saptanan kategori ve kavramlar (öteki kimlik temsilleri) araştırma amacı ve çerçevesi 
doğrultusunda yorumlanarak raporlanmıştır. Bu araştırmanın sınırlılığı ise; sonuçların seçilen örneklem 
gurubu ve bu örneklem grubunun izlenen bölümleri dahilinde sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. 
2.4. “Rafadan Tayfa”, “Niloya” ve “Pepee” Çizgi Filmlerinde Öteki Temsili ve Ötekileştirme 
Pratiğine Dair Bulgular 

Analiz sırasında elde edilen bulgulara göre; Rafadan Tayfa, Niloya ve Pepee çizgi filmlerinin 
hiçbirinde, içerik analizinin “Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bireyler”, “Farklı Etnik Köken Ve 
Dine Mensup Bireyler”, “Farklı Cinsel Kimliği Olan Bireyler” kategorilerini niteleyen ve kapsayan bir 
öteki kimlik temsili saptanmamıştır. Bu çizgi filmlerin tümünde oldukça ideal, olağan ve Türk örf adet, 
aile yapısına uygun karakterler bulunmaktadır. Ana ve yardımcı karakterlerin tümü Türk’tür, bu 
sebeple de çizgi filmlerin tümünde farklı bir etnik köken ve dini gruba sahip bir birey doğrudan veya 
dolaylı olarak temsil edilmemektedir. Bunun dışında örneklem çizgi filmlerindeki tüm karakterler, orta 
sınıf ve üstü sosyo ekonomik düzeye sahip, kendi hayatlarını kimseye muhtaç olmadan sürdüren 
karakterlerle temsil edilmiştir.  Bu sebeple de çizgi filmlerde, düşük sosyo ekonomik düzeye mensup 
fakir ve yoksul birey temsiline rastlanmamaktadır. Yine çizgi filmlerde farklı bir cinsel kimliği ya da 
eğilimi olan kimlik (LGBT) temsili de bulunmamaktadır. Bu çizgi filmlerin hedef izlerkitlesinin 
çocuklar olduğu ve Türk toplumunun muhafazakâr yapısı göz önüne alındığında bu durum pek de 
şaşırtıcı olmamaktadır. Ancak özellikle Batılı çizgi film yapımlarında (Salior Moons, Steven Universe, 
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Legend Of Korra, Star Kötü Güçlere Karşı vb.) örtük veya açık biçimde LGBT karakterler 
bulunmaktadır.   

“Farklı Fiziki Özellikleri Olan Bireyler” kategorisini niteleyen alt kategorilerden biri olan 
“fiziki –zihinsel engelli” bireylerin de, tüm örneklem çizgi filmler de olmadığı gözlemlenmiştir. 
Ancak, “Farklı Fiziki Özellikleri Olan Bireyler” kategorisini niteleyen alt kavramlardan biri olan 
şişman/kilolu birey temsili ise yalnızca “Rafadan Tayfa” çizgi filminde bulunmaktadır. “Ataerkil 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen Kadınlar” kategorisi ise; bu analize dahil edilen 
örneklem çizgi filmlerinin tümünde saptanmıştır. Bu sebeple aşağıda analiz sırasında, “Düşük Sosyo-
Ekonomik Düzeydeki Bireyler”, “Farklı Etnik Köken ve Dine Mensup Bireyler”, “Farklı Cinsel 
Kimliği Olan Bireyler” kategorilerine ait bir veri saptanmadığından yalnızca veri elde edilen: “Farklı 
Fiziki Özellikleri Olan Bireyler” ve “Ataerkil Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen 
Kadınlar” kategorilerine ait bulgular raporlanacaktır. 

• Farklı Fiziki Özellikleri Olan Bireyler: 
Rafadan Tayfa çizgi filminin analize dâhil edilen bölümlerde “öteki” kimlik olarak yalnızca 

“Farklı Fiziki Özellikleri Olan Bireyler” kategorisına ait bir temsil söz konusudur. Çizgi filmin 
başkarakterlerinden olan: “Hayri” yaşıtlarına göre oldukça kiloludur. Bu fiziksel farklılığından 
ötürü Hayri karakteri, çizgi film serisinde temsil edilen tek öteki kimliktir. Ayrıca çizgi filmde 
ötekinin olumsuz, eksik bir temsili (misrepresentation) söz konusudur. Çünkü öteki kimlik olan 
kilolu Hayri, incelenen bölümlerde sürekli “yemek-içmek” ile özdeşleştirilmekte, bu nedenle de 
arkadaşları tarafından alay konusu olmakta ve aşağılanmaktadır. Bu ve benzer durumların 
doğrudan ve dolaylı olarak “Ufo Nöbeti: 7:59-8:25. dk; Rafadan Tv: 9:35-9:50. dk.; Bugün 
Bayram: 6:00-7:00. ve 8:48-9:00 dk.; Tiyatro Kulübü: 1:16-1.55. dk.” isimli bölümlerde olduğu 
saptanmıştır. 

Örneğin “Tiyatro Kulübü” başlıklı bölümünün 1:16-1.55. dakikaları arasında kilolu Hayri, 
“İsim-Şehir- Hayvan oyununda”, “M” harfi ile başlayan şehir ve hayvan sorusunu;            “Kayısı 
şehri Malatya” ve “Manda, kaymağını baklavadan ayırma” olarak cevaplamakta bu durum 
karşında arkadaşı Kamil’in ise Hayri’ye; “Beynin ve miden aynı anda çalışıyor” şeklinde alaycı bir 
cevap vermektedir. Yine benzer şekilde, “Gurbetten Misafir” bölümünde Hayri karakteri kilosu 
nedeniyle bir öteki kimlik temsili olarak alay konusu olmaktadır. Öyle ki; bölümün 7:00 ve 7:15. 
Dakikaları arasında, Hayri ve arkadaşları Basri amcanın gurbetten gelecek olan gizemli sporcu 
misafirini yenebilmek için çeşitli atletizm branşlarında antrenmanlar yapmaları gerektiğini 
konuşmaktadır. Hayri, antrenman yaparak gelecek olan bu sporcu misafiri yenebileceklerine dair 
umudu olduğunu arkadaşlarına söylemektedir. Ardından Mert, Hayri’nin uzun atlama görevini 
almasını dile getirmekte buna karşılık Kamil ise: “Hayri ve uzun atlama?” şeklinde alaycı bir tavır 
ile bu fikre karşı çıkmaktadır. Bu konuşma sırasında park bankının üstünde olan Hayri, Kamil’in 
bu tepkisi üzerine banktan düşmüş ve yine Kamil ve Mert in “Hayri yer çekimine karşı….. mı?” 
şeklinde küçümsemesine maruz kalmaktadır. “Bugün Bayram” başlıklı bölümün 6:00-7:00. ve 
8:48-9:00 dakikaları  arasında ise Hayri, bayramlaşmaya gittikleri kişilerden zorla bayram şekeri 
isteyen ve ikram şekerini ilk alan kişi olarak gösterilmektedir. Bu davranışı nedeniyle de 
arkadaşlarından “Yok artık!, Hayri” şeklinde içerinsinde kızgınlık ve küçümseme içeren tepkiler 
almaktadır. 
• Ataerkil Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen Kadınlar: 
Örneklem olarak belirlenen “Rafadan Tayfa”, “Niloya” ve “Pepee” çizgi film serilerin de kadın ve 

erkeklere atfedilen görevlerin, kadınların gösterildiği mekânların (ev-mutfak vb. özel alanlar), kıyafet 
renklerinin yoğun olarak ataerkil geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde kurulduğu analiz 
sırasında saptanmıştır.  Örneğin Rafadan Tayfa çizgi filminin “Kadın İşi” adlı bölümünün 1:00-1:30. 
dakikaları arasında kadın geleneksel rollerde temizlik ve çamaşır işleriyle; yaşlı Basri amca ise yaşına 
rağmen erkek olması nedeniyle güç gerektiren “çapa işi” ile uğraşırken gösterilmektedir. “Tiyatro 
Kulübü” adlı bölümde de benzer şekilde; tiyatro kulübünün yıpranmış kostümlerinin dikiş, tamir 
gereken işlerini kızlar üstlenirken, bu kostümleri bavullarla taşıma işi erkeklere yüklenmektedir. Ancak 
daha sonra erkekler de kızlara dikiş, çamaşır asma gibi işlerde yardım etmekte, fakat bu işlerin “kadına 
özgü” işler olduğu sezdirilerek erkeklerin bu işlerde başarısız oldukları da; 6:16-6:50. dakikalar 
arasında vurgulamaktadır.  

 Niloya’nın analize tabi tutulan bölümlerinde de yine benzer geleneksel ve ataerkil toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin kadrajlamalar yer almaktadır. Örneğin söz konusu bölümlerde; kadın 
karakterler pembe-kırmızı giysiler içinde gösterilmekte ve genellikle ev içinde, geleneksel ataerkil 
toplumun kadına yüklediği ev işleri ile temsil edilmektedir (Örnek bölümler ve dakikaları: Hangi Renk 
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5:34; Damlaya Damlaya Göl Olur 4:11; Hikâye 0.38-1:56. arası ve 4:36, 5:58; İftar: 0:34, 1:40, Ho: 
0:34, 4:42 ). Çizgi filmde “baba” ise genellikle Niloya’nın akıl kaynağı ve güç gerektiren işleri yapan 
öznedir (Hangi Renk 4. dk., Hikaye 3:30-3:45. dk.lar arası, Ayak Zilleri 2.00-2:22. dk., Damlaya 
Damlaya Göl Olur 4:50 ile 5:00. dk.lar arası). Bilindiği gibi tarih boyunca ve özellikle felsefe de erkek: 
akıl ile özdeşleştirilmiş (Berkay,2010) ve ataerkil toplumların geleneksel erkek rollerinde erkek: eve 
bakan, işe giden, güçlü bir cins olarak atfedilmiştir. Bu bağlamda çizgi filmdeki erkek karakterlerin 
sunumu ile bu fikirlerin özdeşleştiği görülmektedir. 

Pepe çizgi filminde de benzer ataerkil geleneksel toplumsal cinsiyet kodlarına ait örüntüler 
görülmektedir. Örneğin; Çizgi filmde Pepee hep mavi kıyafetler kız kardeşi Bebee ile kuzeni Şila ise; 
pembe kıyafetler giymektedir.  Ayrıca anne ve nine yine pembe tonlarında, dede ve babada mavi 
tonlarında giysi giymektedir. Pepee’nin annesi çalışan bir anne olmasına rağmen “Pepee’nin Beş 
Sürprizi Var” bölümü dışında hep evde çocuklarla ilgilenmekte, ev işleri yapmaktadır. Benzer şekilde 
diğer büyük nine karakteri de genellikle evdeki yemek işleri ile uğraşırken gösterilmektedir (Pepe’nin 
Beş Sürprizi Var: 7:32-7:50. dk.lar arasında; Bebee Tuvaletini Söylemeyi Öğreniyor; 5:30i ve   9:22. 
dk.; Yaşasın Yemek Yemek: 0:50. dk) Pepee’nin baba ise genellikle iştedir. Dizideki kadın –erkek 
arasındaki bu farklılıklar ataerkil geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ile örtüşmektedir. 

Burada vurgulanması gereken nokta şudur: analize dâhil edilen çizgi filmlerin içeriğinde 
doğrudan bir “öteki kadın” yoktur. Ancak filmler de kadına atfedilen görevlerden kadının gösterildiği 
mekânlara, hatta giysi renklerine kadar her detay ataerkil toplumsal cinsiyet rollerinin dayattığı 
“gelenekselci” kalıplar içinde bir kadınlık temsil etmektedir. Bu sebeple de bu çizgi filmler ataerkil 
ideolojiyi güçlendirdiğinden aynı zamanda kadının ötekileştirilmesini de meşrulaştırıp, pekiştirmesi 
kıstasında yanlış bir temsil sunmaktadır. 

 
SONUÇ 

 
Bu çalışmada, Türkiye’de ilgi ile izlenen Rafadan Tayfa, Niloya ve Pepee çizgi film 

serilerinde “öteki” kimliklerin temsilinin olup olmadığı, var ise nasıl temsil edildiğini ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. İçerik analizi yöntemi ile elde edilen araştırmanın en genel sonuçlarına göre, “Niloya” 
ve “Pepee” çizgi filmlerinde, “öteki” kimliklere ait temsillerin saptanması için ilgili alan yazına 
dayanarak belirlenen beş adet içerik analizi kategorisinin üçünü (“Farklı Fiziki Özellikleri Olan 
Bireyler, Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bireyler, Farklı Etnik Köken Ve Dine Mensup Bireyler, 
Farklı Cinsel Kimliği Olan Bireyler) niteleyen bir öteki temsiline hiç rastlanmamıştır. Yani bu çizgi 
filmlerde öteki kimlikler düşük temsil edilerek (underrepresantation) tamamen simgesel imhaya 
uğratılmıştır. 

 Rafadan Tayfa çizgi filminde ise bu beş kategoriden yalnızca, “Farklı Fiziki Özellikleri Olan 
Bireyler” kategorisine ait bir “öteki” temsilinin olduğu sonucu elde edilmiştir. Ancak söz konusu çizgi 
filmdeki bu “öteki” temsili de yanlış temsil (missrepresantation) olması nedeniyle sorunludur. Çünkü 
“Rafadan Tayfa” çizgi filminde, normal dışı fiziki farkı (kilolu/şişman) nedeniyle ideal ve steril olanın 
karşıtı bir “öteki” kimlik temsili olan “Hayri” karakteri, filimde ötekilik özelliği ile çoğu zaman 
aşağılama, küçük düşme veya alay ile örüntülendiği için;                “yanlış”/ “misrepresentation” bir 
temsili dolayımlamaktadır. Rafadan Tayfa çizgi filminde ötekinin bir temsili olması olumludur ancak 
bu temsilin yanlış yapılması durumu tersine çevirmekte ve ötekileştirme pratiğini derinleştirmekte, 
yani; reel hayatta biz ve onlar arasındaki makası açmaktadır. 

Analize tabi tutulan Rafadan Tayfa, Niloya ve Pepee çizgi filmlerin incelenen bölümlerinde en 
çok temsil edilen “öteki” kimlik ise; ataerkil geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ile dolaylı yoldan 
ötekileştiren kadınları niteleyen temsildir.  Nitekim araştırmanın beş öteki kimlik kategorisinden biri 
olan; “Ataerkil Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen Kadınlar” kategorisi; Rafadan 
Tayfa, Niloya ve Pepee çizgi filmlerinin tümünde saptanmıştır.  Örneklem çizgi filmlerinin tümünde, 
“kadın” ve “erkek” kimliğinin temsili ataerkil ideolojinin benimsediği geleneksel toplumsal cinsiyet 
rolleri ile kurulmaktadır.  Ülkemiz ataerkil ideolojiden beslenen bir kültüre sahip olduğu için Türk 
yapımı çizgi filmlerde kadının ve erkeğin geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ile temsil edilmesi, 
yapımcılar ve senaristler için ideal ve normal olandır. Ancak bu durum aynı zamanda özellikle “kadın” 
için bir “ötekileştirme” sorununa kanca atmaktadır. Kadın tarihin ilk zamanlarından beri -anaerkil 
düzen de bile- her zaman erkeğin ötekisi konumuna itilmiştir. Kadını bu konuma itmek ise, onu bir 
anlamda ötekileştirmektir.  Çalışma kapsamında analize dâhil edilen bölümlerde, kadınların, giysi 
renklerinden (pembe, süslü), üstlendikleri işlere (yemek pişirmek, temizlik yapmak, çocuk bakımı vb.), 
gösterildikleri mekânlara (ev ve özel alan içinde), karakterlerine (duygusal, kırılgan, zayıf) kadar 
ataerkil ideolojinin dayattığı geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri içinde gösterildiği 
gözlemlenmektedir. Bu sebeple çizgi filmde ki kadınların temsili toplumsal cinsiyet eşitliği 
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perspektifinden değerlendirildiğinde “öteki” ne ait olan: “ötekileştirilmiş”, bir temsildir.  Ancak bu 
temsil; özünde yanlış, olumsuz bir temsil barındırır ve bu nedenle de ataerkil ideolojinin idealize ettiği 
geleneksel kadın rollerini ve tabii ataerkil normları pekiştirir. Çizgi filmlerin izler kitlesinin küçük 
yaştaki çocuklar olduğu göz önüne alındığında aslında bu yapımların ataerkil ideoloji ve onun dayattığı 
geleneksel cinsiyet rollerini küçük yaştaki çocukların içselleştirilmesini sağlayan bir araç görevinde 
olduğu da pek ala söylenebilir. 

Bir sosyalizasyon ve öğrenme aracı konumda olan televizyonun çocuklar tarafından en çok 
izlenen yapımı: çizgi filmlerde, “öteki”ye ait doğru temsillere (ötekiyi aşağılamayan, olumsuz yanlarını 
öne çıkartmayan, abartısız) yer verilmelidir. Bu çocukların öteki hakkında doğru enformasyon elde 
etmesi ve “öteki” kimliklerle normal bir bağ kurması açısından son derece önemlidir. Çizgi filmler de 
ötekinin tam ve doğru temsili için yapımcılardan denetleyici kurumlara hatta ebeveynlere kadar herkes 
taşın altına elini koymalıdır. Bununla birlikte konuyu sorunsallaştıran araştırmaların sayısının 
arttırılması da gerekmektedir. Çünkü bu konudaki holistik çabaların hepsi hem toplumu 
bilinçlendirerek kamuoyu yaratmak hem de sorunun çözümü için ilgili kurum ve kuruluşları harekete 
geçirmek kıstasında oldukça önemlidir. Ayrıca, medya okuryazarlığı eğitimi, bireyleri aktif ve eleştirel 
bilince sahip medya tüketicileri kılma hedefinde olduğundan, çizgi filmlerin hedef izlerkitlesi 
çocukların medyanın dolayımladığı ötekileştirme pratiğini içselleştirmemelerini sağlayan kalkan işlevi 
görecektir. Bu sebeple medya iletilerinin olumsuz yanlarının bertarafı için medya okuryazarlığı edimi 
yediden yetmişe sahip olunması gereken bir beceri paketi ve 21. yüzyıl okuryazarlığı olarak görülmeli, 
toplumda her bireyin medya okuryazarlık yetkinliklerine kavuşmasını sağlayacak eğitsel tekno-
politikalar, ilgili kurumlarca geliştirilmelidir. 
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Abstract: In our society, teachers are seen as individuals who know everything and need to take 
society forward and be exemplary. Although defined as a person who provides education in formal 
education institutions, the teacher has been taken as a model by the society in which he lives and the 
main aim is to train new generations. For this reason, it is important to examine teacher representations 
in cinema and to see the change in the value attributed to teaching in society over the years. 
Many times in the Turkish cinema from the beginning until the day sun appeared as a representative of 
the teacher. Teacher as a representative of the dominant ideology, it is generally presented as the 
advocate of the revolutions, Along with the change in social and economic politics after 1980, the 
individualized away from idealism and it seems that the difficulties that teachers have experienced 
economically have become more prominent. It is possible to say that the idealist teacher is now 
completely absent in our cinema with the 2000s, and his place is the helpless teacher type and teacher 
typology has been found in various comedy films that have been reduced to inactivity by students. This 
change in teacher representation is parallel to the social and economic changes of the periods. 
In the context of sampling for purposes of study, an ideological, sociological and historical analysis 
will be carried out in the films of “Öğretmen Kemal” (1981), “Öğretmen” (1988), “Öğretmen Zeynep” 
(1989), “İki Dil Bir Bavul” (2009). 
 

1. Giriş 
Kültürel bir pratik olduğu düşünülen sinemanın kültüre ait olanları yansıttığı görülmektedir. Çünkü 
sinema kültürün tüm kodlarını taşımaktadır. Bununla birlikte sinema diğer sanatlar ve kitle iletişim 
araçları gibi, toplumsal yapının bir ürünü olma özelliği taşımakta; toplumsal yapıya bağlı olarak 
gelişmekte ve değişmektedir. Yukarda da belirtildiği gibi aynı zamanda bir kitle iletişim aracı olan 
sinema, toplumsal yapının değişmesinde ve gelişmesinde başat rol oynayabilmektedir. Diğer sanatlarla 
kıyaslandığında sinema yalnızca bir şeyi ya da birini temsil etmekten öteye geçerek özellikle toplumsal 
bir algı unsuru olarak da kullanılmaktadır (Yetişkin, 2010). Söz konusu işlevi yerine getirirken de 
egemen ideolojinin sinema üzerinde yoğun bir etkisi olduğunu söylemek gerekmektedir. Çünkü ana 
akım sinema filmlerinin aynı zamanda egemen ideolojinin taşıyıcısı konumunda olduğu bilinmektedir. 
Söz konusu taşıyıcılığı da açık bir biçimde yapmamakta, izleyicisine fark ettirmeden egemen ideolojiyi 
empoze etmektedir. Dolayısıyla bir filmde görülenler belli kültürel kodlar içermekte ve bir araya 
geldiklerinde bir olgunun, bir ideolojinin, bir kavramın, temsiline de dönüşebilmektedir. 
Öğretmenler bireyden başlayarak toplumun şekillenmesinde en önemli rolü üstlenmektedirler. 
Öğrenciler açısından ilkokulla başlayan serüven üniversite sonuna kadar sürmektedir. Böylece bireyin 
ortaya çıkışında öğretmenlerin çok büyük sorumluluklarının olduğundan bahsetmek mümkündür. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra geliştirilen eğitim seferberliği içinde öğretmenler ayrı bir 
öneme sahip olmuşlardır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişip, kökleşmesinde toplumla birebir iletişime 
girecek ve onları yönlendirecek kitle olarak öğretmenlere ayrı önem verilmiştir. Bu bağlamda 
öğretmenler, devletin istediği tarzda bireyi yetiştirme işlevine sahip olabilmektedir. Bu durum 
öğretmenlere ayrı bir önem verilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Özellikle 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu durumdan rahatlıkla bahsetmek mümkünken, ilerleyen dönenlerde 
öğretmenlerin etkisi gün geçtikçe azalmıştır. Bu durumun Türk sinemasına yansıdığı söylemek 
gerekmektedir.  
Çalışmada Türk sinemasında öğretmen temsilinde görülen değişim ele alınmıştır. 1930’ların başından 
günümüze kadar Türk sinemasında birçok filmde öğretmen temsilinden söz etmek mümkün olmuştur. 
Bu temsillerden sadece dördü basit rastlantısal örneklem yoluyla çalışma içine dâhil edilmiştir. 
“Öğretmen Kemal” (1981), “Öğretmen” (1988), “Öğretmen Zeynep” (1989), “İki Dil Bir Bavul” 
(2009) filmleri, sosyolojik, ideolojik, tarihsel eleştiri yöntemleriyle incelenmiş, filmlerdeki ana 
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karakterlerin sosyal, psikolojik ve fiziksel özelliklerini içeren bir içerik analizi yönergesi oluşturularak 
çözümlemeye dâhil edilmiştir. 
 

2. Temsil Kavramı 
Kullanımı Antik Yunan’a kadar uzanan temsil (represantation) kavramı, önceleri mimesis veya taklit 
kavramlarıyla anılmış ve bu iki sözcüğün asıl anlamı olarak temsil kavramı kullanılmıştır (Varol, 
2016:15). Temsil, genel olarak bir şeyi simgeleme ya da bir şeyin sembolü olma gibi anlamlar 
içermektedir. Latince kökenli olan kavram, mevcut olmak ve aleni kılmak gibi anlamlara gelmekle 
birlikte “mevcut olmayan bir şeyi (örneğin insanlar mekânlar, olaylar ve soyutlamalar) farklı bir 
biçimde betimleme veya ‘mevcut kılma’” (Chandler ve Munday, 2018:398) şeklinde de 
tanımlanmaktadır. Yani buradan yola çıkıldığında temsil kavramı bir şeyin kopyalanmasından çok 
onun farklı yöntemlerle (resimle, fotoğrafla, dille veya sinemayla) ifade edilme biçimi olarak ifade 
edilebilmektedir. Aslında temsil kavramı anlam ve dilin kültürle ilişkiye girmesini sağlamaktadır. Bu 
bağlamda temsil, bir şeyle ilgili anlamlı bir şeyler söylemek ya da içinde yaşanılan dünyayı diğer 
insanlara anlamlı bir biçimde tasvir etmek için dilin kullanılması olarak da tanımlanabilmektedir. Yani 
bu anlamda temsil, dil yoluyla bir anlam üretme biçimidir. Stuart Hall “Oxford English 
Dictionary”’den yaptığı alıntıda temsilin “bir şeyi temsil etmek, onu tanımlamak ya da tarif etmek 
betimlemek, resmetmek ya da hayal gücü yoluyla onu zihinde canlandırmaktır; zihnimize ya da 
duyulara onun bir suretini yerleştirmektir” (Hall, 2017:24) şeklinde tanımlandığını belirmektedir. 
Sosyal bilimlerin birçok alanında (siyasi, sosyal, kültürel, epistemolojik ve fiololoji) yaygın kullanımı 
olan kavram, günümüzde Felsefe Sözlüğü’nde ise, “bir şeyin, bir olgunun ya da nesnenin, dışsal bir 
gerçekliğin başka bir düzlemde, dil ya da düşüncede, aynen hiç bir anlam veya içerik kaybı olmadan 
yansıtılması, betimlenmesi” (Cevizci, 2002:1019) şeklinde tanımlanmaktadır. 
İnsanın dünyayı anlama ve öğrenme süreci, temsillerle gerçekleşmektedir. Temsiller birbirleriyle 
bağlantılı bağımsız göstergeler veya sistemler olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin, dil, yazı, kitle 
iletişim araçları, sanat siyaset bilim ve yaşamın diğer alanları birer temsil sistemi olarak kabul 
edilmektedir (Varol, 2016:38). Bu anlamda çalışma açısından kitle iletişim araçları (KİA) temsilinin 
üzerinde durulması gerekmektedir. Çünkü KİA temsilleri artık toplumun gerçeklik algısına yön 
vermekte veya yeniden üretmektedir. Bu durumun temel sebebi ise KİA temsillerinin anlam üretme 
özelliğine sahip olmalarıdır. Hall’un “anlamlandırma faili” olarak nitelendirdiği kitle iletişim araçları, 
olayları belli bir şekilde anlamlandırma iktidarına sahip olmuştur. KİA’lar sadece “gerçekliği” 
üretmemekte, aynı zamanda onu tanımlamaktadır. Gerçekliğin tanımları her türlü dilbilimsel 
uygulamalarla desteklenmekte ve üretilmektedir ve gerçekliğin seçilmiş tanımları da dilbilimsel 
pratiklerle temsil edilmektedir. Temsil etme aktif bir seçme ve sunma, yapılandırma ve biçimlendirme 
işini ima etmektedir. Burada söz konusu olan bir anlam pratiğidir ve buna bağlı olarak da kitle iletişim 
araçları anlam üretmektedirler.  
KİA temsillerinin nasıl devreye girdiğini beş başlık altında toplamak mümkündür; 

1- Bir temsil yinelenen unsurlardan oluşur, 
2- İzleyiciler temsille özdeşleşmeye veya onu kabul etmeye davet edilir, 
3- KİA’lar insanları, olayları ve fikirleri kategorize eder, 
4- Temsillerin bakış açıları vardır, 
5- Temsillerin bir seslenme türü vardır (Varol, 2016:40-41). 

 
3. Eğitim ve Öğretmen Kavramları 

Eğitim, insanın yapısında taşıdığı öğrenme isteğinden kaynaklanan ve yaşadığı zamana, içinde 
bulunduğu topluma, çevreye uyum sağlamak ihtiyacından doğan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. 
Aslında eğitim insandaki öğrenme isteğinin de bir sonucu olarak görülmektedir. Bu anlamda eğitimin 
toplumsallaşmanın bir parçası olduğunu ve varolan toplumsal sistemin işlerliği açısından son derece 
önem taşıdığını belirtmek gerekmektedir. Eğitimin amacı, bireyi içinde yaşadığı topluma ve toplumun 
bağlı olduğu çağdaş dünyaya uyumlu bir üye yapmaktır. Bunun olabilmesi için eğitim, bireyi çağın 
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Başka bir deyişle, bireyler toplumdaki ve 
dünyadaki değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilecek şekilde yetiştirilmelidir (Özkan ve Arslantaş, 
2013:312). Bütün toplumsal sistemlerde aynı işlevi sürdürmekle birlikte özellikle kapitalist 
toplumlarda temel işlevi toplumsal ilişkiler sistemini yeniden üretmek biçiminde şekillenen eğitim, bir 
yandan emek gücünün toplumsal yeniden üretiminde rol oynarken, diğer yandan yeni toplumsal 
ilişkiler sistemine uygun vatandaşların yetiştirilmesinde önemli bir işleve sahip olmuştur. Ancak bu 
işlevlerinin yanı sıra eğitim, eşitlikçi bir topluma yaratılmasında rol oynayabilme ve özgürleştirici bir 
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süreç olma potansiyelini de içinde barındırmaktadır. Bu nedenle aynı zamanda herhangi bir araçsal 
nedene dayanmaksızın öğrencilerin hem dünyayı hem de kendilerini keşfetme, kişisel olarak 
özerkleşmelerini sağlayan bir yetkinleştirme süreci olabilmektedir (Buyruk, 2015:15 16). Bununla 
birlikte Althusserci bağlamda devletin ideolojik aygıtlarından bahsederken eğitimin ya da okulun da 
devletin ideolojik aygıtı olarak görüldüğünü belirtmek gerekmektedir. Böylece bireyler var olan 
sisteme adapte edilip, rıza yöntemiyle olumlamakta ve hatta sistemi yeniden üretmektedir. 
 
Öğretmen sözcüğü resmi eğitim kurumlarındaki öğretme göreviyle sorumlu tutulan her derecedeki 
öğreticiyi kapsamaktadır. Öğretmen’in genel tanımını örgün eğitim kurumlarında eğitim veren kişi 
olarak yapmak mümkün görünmektedir. Gündelik hayatta, herkes başka birine bir şey öğretmektedir. 
Öğretmen ise örgün eğitimin bir öğesidir, bu sebeple öğretmen öğrencileri öğretme konumuna 
sokmakla yükümlüdür. Öğretmenlik belirli bir program dâhilinde planlanmış eğitim aktiviteleri 
düzenlenerek öğrencilerin davranışlarını daha önceden planlanmış programlara göre değiştiren bir 
meslektir (Erden, 2005:22-23). Öğretmenler toplumun geleceğine yön vermekle birlikte toplumdaki 
tüm meslek grupları için gerekli insan kaynağının yetişmesinde de son derece önemli rol 
oynamaktadırlar. Böylelikle toplum mühendisliğinin en önemli basamağını okul oluşturmaktadır. 
Okulun ise içinde öğretmenler olmadığından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu bağlamda okulda 
eğitim ve öğretim işiyle meşgul olan öğretmenleri aynı zamanda toplum mühendisleri olarak da 
değerlendirmek mümkündür.  
 
Bu bağlamda bir diğer önemli konu ise öğretmenlerin sınıfsal konumlarına dair belirsizlikler olmuştur. 
Kapitalist toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesinde eğitimin işlevine odaklanan bazı çalışmalarda 
öğretmenler, egemen toplumsal değerlerin yeniden üretilmesinde rol oynadıkları için orta sınıfta kabul 
edilmişlerdir ve işçi sınıfından gelen öğrencilere karşıt bir konumlandırma içinde görülmüşlerdir 
(Carter ve Stevenson’dan akt. Buyruk, 2015:99). Callinicos meslek bağlamında üretim ilişkileri 
değerlendirildiğinde sınıfsal konumun belirlenmesinde orta sınıfın ya da beyaz yakalı çalışanların üç 
sınıfsal konum içinde tanımlanabileceğini belirtmiş ve öğretmenleri de beyaz yakalıların çoğunluğu 
oluşturduğu düşük maaşla çalışan hemşire ve teknisyenlerle birlikte “alt meslekler” olarak 
değerlendirmiştir (Callinicos, 2006:33). Özellikle Türkiye’deki öğretmenlerin durumunu tam da 
Callinicos’un ifade ettiği gibi alt meslekler kategorisinde değerlendirmek mümkün görünmektedir.  
 
 

3.1. Öğretmenin Taşıması Gereken Özellikler 
Çelikten, Şanal ve Yeni (2005)’nin alanyazına dayalı yaptıkları bir çalışmada etkili bir öğretmende 
bulunması gereken nitelikleri şu şekilde sıralamışlardır: 
*Sabırlı davranır, olaylar karşısında dayanıklıdır ve duygularını kontrol altında tutar.  
*Farklı inanç, görüş ve gruplara saygılı ve uzlaştırıcıdır.  
*Kılık kıyafetine, temizlik ve düzene özen gösterir.  
*Kendini geliştirmeye ve eleştirmeye açıktır.  
*Kişisel sorunlarıyla sınıfı ve okulu meşgul etmez.  
*Öğrencileri güdüleyici özelliklere sahiptir.  
*Başarıya odaklanmıştır, öğrenciden yüksek başarı beklentisi içinde, destekleyicidir. 
*Düşünce ve davranışlarıyla öğrenciler için modeldir. 
*Öğrencilere karşı güler yüzlü, hoşgörülü ve sevecendir. 
*Öğrencilere karşı güvenilir, dürüst, objektif, sırdaş ve dosttur. 
*Sınıfta yapıcı ve eğitsel bir disiplin oluşturur. 
*Liderlik özelliklerine sahiptir.  
*Öğrencileri, velileri, çevresini etkilemede başarılıdır. 
*Arabuluculuk, hakemlik, temsilcilik özelliklerine sahiptir. 
*Cesaretlendirici ve destekleyicidir.  
*Sevecen, anlayışlı ve esprilidir.  
*Sorunlardan yakınmak yerine çözüm bulmak için çaba harcar. 
*Sınıfta otoriteyi sağlar, sınıfı grup olarak cezalandırmaz, cezaları bireysel olarak verir.  
*Eğitim bilimlerinin temel kavramlarını tanır ve öğrenmeyi kolaylaştırır.  
*İyi bir gözlemcidir, kendini sürekli yenileme gayreti içindedir. 
Çalışmada incelenen filmlerdeki öğretmen karakterlerinin yukarıdaki özellikleri ne ölçüde taşıdığına 
bakılarak, Türk Sinemasında öğretmenin nasıl temsil edildiği ortaya konmaya çalışılmıştır. 
 

4. Türk Sinemasinda Öğretmen Temsili 
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Türk sinemasında öğretmen temsili ilk filmlerden günümüzde çekilen filmlere kadar sıklıkla 
işlenmiştir. Çünkü öğretmenlik yeni bir toplumsal yapı oluşturmadaki en önemli meslekler arasındaki 
yerini almıştır. Toplumun şekillenmesinde öğretmenlerin yeni nesile vereceği eğitim o toplumun 
geleceğe dair zihinsel yapısınını etkileyecektir. Buna bağlı olarak Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
öğretmenler yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ideologları olarak görev yapmışlardır. Bu durum 
sinemaya yansıtıldığında farklı olmamıştır. Yeni kurulan cumhuriyetin hemen hemen her alanda 
cumhuriyete bağlı yeni nesiller yetiştirmeye ihticaı vardır bu bağlamda öğretmenlere düşen görev kadar 
sinemaya da görev düşmüştür. 
İlk yıllardan itibaren Muhsin Ertuğrul’un tek adam olarak Türk sinemasını domine ettiğini söylemek 
mümkündür. Tiyatrocular dönemi diye de adlandırılan bu dönemde öğretmen temsiline de sıklıkla 
rastlanmıştır. Başta1932 yapımı “Bir Millet Uyanıyor” filmi olmak üzere birçok filmde öğretmen 
temsili görülmüştür. Bu filmde Kurtuluş Savaşı yıllarında hainlerle kahramanların çekişmeleri, 
mütareke ve Savaş arka planının önünde Yüzbaşı Davut’la öğretmen Nesrin’in zaferle evliliğe dönüşen 
lekesiz aşkları sergilenmiştir (Onaran, 1995:29). Bu ve buna benzer temsillerde Öğretmenler ilerici, 
çağdaş, vefakar, topluma bilinçlendirmeye çalışan ve gericilere karşı koyan bir tipoloji çizmiştir.  
Buna benzer süreç “Geçiş Dönemi” (1940-50/52 arası dönem, Tiyatrocular etkisindeki dönemden 
Sinemacılar etkisine geçişi ifade etmektedir) diye adlandıracağımız dönemde de devam etmiştir. 1949 
yılında Ömer Lütfi Akad’ın ilk filmi olan Vurun Kahpeye filminde öğretmen temsili görülmüştür 
(Onaran, 1990:23). Gerici, yobaz Hacı Fettah, din ve namusu bahane ederek Aliye öğretmene iftira 
atmış, tüm kasaba ona inanmış ve genç öğretmen idealleri, savunduğu düşünceler uğruna linç 
edilmiştir. Aslında tam da Cumhuriyet ideolojisinin istediği idealist insan (kadın tipi de denebilir) tipi 
öğretmenlerde ve onların yetiştireceği bireylerde yansıtılmaya çalışılmıştır. 
Özellikle 1950 sonrası ortaya çıkan sinemacılar kuşağıyla birlikte Türk sinemasında “Sinemacılar 
Dönemi” başlamıştır. Bu dönemden itibaren çekilen filmlerdeki öğretmen temsillerinde bir değişimin 
oluşmaya başladığını söylemek mümkündür. Toplumcu gerçekçi edebiyatın da etkisiyle 1960’lardan 
itibaren toplumcu gerçekçi sinemacılar kuşağı ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki filmlerde öğretmen 
temsillerinde toplumsal konumlar ya da sosyo-ekonomik faktörler daha fazla ön plana çıktığını 
söylemek mümkün hale gelmiştir. Filmlere bakıldığında öğretmenlerin yine idealist, cumhuriyetçi, 
vatanı ve milleti için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemek gerekmektedir. Filmlerdeki 
öğretmenler genç bireylerin vatanına ve milletine yararlı bir vatandaş olarak yetişmeleri için ellerinden 
gelen çabayı göstermişlerdir; ancak değişen toplumsal koşullara paralel olarak yaşam şartları ağırlamış 
ve bu durum da öğretmenlerin maddi anlamda yüklerini artırmıştır.  
Bu dönemde çekilen filmlerde öğretmenle ilgili sosyolojik ve ekonomik kodların “Öğretmenim” 
(1965), “Çalıkuşu” (1966), “Hudutların Kanunu” (1966) ve “Paydos” (1968), gibi filmlerde değişmeye 
başladığını söylemek gerekmektedir. Bu filmler her ne kadar Yeşilçam melodramları gibi olsalar da 
toplumsal sorunlara değinmişler ve o döneme kadar ki çekilen öğretmen filmlerinden bu anlamda 
farklılaşmışlardır. Artık gerçekçi bir bakış açısı (her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da) filmlere 
sirayet etmeye başlamıştır. 1950 sonrası dönemde öğretmenlerin maddi gücünün cumhuriyetin ilk 
yıllarına oranla ciddi biçimde azalmaya başladığı ve büyükşehirlerde artık geçim sıkıntısının 
öğretmenler için çok önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı alt metin olarak filmlerde işlenmiştir. 
Filmlerin bir bölümü toplumcu gerçekçi bakış açısıyla çekilmiş olsa da büyük bölümü hala Yeşilçam 
kalıplarının dışına çıkamamış ve melodramik öğelerden kurtulamamıştır. Yine de 1960’ların sonuna 
doğru çekilen “Orda Bir Köy Var Uzakta - Bir Dağ Masalı” filmi ideolog olan öğretmen tipolojisinin 
Türk sinemasında hala hâkim bir kod olduğunu göstermiştir. Reşat Nuri Güntekin’in Bir Dağ Masalı 
adlı eserinden uyarlanan filmde Türkan Şoray’ın Anadolu’ya bir köy öğretmeni olarak gitmesi ve orada 
yaşadıkları anlatılmıştır. Türkan Şoray filmde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak idealist bir 
öğretmen tipolojisi çizmiştir. Bu filmde değinilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise artık din adamı 
karakterinin öğretmenle birlikte hareket ediyor olmasıdır. Bu anlamda cumhuriyet değerlerine sahip bir 
öğretmen ve din adamı aynı idealler için bir araya gelebilmiştir. Aslında “Bir Dağ Masalı” filmi ikinci 
çevrimdir, ilki 1947 yılında çekilmiştir ve çalışmada ele alınacak olan “Öğretmen Kemal” filmini -
içerik olarak- anımsatmaktadır. Yine 1960’ların sonuna doğru çekilmiş olan Paydos (1968) filmi de, 
öğretmenin ekonomik yetersizliğinin altını çizmiş bu anlamda öğretmenlerin sosyo-ekonomik 
sorunlarından bahsetmiştir (Efendioğlu, 2013: 18-24).  
1970’li yıllarda toplumsal ve politik meselelerin artmasına rağmen öğretmene dair en önemli 
temsillerin komedi filmlerinde olduğunu söylemek mümkündür. 1972 yılında “Tatlı Dillim” ve 
sonrasında Rıfat Ilgaz’ın romanından uyarlanan “Hababam Sınıfı” serisinde öğretmen temsillerine dair 
yeni nüveler görmek mümkün olmuştur. “Tatlı Dillim” filminde öğretmen karakterinin idealist bir 
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öğretmen portresi çizdiğini söylemek gerekmektedir. Buna ek olarak öğretmenin din adamlarıyla olan 
ilişkisindeki yumuşama hatta birlikte hareket etme durumu “Tatlı Dillim” filminde de görülmüştür. 
Ancak filmin asıl teması melodramik bir aşk öyküsüdür ve filmin amacı iki ana karakterin bir araya 
gelmesini sağlamaktır. Bu anlamda filmdeki öğretmen karakterimizin kadınlığı, öğretmenliğinin önüne 
geçmiş ve aslında iyi bir sevgili ya da eş olabileceğinin altı çizilmiştir.  
1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında uygulanan ambargo hem toplumsal sorunların, hem de geçim 
sıkıntısının arttığı, yıllarda çekilen Hababam serisinde idealist bir öğretmen olarak otoriteyi temsil eden 
Mahmut Hoca (aynı zamanda okul yöneticisidir) karakterinin klasik, alışılageldik öğretmen temsiline 
uyduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte birçok öğretmenin emekli olmalarına rağmen geçim 
sıkıntısı sebebiyle öğretmenliğe devam ettiği görülmüştür. Çekilen beş filmlik seri boyunca bir yandan 
toplumsal sorunlara değinilmiş ancak bu durum Rıfat Ilgaz’ın romanındaki kadar ayrıntılı ve eleştirel 
bir şekilde olmamıştır. Bu filmlerdeki komedi unsurunun filmin alt metinde iletmek istediği konuları 
gölgelediğini söylemek gerekmektedir. 
1980 askeri darbesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasi bir kez daha kesintiye uğramış ve 
darbe sonrasında yaşamın yeniden normalleşmesi zaman almıştır. Aslında darbe dönemi öncesinde 
alınan ekonomik kararlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bu dönemde dünya ekonomik sistemine 
entegre olmanın da önü açılmıştır. Darbe öncesinde 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıyla birlikte artık 
karma ekonomik sistemden liberal ekonomik sisteme geçilmiş ve kapitalizmle tam anlamıyla uyumlu 
bir ekonomik sistem ortaya çıkmıştır. Bu dönemde çekilmiş olan “Öğretmen Kemal” (1981), 
“Hakkâri’de Bir Mevsim” (1982), “Öğretmen” (1987), “Öğretmen Zeynep” (1988) filmlerinde darbe 
sonrası dönemin etkileri görülmüştür. Bu filmlerdeki öğretmen karakterlerinin hem ekonomik hem de 
siyasal anlamda çeşitli sorunlarla karşılaştığını söylemek mümkündür. “Hakkâri’de Bir Mevsim” 
filmindeki öğretmen politik sebeplerle devlet tarafından Hakkâri’nin bir kazasına gitmek zorunda 
kalmış bir yabancı, hatta ötekidir. Hiç bilmediği bir yerde, hiç tanımadığı insanlarla, hiç bilmediği dilde 
iletişim kurmak zorunda kalmıştır. Bu anlamda film mekânsal yabancılaşmayı izleyiciye son derece 
basit ve etkili bir biçimde aktarmıştır Aslında film Kürtlerin çoğunluklu olduğu coğrafyayı izleyicilere 
göstermekle kalmamış, darbe sonrasında belgesele yakın bir dille orada yaşanılan sorunlar açık ve net 
bir biçimde göstermiştir. Filmin 12 Eylül Darbesi sonrası çekilmiş olması da ayrıca önemlidir. Çünkü 
bu filmin hem gerçekçi hem de politik dili Türk sinemasında uzun süre yakalanamamıştır. 
1990 yılında “Karartma Geceleri”, sonrasında “Sürgün” (1992 )filmleri çekilmiştir. “Karartma 
Geceleri” Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aslında filmdeki öğretmen karakterinin 
Rıfat Ilgaz olduğunu söylemek mümkündür. Filmde iktidara muhalif genç idealist solcu bir öğretmenin 
yazdığı şiir kitabı yüzünden polisler tarafından sorgulanması ve işkencelere maruz kalması işlenmiştir. 
Filmde öğretmen karakterinin politik kimliği daha fazla ön plana çıkmıştır. Aslında film bir anlamda 
12 Eylül Askeri darbesiyle de yüzleşmeyi içermektedir. 1992 yılında çekilen “Sürgün” filmi ise 
ideolojik olarak “Karartma Geceler”deki öğretmene zıt politik görüşe sahip öğretmenin hikâyesini 
işlemiştir. Filmde sürgüne gönderilen dindar bir öğretmenin köyde yaptıkları işlenmiştir. Öğretmen 
karakterinin dini referanslara sıklıkla yer vermesi, bunu yaparken de bir tarafına Kurtuluş Savaşı 
gazisini diğer tarafına ise köyün sözü dinlenen dini büyüğünü alması dikkatleri çekmektedir. Öğretmen 
köy imamıyla işbirliği yaparak köylünün maddi manevi kalkınmasını sağlamıştır. “Hakkâri’de Bir 
Mevsim” filminden itibaren hem “Karartma Geceler” de hem de “Sürgün” filminde öğretmen 
tipolojisinin gün geçtikçe politikleştiğini görmek mümkündür. Artık hem 1960’ların cumhuriyet 
ideallerine bağlı, ilerici, gericilerle mücadele eden, kalkınmacı öğretmen tipolojisi hem de 1970’lerin 
mizahi yönden ele alınan öğretmen tipolojisi yerini devletle çatışan, sorgulayan, muhalif, dinsel 
anlamda inancının gereklerini yerine getiren öğretmen tipolojisine bırakmıştır (Efendioğlu, 2013:74-
83). 
2000’liyılllara gelindiğinde yine birçok filmde öğretmen tipolojisine rastlanmaktadır. “Okul” (2006), 
“Sınav” (2004), “Hababam Sınıfı” (2004, 2005, 2006), “Gönül Yarası” (2004), “İki Dil Bir Bavul” 
(2008), “Toprağın Çocukları” (2011) gibi filmlerde öğretmen temsili söz konusu olmuştur. Bu 
dönemde çekilen “Okul”, “Sınav”, “Hababam Sınıfı” filmleri sinema endüstrisinin ve popüler kültür 
tarafından üretilmiş; özellikle genç kitleyi sinemaya çekmek için yapılmıştır. Bu filmlerdeki temel 
belirleyici unsur endüstridir ve ona göre hem konular hem oyuncular belirlenmiştir. Yanı sıra bu 
filmlere her dönemin popüler konuları olan şiddet ve cinsellik de eklenmiştir, filmlerdeki öğretmen 
temsilleri de klişelerle dolu ve dönemin ruhuna uygundur. Öğretmen sadece okul sınırları içinde 
kalmayıp, okul dışında da öğrencilerin içine düştüğü problemlere yardımda bulunan ya da olaylara 
müdahil olan kişi olarak sunulmuştur. Bununla birlikte bu filmler özellikle üniversite sınavlarına 
getirmiş olduğu eleştirilerle sisteme karşı ve öğrencinin yanında imajı çizmişlerdir. “Hababam Sınıfı” 
serisi ise yeniden çevrimlerdir ve Hababam Sınıfı’nın eski filmlerine göre çok daha apolitik olarak 
değerlendirilmişlerdir. “Gönül Yarası” ise geçmişte olduğu gibi (Hakkari’de Bir Mevsim) meleğini 
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yapması için politik nedenlerle doğuya sürülen idealist Nazım öğretmenin hikâyesidir. 2000’li yıllarda 
bunlara benzer daha birçok film öğretmen karakterler üzerinden işlenmiştir. Gerçekçi bir dille ifade 
eden filmlerin dışındaki filmlerde popüler kültür belirleyici olmuş ve öğretmenlerin gerçek 
hikâyelerinden çok Hollywood benzeri yapımlar yapılmıştır. 

5. Örnek Filmlerin Çözümlenmesi 
Çalışmada amaca yönelik örneklem çerçevesinde “Öğretmen Kemal” (Remzi Jöntürk – 1981), 
“Öğretmen” (Kartal Tibet – 1988), “Öğretmen Zeynep” (Ümit Efekan – 1989) ve “İki Dil Bir Bavul” 
(Orhan Eskiköy, Özgür Doğan - 2008) filmlerinde ideolojik, sosyolojik ve tarihsel film çözümlemesi 
ve ayrıca filmlerde yer alan öğretmen karakterlerine (Kemal, Hüsnü, Zeynep ve Emre), karakter 
çözümlemesi yapılmıştır. Karakter çözümlemesi yapılırken, söz konusu dört karakterin sosyal, 
psikolojik ve fiziksel özelliklerini içeren bir içerik analizi yönergesi oluşturulmuştur. 

5.1. Öğretmen Kemal (1981)  
“Öğretmen Kemal” filmi 1981 yılında Remzi Jöntürk tarafından çekilmiştir. Başrollerinde Cüneyt 
Arkın ve Fikret Hakan gibi dönemin önemli oyunlarının yer aldığı film, Atatürk’ün ölmeden önceki 
son döneminde (1938 yılı olduğu Kemal’in filmde Atatürk’ün öldüğünü okuduğu telgrafta 
öğrenilmektedir) bir Anadolu kasabasında geçmektedir. Filmde, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı 
öğretmen Kemal’in Karalar köyünde göreve başlaması sonucu köyde iktidarları sarsılan gerici, yobaz, 
toprak ağası, karşı devrimcilerle mücadelesi konu edilmiştir. Aslında film Atatürk’ün doğum yılının 
yüzüncü yılında çekilmiştir. Bu anlamda bir nevi Ataürk’e armağan niteliği taşımıştır. 
Filmde ana karakter Kemal’in öğretmenlik vurgusu ön plana çıkmaktadır. Ancak bu öğretmen tam da 
cumhuriyet ideallerine uygun birisidir. Öğretmen Kemal’in amacı Atatürk devrimlerine ve cumhuriyete 
sahip çıkan genç bir nesil yetiştirmektir. Aslında Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1924 yılında Muallimler 
Birliği’nin toplantısında öğretmenlerin devletin ideolojik taşıyıcısı olduğunu açıkça belirttiği 
konuşmasında şöyle seslenmektedir; “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet 
sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” (Ayalp, 2005:67). Öğretmen Kemal, Mustafa 
Kemal’in arzu ettiği tarzda bir öğretmendir. Tüm zorluklara göğüs germekte, yeni kurulan 
cumhuriyetin açıklarını gidermek için fedakarca mücadele etmektedir ve bu anlamda gelecek nesiller 
için çok önemlidir. Öğretmen Kemal’in köyde başına gelenler Menemen olaylarında Kubilay’ın başına 
gelenlerle benzerlik göstermektedir. Zaten filmed de bu benzerliğin açık bir biçimde gösterildiğini 
söylemek mümkün görülmektedir. Bu bağlamda filmin Kemalist ideolojiye (aydınlanmacı, humanist, 
çağdaş) sıkı sıkıya bağlı olduğunu söylemek gerekmektedir. 
Filmde geçen diyalog ya da monologlar aslında filmin ideolojik olarak izleyiciye aksettirmek ya da 
anlatmak istediğini de vurgular niteliktedir. Köydeki gerici kesim öğretmenin köye gelmesini 
istememektedir, çünkü öğretmenin gelişiyle birlikte öğrenciler okula gitmek zorunda kalacaklar ve 
köyde tarlada çalışacak kişi kalmayacaktır (köylüler Şerif Efendi’ye dayanarak bu bahaneyi öne 
sürmüşler). Şerif Efendi filmde yönetmen tarafından Kemal öğretmenin karşısında konumlandırılmakta 
ve kötü yönleri tümüyle kendisinde barındırmaktadır. Şerif Efendi; hem çağının getirdiklerini 
anlamayan gerici ve köylüyü kazıklayan bir tefeci hem de dini vecibelerini yerine getiriyormuş gibi 
görünen cumhuriyet değerlerine saldıran bir sahtekârdır, aynı zamanda köyün en zengin adamı olan 
Dayı Bey’in köydeki en yakın adamı ve taşeronudur. Hükümet adamı olarak adlandırılan ve tahsildar 
zannedilen Kemal’in köye gelişiyle birlikte kendini öğretmen olarak tanıttığı sahnede köylünün 
yüzündeki gerilim ve şaşkınlık dikkatleri çekmektedir. Çünkü köylünün çocukların eğitim ve öğretim 
görmesi gibi bir derdi yoktur. Onların amacı sofralarına konacak bir ekmeğin artmasıdır. Köye 
hükümetin gönderdiği bir öğretmenin gelmesi, köy içindeki sömürü düzenine çomak sokulması 
demektir. Özellikle de Şerif Efendi’nin bu durumdan hiç memnun olmadığını anlamak zor değildir. 
Zaten diyaloglara da hemen bu durum yansımıştır. Şerif Efendi tahsildar zannettiği Kemal için kızına 
yemek hazırlamasını söylemiştir, gelenin öğretmen olduğunu öğrendiğinde kızı “yemek hazır” der 
ancak yemeğin daha sonra yeneceğini söyler ve şöyle devam eder “çünkü muallim efendi hemen 
dönmek ister, hemen dönerse de isabet eder, çünkü bu köyde ne mektep ne de okuyacak çocuk 
bulunmaktadır” diyerek çatışmanın fitilini ateşlemiştir. Aralarında geçen diyalogda Şerif Efendi ve 
Kemal karalı iki karşıt görüşü dile getirmişlerdir; 
Öğretmen Kemal: “Çocuklara okuma yazma öğreteceğim mutlaka”,  
Şerif Efendi: “Okul yok dedim” ,  
Öğretmen Kemal: “Yapacağım mutlaka” 
Şerif Efendi: “Yapamayız çalışacak boş adam yok” 
Öğretmen Kemal: “Devletin emri var yapılacak” 
Şerif Efendi: “Öyle de böyle de olmayanı bizden alamazsın mümkünü yok” 
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Öğretmen Kemal: “Sen sus! ben almaya değil vermeye geldim”  
Aslında bu diyaloğun hemen sonrasında İstiklal Savaşı gazisinin söyledikleri durumu özetler 
niteliktedir “Köyümüze onur getirdin, muallim beyi demesi o ki, Atamız emretmiş; köylüm okusun 
demiş, efendilik babadan oğula miras kalmasın, okusun da kendi efendisi olsun demiş”. Bunun üzerine 
Kemal de “aynen, öyle buyurdu Gazi Mustafa Kemal, buyruk yerine gelecek” diyerek birbirlerine 
asker selamı vermişlerdir. Aslında Öğretmen Kemal’i köye gelen bir savaşçı olarak tanımlamak 
mümkündür. Artık dış güçler ülkeden atılmıştır ancak savaş devam etmektedir. Yeni bir toplum 
idealinin gerçekleşmesi için artık savaşın eski sistemin devamını isteyen ülke içinde gerici güçlere 
karşı verilmesi gerekmektedir. Öğretmen Kemal de bu görev bilinciyle köye gelmiştir. Kendisine sahip 
çıkan İstiklal Savaşı gazisiyle birlikte oradan ayrılıp gazinin evine giderler. Film ilerledikçe köyde bir 
okulun olmadığı ortaya çıkar, muhtar da Şerif Efendi’nin etkisiyle hareket etmektedir Kemal’e şöyle 
seslenmiştir; “devlet seni göndermeden önce bir okul yapsaydı”. Aslında bunları diyerek var olan 
durumun altını çizmekte ve Şerif Efendi gibi var olan düzenin devamını istemektedir. Kemal ise 
“devleti milletten ayrı düşünmek olmaz muhtar, devlet sensin, benim, biziz devlet, okulu da biz 
yapacağız” diyerek her şeye rağmen mücadele edeceğini yeniden vurgulamıştır. Film boyunca 
Kemal’in geldiği yere geri dönmesi için her şey yapılmaya çalışılacaktır ancak filmin sonuna kadar 
Kemal mücadelesini sürdürecektir. Kemal köyü dolaşırken rastladığı kıza boynundaki inek çanının ne 
olduğun sormuş ve köydeki kızların durumuna işaret etmiştir sonrasında ona; “okul açılınca gelirsen 
bunun çıkaracağız insan temsili” demiştir böylelikle kızların, kadınların eski düzende neler çektiğini 
vurgulamış ve yeni düzenin onlara neler getireceğini de açıklıkla ifade etmiştir. Filmin her anı aslında 
ideolojik bir bombardıman gibidir.  
Filmin devamında okulun yeriyle ilgili sorun yaşanmıştır. Kemal adak ağacının yerine okul 
yapılacağını söylemiş ve böylece Şerif Efendiyle ikinci çatışma gerçekleşmiştir. Kemal ertesi gün adak 
ağacını yıkarken “Kör taassup, yıkacağım seni, yıkıl! Halkımı cahil bırakan safsata, yıkıl! Yıkıl, yıkıl, 
yıkıl… Yıkıl çağların gerisindeki karanlık düşünce, yıkıl!” diye içinden haykırırken aslında öğretmenin 
davranışlarına yön veren ideolojik arka planı yansıtmaktadır. Ağaç geçmişten gelen bütün kötü 
alışkanlıkları ve gericiliği temsil ederken, yerine yapılacak olan okul ise gelecek aydınlık günlerin 
habercisidir. Ağaç, dış güçlerin işgaline uğramış ve halkıyla bağı kopmuş Osmanlı’yı temsil ederken, 
okul yeniden filizlenen umudu ve Türkiye Cumhuriyetini temsil etmektedir.  
Ağacın yıkıldığını gören köylüleri temsilen Şerif Efendi’nin dile getirdiği “Dinimize ters düştün sen! 
Günahkâr!” sözlerine Kemal karşı çıkmış ve “Dinimize ters düşen, bu ağaca zilleri, çaputları bağlayıp 
medet umanlarla; onları bu yolda azmettirenlerdir. Bilmez misiniz ki dinimizde put yoktur, haramdır. 
Ve sizler, ‘Hastayız, işimiz var’ deyip saklanan tembeller! Bilmez misiniz ki bu ağacın kendisine bile 
faydası yoktur. Bakın, hepsi yemyeşilken bu yaprak bile vermemiş. Kestim onu, şimdi bir işe 
yarayacak. Şimdi kutsal, ulu bir işe yarayacak” diyerek geçmişle gelecek arasındaki bağın oluşabilmesi 
için geçmişin geleceğin kuruluşunda önünü açması gerekliliğine vurgu yapmıştır.  
Film ilerledikçe Şerif Efendi’nin kışkırtmalarıyla Kemal, köy çocuklarının taşlı saldırısına 
uğrayacaktır. Çünkü Şerif Efendi köydeki bütün olumsuzlukların müsebbibi olarak Kemal’in orada 
olmasını göstermiştir. Bu noktada gericilerin çocukların dimağlarına yerleştirdiklerine dikkat çekilmek 
istenmiştir. Bir tarafta Öğretmen Kemal vardır ve onların (öğrencilerin) okuyup birey olması için 
çalışıp çabalayacağını ifade etmiştir, diğer tarafta ise dini bilgilerini kullanarak halkı yanlış 
yönlendiren, halkın dini duygularıyla oynayan şarlatan bir hoca efendi vardır. Şerif efendi Öğretmen 
Kemal’i şeytanlaştırarak köylünün gözünde düşman etmeye çalışmıştır ve filmin sonunda da bunu 
başarmıştır.  
Kemal’in tek amacı, köylünün(özellikle de çocukların, öğrencilerin) tahsil görmesi ve bu yolla birey 
olabilmesidir. Birey vasfı kazanan köylü, hesabını yalnızca kendisine vereceği bir dünya algısına sahip 
olacaktır. Bu yolla din (taassup) ve feodalite gibi bağlayıcılığı bulunan ve genç Cumhuriyet karşısında 
bir direnç noktası olarak beliren yapı yok edildiği gibi, bu yapının yeniden canlanmasının da önüne 
geçilecektir. Ancak aydınlanmacı bir bakış açısıyla köye ve köylüye yaklaşan öğretmenin hareket 
tarzındaki provakatif unsurlar onun sonunu hazırlamıştır. Yönetmen burada Öğretmen Kemal ve 
düşüncesine sonuna kadar sahip çıkmak istemiştir ama filmin içinde Öğretmen Kemal’in bazı 
davranışlarını abartılı bir biçimde vererek amacının dışına çıkmıştır. Bu durum da Dayı Bey ve Şerif 
Efendi’ye yaramıştır. Köylü hızla Kemal’in yanında uzaklaşmış ve yeniden Şerif ve Dayı’nın yanına 
geçmiştir. Aslında burada devrimin keskin, sert tavrına bir eleştiri vardır. Yönetmen gerici unsurlara 
karşı mücadele eden öğretmenin köylüyle diyaloğunun sorunlu olduğunu izleyiciye yansıtmıştır. 
Köylüyle, Şerif ve Dayı’la rtak bir düzlemde buluşmaya yanaşmayan Kemal’in bu tavrı, köylüyle 
arasındaki mesafenin artmasına ve köylünün önyargılarının giderilememesine yol açmıştır. Dayı Bey 
herşeye rağmen mücadele eden Kemal’i usandırmak için çeşitli kişilerle işbirliği yapmış ve bir an önce 
köyden gitmesini sağlamak istemiştir. Bu anlamda Dayı’nın Rum Leon Efendi ile işbirliği dikkat 
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çekicidir. Dayı Bey Kemal’in köyden gitmesi için Leon’un fikirlerine başvurmuştur. Aslında bu durum 
ülke içindeki gericilerle dış güçlerin bağlantılı olduğunu göstermek istemiştir. Leon’un dediklerini 
yapan Dayı Bey filmin sonunda ölüyor olsa da öğretmen Kemal de halk tarafından linç edilmiştir.  
Film genel anlamda ucuz ve kaba bir propaganda yapmak gibi bir sorunu içinde barındırmaktadır. 
Anlatmak istediğiyle anlattığı şeyler birbiriyle uyuşmamakta ve amacının dışına çıkmaktadır. 
Sinemasal anlamda (senaryosundan çekimlerine ve kurgusuna kadar) son derece sorunlu bir film 
olmuştur. Bu sorunlu dili Atilla Dorsay ifade etmiş ve filmle ilgili olumsuz bir eleştiride bulunarak 
filmin sinematografik anlamdaki sorunlarına dikkati çekmiş, onla da yetinmeyip içerik bazında filmin 
eksiklerini dile getirmiştir. Türk sinemanın yıllardır en kötü alışkanlıklarının bu filmde yeniden 
hortladığını belirmekle birlikte filmin aslında Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılını sömürmekle 
suçlamıyoruz diyerek demek istediğinin tam tersini kastetmiştir. 1920’lerin 30’ların romancılarının 
kullanmış olduğu argümanların (özellikle ilerici/gerici) hala aynı biçimde geçerli olamayacağını da 
ifade etmekle birlikte filmin bu tanımlamaların altına sığındığını belirtmiştir (Dorsay, 1995:362-363). 
Bu anlamda filmin ideolojik olarak savunduklarını ifade ederken kullanmış olduğu dil sorunlu bir dildir 
ve bu topraklarda yaşayan insanların çok da tasvip etmediği bir içeriğe sahiptir. Hem biçim hem de 
içerik olarak sinemasal anlatı tekniklerinin çok gerisinde olduğunu söylemek gerekmektedir. 
Filmde Kemal karakterinin fiziksel özelliklerine bakıldığında uzun boylu, orta yapılı, esmer, orta yaşlı 
birisi olduğunu söylemek mümkündür. Yeni kurulan cumhuriyetin elitlerini temsil eden kıyafetleriyle 
köy içinde kendini hemen belli etmektedir. Psikolojik anlamda karakterimizin güçlü, etken, başarılı, 
sert mizaca sahip, yargılayıcı, hükmeden, kararlı, hırslı, çözüm getiren ve sinirli bir ruhsal yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. zaten film boyunca bu durum çok fazla öne çıkmaktadır. Kemal, bütün bu 
özellikleriyle toplum içinde öncü yada lider olabilecek vasıfları sadece kendinde barındırmamakta, 
öğretmenlere de bir prototip olma özelliğini de taşımaktadır.  
Filmdeki Kemal öğretmenin etkili bir öğretmende bulunması gereken niteliklerin büyük bir bölümüne 
sahip olmadığını söylemek gerekmektedir. Aslında bu durum ikiye ayırılmalıdır, öğrencilere karşı 
niteliklerin neredeyse tamamı vardır (sabırlı, anlayışlı, öğrencileri güdüleyici vb.) ancak öğrencilerin 
dışında köylülere karşıysa bu özelliklerin dışına çıkılmış ve öğrencileri, velileri, çevresini etkilemede 
başarılı olamamıştır. 
Filmin sinemasal anlamda başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü filmin kendisi bir 
propaganda aracına dönüşmüş ve bu propaganda da kör gözüne parmağım biçiminde yani açık ve 
izleyicinin gözüne sokar şekilde yapılmıştır. Bu durum filmin hem tematik hem de estetik anlamda 
kalite sorunu yaşamasının da temel sebebidir. Filmin ideolojik bir amacının olduğu çok açık bir 
biçimde görülmektedir. Bunun da ötesinde 12 Eylül sonrası çekilmiş olması da bu anlamda önemlidir. 
Aslında 12 Eylül sonrası devletle toplum arasında zayıflayan bağların sağlamlaştırılması amacıyla da 
yapılmıştır.  

5.2. Öğretmen (1987)  
1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı, başrollerde Kemal Sunal ve Selma Sonat’ın 
oynadığı film, taşrada öğretmenlik yapan, çocuklarla iyi iletişim kuran, idealist ve son derece başarılı 
Hüsnü’nün ödüllendirilerek İstanbul’a tayinin çıkmasıyla hem maddi hem de manevi olarak yaşadığı 
sorunları ve zorlukları anlatmıştır.  
Aslında film 24 Ocak 1980 ekonomik kararları sonrasında uygulanan neo-liberal politikaların ve 
toplum üzerindeki etkilerinin eleştirisini anlatmaya çalışmıştır. Çünkü 24 Ocak kararları dünyadaki 
ekonomik konjonktüre uygun olarak neo-liberal bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu kararlar sonrasında 
IMF destekli katı bir ekonomik program uygulanmış, devletin ekonomiye olan doğrudan müdahalesini 
en aza indirgenerek liberal politikaların ve serbest piyasa ekonomisinin önü açılmıştır. Bununla birlikte 
ekonominin dışa açılımı ve dünyayla bu anlamda bütünleşme hedeflenmiştir (Karabıyık ve Uçar, 
2010:43). Böylelikle yönetmen filmde ülkedeki orta sınıfın giderek fakirleşmesinin açıkça eleştirisini 
öğretmenlik mesleği ve öğretmen karakteri üzerinden yapmıştır. 
Hüsnü öğretmen önce İstanbul’a tayini çıktığını duyunca çok sevinmiş, eşi ve çocuğuyla İstanbul’da 
yaşayacağı güzel günlerin hayalini kurmuştur. Ancak İstanbul onun için tam anlamıyla bir kâbusa 
dönüşmüştür. Eşi ve çocuğuyla hayalini kurduğu hiçbir şeyi yapamadığı gibi gün geçtikçe yaşam 
koşullarının zorlaşmasına paralel olarak da ek işler (başta işportacılık olmak üzere) yapmaya 
başlamıştır. Hüsnü öğretmen “eve alacağı sebze meyveden, okula gideceği otobüs biletine kadar her 
türlü ekonomik kısıntının” (Akcan ve Polat, 2016:310) sonucu olarak akıl sağlığını koruyamamış, 
yitirmiştir. Aslında filmde Hüsnü öğretmenin istediği şey çok da zor bir şey değildir; insanca yaşam 
koşulları içinde yaşayabilmek; ailesinin, çocuklarının isteklerini minimum düzeyde giderebilmektir. 
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Ancak yeni ekonomik koşullarda büyük şehirde aile içinde tek kişinin çalışmasıyla mümkün olması 
mümkün şeyler değildir. 
Filmin başında İstanbul’a gelen Hüsnü öğretmen hemen okula müdürle görüşmeye gitmiş ve aralarında 
geçen diyalogda aslında nasıl bir yere geldiğini fark etmeye başladığı görülmüştür. Müdür sırf ucuz 
olduğu için okula çok uzak bir yerden ev tuttuğunu söylemiş ve Hüsnü’ye de bu yönde tavsiyelerde 
bulunmuştur. Sonrasında odadan ayrılan Hüsnü ile hademe arasında geçen konuşmada ancak o çevrede 
600 dolara ev bulabileceğini öğrenmiştir ve “bizim dolarla ne işimiz var Amerika mı burası” diyerek 
tepkisini göstermiştir. Aslında yönetmenin burada dönemin ekonomik şartlarına duyulan tepkiyi ifade 
ettiğini söylemek mümkündür. Film boyunca içinde bulunulan ekonomik koşulları eleştiren benzer 
cümleler karakterler aracılığıyla sıklıkla ifade edilmiştir. Dolarla markla işinin olmadığını söyleyen 
Hüsnü öğretmene okulun hademesi biraz daha fedakârlık etmeleri halinde Okmeydanı’nda (kırsal 
kesimden gelen dar gelirli insanların yaşadığı, gecekondu mahallerinden birisidir) bir, iki odalı bir ev 
bulabileceğini söylemiştir. Hüsnü öğretmen gittikten sonra ise hademe; “bunların hali benimkinden 
beter ben hademeyim ne iş olsa yaparım, ama onlar öğretmen diye bir sıfatları var hayat boyu üç kuruş 
alır dururlar” diyerek öğretmenlerin içinde bulunduğu sıkıntıyı ifade etmiştir. Sonrasında ailesini 
İstanbul’a getiren Hüsnü öğretmene oğlunun verdiği tepki “baba burası İstanbul mu bu ne biçim 
İstanbul, bizim köyümüz daha iyiydi” şeklinde olmuştur ve Hüsnü de “galiba haklısın” diyerek oğluna 
hak vermiştir. 
Öğretmen filmi, Türk sinemasında öğretmen temsili açısından son derece önemlidir. Filmde yönetmen 
piyasa ekonomisine ve siyasal iktidara eleştirel tutumunu öğretmen karakteri üzerinden sert biçimde 
beyaz perdeye yansıtmıştır. Bu anlamda Türk sinemasının önemli filmlerinden birisi olmakla birlikte 
aslında gün geçtikçe zayıflayan, güçsüzleşen öğretmen tipinin de somut örneğini de yansıtmıştır. Film 
boyunca öğretmen Hüsnü’nün yaşadığı çaresizlik izleyiciye başarılı bir biçimde verilmiş ve çekildiği 
dönemde birçok kişinin sorunu olan durum, gerçekçi bir dille anlatılmıştır. Aslında filmin politik 
açıdan duruşu da oldukça önemlidir. Filmi izleyen seyircilerin filmden rahatlamış bir biçimde çıkması 
imkânsız olmakla birlikte dönemin politik iktidarına karşı daha fazla tepki göstermesi söz konusu 
olmuştur. Bu anlamda filmin ezilenden yana bir politik tutum sergilediğini söylemek gerekmektedir. 
Filmde toplumcu bir dil kullanılmış ve sadece öğretmenler açısından durum ele alınmamıştır. Özellikle 
orta ve alt kesimin içinde bulunduğu durum ve yaşadıkları sorunlar dönemin politik eleştirisini de 
beraberinde getirmiştir. 24 Ocak kararları sonrası özellikle büyük şehirlerde emekçi sınıfların ve 
memurların içine düştüğü buhran, yalın bir şekilde anlatılmıştır. Toplumsal muhalefetin yeniden 
canlanmaya başladığı yıllarda çekilmiş olan film, bu durumun sinemasal yansıması gibidir. Görevini 
idealistçe yerine getirmeye çalışan ve öğrencileriyle yakın bir ilişki kuran Hüsnü öğretmen, ekonomik 
sıkıntılar yüzünden görevini yerine getiremeyecek duruma gelmiştir ve filmin sonunda akıl hastanesine 
götürülmüştür. 
Hüsnü karakterinin fiziksel özelliklerine bakıldığında uzun boylu, orta yapılı, esmer, orta yaşlı birisi 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda sağlam bir fiziksel yapısından söz etmek mümkün 
değildir. Psikolojik anlamda karakterin karşılaştığı sorunlar karşısında güçsüz (çaresiz), edilgen 
(maddiyatın her şey olduğu bir dünyada), başarılı ancak bunun karşılığını alamayan, yumuşak huylu, 
uyum gösteren, kabullenici, kararsız, bağımlı, hırsları olmayan, çaresiz ve uysal bir ruhsal yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. Filmin sonunda başına gelenler de karakterin psikolojik özelliklerinin 
sonucudur. Tepkisini dışa vuramayan Hüsnü öğretmen bu sistemde aklını kaybetmenin dışında bir çıkış 
yolu bulamamıştır. 
Filmdeki Hüsnü öğretmenin etkili bir öğretmende bulunması gereken niteliklerin büyük bir bölümüne 
sahip olmadığını söylemek gerekmektedir. Aslında ilk başlarda özellikle taşradayken neredeyse bütün 
niteliklere sahip bir öğretmenken, büyük şehirde ekonomik koşullara bağlı olarak bu özelliklerin büyük 
bir bölümünü ister istemez kaybetmiştir. Buna rağmen öğrencileri tarafından sevilen, saygı duyulan bir 
öğretmen olmaya devam etmiştir. İnsan yaşamında Marx’ın da öngördüğü biçimde ekonomik altyapı 
temel belirleyicidir ve Hüsnü öğretmen de ekonomik altyapının kötüleşmesine bağlı olarak akıl 
sağlığını yitirmiştir.  

5.3. Öğretmen Zeynep (1988) 
Yönetmenliğini Ümit Efekan’ın, yaptığı başrollerinde Hülya Avşar ve Bülent Bilgiç’in oynadığı 
“Öğretmen Zeynep” filmi 1989 yılında çekilmiştir. Filmde Hülya Avşar son derece idealist, işinde çok 
başarılı, genç ve güzel bir edebiyat öğretmeni olan Zeynep karakterini canlandırmıştır. Ancak 
ekonomik koşulların kötü olmasına paralel olarak aldığı maaş onun daha iyi bir yaşam sürmesine ve 
evini geçindirmesine engeldir. Zeynep maddi koşullarını iyileştirmek adına doktor arkadaşı sayesinde 
mafya babalarının yarın akıl hastası, şımarık çocuklarına ders vermeyi kabul etmiştir. Ancak Zeynep 
maddi anlamda tatmin olurken bir yandan da hukuksuz işlerin ortasında kalmıştır. Ona daha güzel bir 
yaşam sunmayı vadeden nişanlısı Orhan (Bülent Bilgiç) da özel ders vermesi konusunda Zeynep’i 
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cesaretlendirmiştir. Orhan Zeynep’in aksine gözü yükseklerde olan ve bunun için de ne yapılması 
gerekiyorsa yapmaya hazır birisidir ve Zeynep’in yaşamına bu anlamda müdahalelerde bulunmuştur. 
Aslında Zeynep onun bu hırsından hoşnut değildir ancak bir yandan da daha fazla para kazanmak 
istemektedir. Zeynep’in sayısı gün geçtikçe artan özel ders verdiği öğrencilerin çoğu sorunlu bir 
gençliği temsil etmiştir. Zeynep öğretmenin onlarla başarılı mücadelesi film boyunca verilmeye 
çalışılmıştır. Mafyanın hukuksuz işlerine tanık olduktan sonra bunları polise bildirmekle bildirmemek 
arasında bir ikilem yaşayan Zeynep öğretmen sonunda polise bildirmiştir ancak sevdiği birçok insanı 
da kaybetmiştir. 
Film dönemin toplumsal sorunlarına değinmekle birlikte yukarıda incelediğimiz Öğretmen filmdeki 
Hüsnü gibi çeşitli maddi zorluklar yaşamıştır. Hüsnü ek iş olarak özel ders vermek yerine bambaşka 
işleri tercih ederken Zeynep öğretmen özel derslerle maddi anlamda rahatlamaya çalışmıştır ama her 
şeyin olduğu gibi bunun da bir bedeli vardır ve Zeynep öğretmen bu bedeli çok ağır ödemekle yüz yüze 
kalmıştır. Olacakları bilmesine rağmen kararından vazgeçmeyip hukuksuzluğu ihbar etmesiyle aslında 
ideal öğretmen/insan tipine de vurgu yapmıştır. Bütün maddi yetersizliklere rağmen işine son derece 
bağlı, disiplinli ve idealist bir öğretmen olma tavrından vazgeçmemiştir ve verdiği kararların arkasında 
durmuştur. 
Filmde yönetmen öğretmenlerin içinde bulunduğu maddi yetersizlikleri dile getirmekle birlikte politik 
tavrını çok fazla belli etmemiştir. Filmde toplumsal bir eleştiri bulmak mümkün olsa da (özellikle 
mafya düzeni ve bağlantıları) bunun çok da açıkça yapılmadığı bir gerçektir. İdeolojik anlamda orta 
yolcu bir film olduğunu söylemek mümkündür. Filmde insanların ekonomik anlamda sorunlarının 
olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte çözüme değinilmemiş ve var olanın sistemin dışına 
çıkılmamıştır. 
Öğretmen Zeynep filminde karakterin fiziksel özelliklerine bakıldığında orta boylu, zayıf, kumral, orta 
yaşlı birisi olduğunu söylemek mümkündür. Psikolojik anlamda karakterimizin güçlü, etken, başarılı, 
sert mizaca sahip, yargılayıcı, hükmeden, kararlı, bağımsız (kısmen demek mümkündür çünkü bağımlı 
olduğu durumlar da vardır), hırslı, çözüm getiren ve sinirli bir ruhsal yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Zeynep öğretmenin fiziksel anlamda çok güzel oluşu mafya babalarının sorunlu 
çocuklarının derslere ilgilisini çekmesini kolaylaştırmış ve eğitimlerine olumlu bir biçimde yansımıştır. 
Ancak bir süre sonra öğrenciler Zeynep öğretmeni birer objeye dönüştürmeyi hedeflemişlerdir. 
Filmdeki Zeynep öğretmenin lisedeki eğitim esnasında etkili bir öğretmende bulunması gereken 
niteliklerin büyük bir bölümüne sahip olduğunu söylemek gerekmektedir. Ancak özel ders sırasında bu 
niteliklerin bir bölümünü bir kenara itmiştir. Bu anlamda özel ders verdiği öğrencilere karşı otorite 
sağlamada çeşitli sıkıntılar yaşamıştır. Genel anlamda filmin öğretmen tipolojisini olumlu bir biçimde 
yansıttığı söylemek gerekmektedir. 

5.4. İki Dil Bir Bavul 
2009 yılında Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın birlikte yönettiği; Emre Aydın’ın başrolde oynadığı ve 
içinde belgesel görüntülerin çok fazla olduğu “İki Dil Bir Bavul” filmi, ülkenin batısında doğup 
büyümüş Denizlili Emre öğretmenin mezun olduktan sonra hiç bilmediği bir coğrafyaya (ülkenin 
doğusundaki bir köye) atanmasını ve orada yaşadığı zorlukları ele almıştır. Film, anlatmak istediği 
sorunu basit ve yalın bir dille izleyicisine aktarmayı başarmıştır. Birbiriyle iç içe yaşayan ama birbirine 
yabancı olan iki toplumun hikâyesini izleyiciye gerçekçi bir dille aktarabilmiştir. Filmin teması ana 
dilde eğitim sorunudur ve bu sorun film boyunca izleyiciye belgesel görüntülerle de desteklenerek 
anlatılmıştır. Bu anlamda istediği temayı çok basit ve minimal bir dille izleyicisine aktarmayı başarmış 
ender Türk filmlerinden birisi olmuştur. Ayşe Gönen’in Hayal Perdesi dergisindeki yazısında filmi “İki 
Dil Bir Bavul her iki tarafı da kendi doğallığı içerisinde, korkularını ve çaresizliklerini örtbas etmeden 
olanca çıplaklığıyla deşifre ediyor. Senelerdir masal gibi dinlediğimiz yahut kimi sosyal sorumluluk 
projelerinin reklâm filmlerinde birkaç saniyeliğine izlediğimiz bir vakıaya spot ışığı tutuyor” 
(2010:101) şeklinde yorumlamıştır. Film bilmediğimiz, görmediğimiz, varlığından haberdar 
olmadığımız coğrafyayı ve insanları izleyiciye olabildiğince nesnel bir bakış açısıyla aktarmıştır.  
Filmde Emre öğretmen “hiç bir şey yok yav, hiç bir şey…yani ben köye geleceğimin farkındaydım, 
yani köye çıkacağımı da biliyordum ama ben bu kadar kötü bir yer hayal etmemiştim en azından yani 
suyum olur diyordum o bile yok yani” sözleriyle çaresizliğini dile getirmekle birlikte içinde bulunduğu 
coğrafyanın sorunlarını da ifade etmiştir. Sonuçta herkes aynı köyde yaşamaktadır ve suya ihtiyaç 
duymaktadır. Geldiği yer Emre öğretmen için hayal kırıklığı yaratmıştır ve hayal kırıklığını da sıklıkla 
annesi ile paylaşmıştır. Filmde artık öğretmenliğin idealist bir bakış açısıyla temsili söz konusu 
değildir. Öğretmenlik de klasik anlamda bir mesleğe doğru evrilmiştir.  



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	 275	

Öğrencileriyle iletişiminde de çok büyük sorunlar yaşayan Emre, aslında tam da ne yapacağını 
bilememe durumuyla yüz yüze kalmıştır. Emre öğretmen özellikle Zülküf’e (Zilkif) birşeyler 
öğretmeye çalıştığı sahnelerde bu durumla sıklıkla karşılaşmış ve öğrencilerden uzaklaşarak ellerini 
ısırmış, başını ovmuş ve çaresizliğini göstermiştir. Böylelikle filmde devletin en önemli 
temsilcilerinden olan öğretmenin bile ulaşamadığı bir coğrafyadan bahsedilmektedir. Devlet tarafından 
yüzüstü bırakılmış bir öğretmenin ideolojik temsilcisi olarak verdiği mücadele son derece eksik 
kalmıştır. Film boyunca bu duygu izleyiciye sıklıkla ve başarılı bir biçimde aktarılmaya çalışılmıştır.  
Öğretmen sınıfa girdiğinde, resmi ideolojinin eğitim politikaları özelindeki izdüşümüne, rastlamak 
mümkün olmuştur, okulun içinde Atatürk portresi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe yönetmen 
tarafından bilinçli bir biçimde öznel bakış açısıyla gösterilmiştir. Emre karakteri bazı konularda 
devletin ona yüklediği idealist bakış açısıyla davranmış olsa da filmin bazı bölümlerinde içinde 
bulunduğu durumu sorgulamış ve bir süre sonra da çaresizliği ifade etmiştir. Filmde Emre öğretmenin 
çaresizliğini anlattığı sahnelerden birisinde öğrencilerin daha Türkçe bilmediğini ifade etmiş ve ancak 
beş yılın sonunda düzgün bir Türkçe öğretmenin başarı sayılması gerektiğini ifade etmiştir. Buna 
benzer bir konuşmayı öğrenci velisiyle de yapmış o da Türkçe’nin onların ana dilleri olmadığını, onlar 
için yabancı dil olduğunu belirtmiştir. Doğal olarak ilkokul yılları öğrencinin Türkçe öğrenmesiyle 
geçmektedir. 
Yönetmenlerden Özgür Doğan’la yapılan söyleşide Emre öğretmenin durumunu açıkça ifade 
etmektedir; “Ankara’nın doğusuna hiç geçmemiş. Dört yıllık üniversite eğitimi boyunca buna dair 
hiçbir şey öğretilmemiş ona, bir şey söylenmemiş. Nereye gideceği, nasıl bir hayatla karşılaşacağına 
dair hiçbir fikri yok. Dolayısıyla onun için çok büyük bir şok. Ve yapayalnız o köyde. Yani, kısmen 
baktığınızda, nesnel olarak dışarıdan baktığınızda, aslında köylülerin durumu daha iyi. Kendilerini 
kurtarabildikleri bir alan var. Ama Emre için böyle bir şans da yok. Aslında o da kurban. Dolayısıyla 
ne çocuklar suçlu, bize göre, ne Emre suçlu. Bu, sisteme dair bir problem” (Hızlı, 2010:131). 
2008 yılında çekilen filme bakıldığında iktidarın Kürt politikasında ciddi değişikliklere gittiği yıllar 
olduğunu görmek mümkündür. Film aslında başta anadil olmak üzere, Kürt Sorunu, yabancılaşma, 
kimlik eksenli politikalar hususunda son derece yalın tespitler yapmaktadır. Bunları da sade bir 
biçimde izleyiciye yansıtmıştır.  
Filmde Emre karakterinin fiziksel özelliklerine bakıldığında orta boylu, zayıf, esmer, genç birisi 
olduğunu söylemek mümkündür (Üniversite biter bitmez sınavı kazanmış ve atanması gerçekleşmiştir). 
Psikolojik anlamda karakterin, güçsüz, edilgen, başarısız (ama gayret eden), yumuşak mizaca sahip, 
kabullenici, uyum gösteren, kararsız, bağımlı, hırslı olmayan, çaresiz ve uysal bir ruhsal yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. Bütün bu özelliklerin Emre öğretmenin bölgeye ve insan uyum sağlamasında 
önemli etkenler olduğunu söylemek gerekmektedir. 
Filmdeki Emre öğretmenin eğitim esnasında etkili bir öğretmende bulunması gereken niteliklerin 
büyük bir bölümüne sahip olmadığını söylemek gerekmektedir. Emre’nin meslek hayatında yeni 
olmasının bu durumda büyük etkisi vardır. Emre sabırsız, olaylar karşısında kimi zaman ne yapacağını 
bilemeyen, duygularını kontrol etme hususunda başarısız, öğrencileri güdüleyici özellikleri olmayan, 
başarıya odaklanamamış, sınıfta yapıcı olamayan, liderlik özellikleri içinde barındıramayan bir 
öğretmen tipolojisi çizmiştir. 

6. Sonuç 
Türk sinemasında öğretmen temsillerine bakıldığında, genel anlamda öğretmenlerin yeni bir zihniyetin 
temsilcisi olduğunu söylemek mümkündür ve idealist duygularla hareket etmişlerdir, öğrencilere bir 
şeyler öğretebilmek adına üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirmek istemişlerdir ve çoğu zaman da 
bunu başarmışlardır. Ele alınan dört filmde de bu durumdan bahsetmek mümkündür. Ancak özellikle 
“Öğretmen Kemal” filminde bu durum daha fazla vurgulanmıştır. Zaten dört film içinde öğretmenin 
yönetimsel açısından önemine vurgu yapan film “Öğretmen Kemal”’dir. “Öğretmen” filminde özellikle 
öğrencilere yaklaşım farkının altı çizilmiş ve sevgiyle öğrencileriyle iletişim kuran Hüsnü, özellikle 
köy okulunda son derece başarılı olmuştur. “Öğretmen Zeynep” de başarılı bir öğretmen olmakla 
birlikte idealist yaklaşımıyla maddi gücü olmayan öğrencilere ders vermiştir. “İki Dil Bir Bavul” filmin 
Emre karakteri ise diğer üç filmdeki öğretmen temsillerine göre daha geri plandadır. Emre hem 
idealizm noktasında hem de içinde bulunduğu coğrafyaya uyum sağlama anlamında çok ciddi sıkıntılar 
yaşamıştır. Aslında devlet öğretmenle öğrencileri bu bölgede baş başa bırakmış olmakla birlikte eğitim 
öğretimi de öğretmenin insafına bırakmış gibi görünmektedir. 
Türk sinemasında öğretmenlerin maddi anlamda yetersizliklerinden bahseden ilk filmler 1960’larda 
toplumcu gerçekçi sinemacılar döneminde yapılmaya başlamıştır. 1960 sonrasında çekilen filmlere 
bakıldığında sınıfsal anlamda orta sınıftan alt sınıfa doğru bir kayışın olduğu görülmüştür. Ele 
aldığımız üç film bu durumun açıkça göstergesi konumundadır. Özellikle “Öğretmen Zeynep”, 
“Öğretmen” ve “İki Dil Bir Bavul” filmlerinde öğretmenin maddi yetersizliklerine vurgu yapıldığı 
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görülmektedir. “Öğretmen Kemal” filminde ise öğretmenlerin cumhuriyetin ilk yıllarında hem maddi 
hem de manevi anlamdaki yeterliklerinin daha iyi olduğunu söylemek mümkündür.  
Özellikle kırsal kesimde geçen filmlerde öğretmenin yerleştirmek istediği yeni düşünce yapısı 
genellikle dirençle karşılık bulmuştur. “Öğretmen Kemal” filminde bu durum somut bir biçimde 
gösterilmiştir. Bu direncin temsilcileri genelde dinî kişiler, muhtar, ağa gibi köyün ileri gelenleridir ve 
var olanın korunmasını ya da geleneksel değerlerin daha ön plana çıkmasını istemişlerdir. Bu durum 
aynı zamanda onların köy içindeki iktidarlarının da devam etmesi anlamına gelmiştir. “Öğretmen 
Kemal” filmi bu konuyu ele alan en önemli filmdir. Kemal, devletin memuru olarak görevlendirildiği 
köyde yukarıda bahsedilen ve değişime, gelişime direnen kitleye karşı neredeyse tek başına mücadele 
etmeye kalkmıştır. Ancak Cumhuriyet ideolojisini kör gözüne parmağım şekilde ve karşısındakileri 
yok sayarak vermeye çalışmış ve başarılı olamamıştır. İlerici çağdaş öğretmen tipolojisi Türk 
sinemasında sıklıkla kullanılmıştır ve öğretmenler devletin temsilcileridir (“Karartma Geceler”, 
“Hakkâri'de Bir Mevsim”, “Sürgün” filmleri bu tanımın dışında tutulmalıdır). Özellikle kırsal 
kesimdeki doktor, asker ve diğer devlet görevlileri, öğretmenin yanında konumlandırılmış ve 
birbirlerine destek olmuştur bu durum özellikle yine “Öğretmen Kemal” filminde açıkça gösterilmiştir. 
Kemal okulun çatısı için köye gelen komutandan yardım istemiş ve komutan da çatının en kısa 
zamanda köye getirileceğinin sözünü  
Genelde filmlerdeki öğretmen karakterleri devletin gerici, yobaz, geri kalmış insan topluluğuna karşı 
ilericiliği savunan, çağdaş, aydın ve gelişmişliğe önem veren karakterleri olarak konumlandırılmış ve 
kalkınmanın, aydınlanmanın, ilericiliğin temsilcileri olmuşlardır. Özellikle geri kalmış köylere Truva 
atı gibi sokularak oranın değişip dönüşümünü sağlama görevini üstlenmişlerdir. 
Öğretmenin sinemasal temsilde kültürel anlamda değişimler de meydana gelmiştir. Öğretmenlerin 
günlük konuşmalarındaki bozulma buna örnek olarak gösterilebilir. “Öğretmen Kemal” sürekli slogan 
vari sözcükler kullanıp, düzgün bir Türkçeyle konuşurken, “Öğretmen” filminde Hüsnü’nün “iki Dil 
Bir Bavul”’da Emre’nin konuşmalarının Kemal’e göre çok daha zayıf veya bozulmuş olduğunu 
söylemek mümkündür. Buna benzer bir durum giyim kuşam için de geçerlilik taşımaktadır. Yine 
Kemal bu anlamda ideal bir öğretmen tipolojisi sunarken, Hüsnü ve Emre karakterlerinin giyim kuşam 
konusunda çok zayıf olduklarını söylemek gerekmektedir. Özellikle de Hüsnü öğretmende durum 
ekonomik kaynaklıdır, Emre öğretmen ise köyde olmasını etkisiyle giyim kuşamına fazla dikkat 
etmemiştir. 
Gül Yaşartürk Türk sinemasındaki öğretmen tiplemelerini 1980 darbesi öncesi ve sonrasında diye ikiye 
ayırmıştır. 1980 öncesi öğretmen temsillerini politik bir özne olmaktan uzak ve toplumsal ideallere sıkı 
sıkıya bağlı biçimde yorumlarken, 1980 sonrası öğretmenleri ise bireyselleşme ve yalnızlaşmayı bir 
arada yaşayan şeklinde ifade etmiştir (2011:178). Bu anlamda, “Öğretmen”, “Öğretmen Zeynep”, İki 
Dil Bir Bavul bireyleşme ve yalnızlaşmayı bir arada yaşayan öğretmenler olarak değerlendirilebilir, 
Öğretmen Kemal ise 1980 sonrası çekilmiş olsa da Yaşartürk’ün 1980 öncesi için söylemiş olduğu 
toplumsal ideallere sıkı sıkıya bağlı bir öğretmen tipolojisine sahiptir. 
Sonuç olarak, incelenen dört öğretmen karakterinin fiziksel, sosyal ve psikolojik özelliklerine 
bakıldığında, Öğretmen Kemal’in güçlü, idealist ve kendinden emin halinin giderek, kabullenici, pasif, 
uysal bir karaktere doğru dönüşüm geçirdiği görülmektedir. İki dil bir bavul filmdeki Emre öğretmen 
karakterinin ise yalnızlaşmış, sadece annesi ile (cep telefonu aracılığı ile) iletişim kuran, yabancılaşmış 
bir temsil olduğu görülmektedir. Türk sinema tarihindeki öğretmen temsillerine genellenecek olursa, 
maddi ve manevi anlamda öğretmen karakterlerin giderek güçlerini kaybettikleri görülmektedir.  
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Özet 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı mesaja maruz kalan tüketiciler satın alma kararlarında 
daha bilinçli ve seçici hale gelmişlerdir. Sosyal konulara karşı tüketicilerin ilgi düzeyinin artması 
işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğa verdikleri önemin de artmasına sebep olmaktadır. Günümüz 
tüketicisi, ürün ve hizmetini satın aldığı işletmelerden topluma da katkıda bulunmalarını istemektedir. 
Küreselleşme olgusu toplumların değer yargılarını değiştirdiği gibi işletmelerin de yönetim 
anlayışlarını da değiştirmektedir. Bu durum işletmelerin ekonomik olduğu kadar, aynı zamanda da 
sosyal bir misyonlarının bulunması ve topluma faydalı kuruluşlar olmaları gerektiği gerçeğini ortaya 
koymaktadır. İşletmeler, varlıklarını sürdürmek, kârlılıklarını arttırmak, marka imajını güçlendirmek ve 
marka farkındalığı yaratmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları 
gerçekleştirmektedirler. Araştırmanın amacı; İzmir ilindeki seçilmiş üniversitelerin işletme bölümde 
okuyan öğrencilerin, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası uygulayan markalara karşı tutumlarını 
incelemektir. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının genç tüketiciler üzerindeki yansımalarının, 
gençlerin kampanyalar hakkındaki tutumlarının ve kampanyaların marka farkındalığı oluşturma 
üzerindeki etkisinin incelenmesi ile katılım şekillerinde farklılığa sebep olan unsurların ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları, Marka 
Kavramı, Marka Bilinirliği. 
 
 

Effects of Corporate Social Responsibility Campaigns On Young Consumer’s 
Brand Awareness And A Quantitative Research 

 
Abstract 

Consumers who are exposed to many different messages as a result of development of technology 
become more conscious and selective in their purchasing decisions. Increasing consumer interests for 
social issues leads businesses and brands to give more importance to corporate social responsibility. 
Today's consumers want businesses that they purchase products and service from to contribute to the 
society, too. The phenomenon of globalization changes understanding of marketing and management 
of companies as well as value judgment of societies. This situation shows the fact that companies have 
social missions as well as economic mission and must be organizations beneficial to the community. 
Companies are involved in these corporate social responsibility campaigns in order to survive, increase 
their levels of profitability, strengthen their corporate and brand image and create brand awareness in 
the eye of consumers. The purpose of this study is to examine the attitudes of students studying in 
department of business administration of universities selected in İzmir province against brands carrying 
out corporate social responsibility campaigns. It was aimed to find the potential impacts of corporate 
social responsibility campaigns on young consumers, examine the opinions of young people about 
campaigns and effect of campaigns in creating brand awareness and discover the elements causing 
differentiation in participation types. 
 
Key Words: Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility 
Campaigns, Brand Concept, Brand Awareness 
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Giriş 
Küreselleşen dünya, teknolojinin gelişmesi ve bilinçlenen tüketici sayısındaki artış birçok işletmenin 
pazarlama stratejilerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Gelişmeler doğrultusunda işletmeler 
pazarlama anlayışlarına yeni bir bakış açısı getirerek, sadece tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanında sosyal görevler de üstlenmektedir. Günümüzde işletmeler, rakipleriyle başa çıkabilmek için 
sadece ürün ve hizmetlerini geliştirmenin yeterli olmadığını görerek, tüketicilerin gözünde olumlu bir 
imaj oluşturma gereğini duymuşlardır. Bilinç düzeyi artan topluma karşı işletmelerin tutumunun 
duyarlı olması gerekmektedir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için geliştirdiği stratejilerin temel 
amacı  müşteri  odaklı  olabilmek  ve  toplum tarafından kabul  görmektir. Artık tüketiciler, işletmeleri 
sadece ürün ve hizmet üreten kurumlar olarak görmemekte, işletmelerden sosyal katkılar da 
beklemektedirler. Rekabet sürecinde  rakip işletmeler karşısında marka  değeri  yaratarak  öne  geçmeyi  
başaran işletmeler,  toplumsal  değerler  yaratabilmek için de sosyal sorumluluk  anlayışını  
benimsemektedirler.   
Marka değeri yaratılmasında rol oynayan unsurlardan biri haline gelen kurumsal sosyal sorumluluk 
kampanyaları, işletmelerin önemli bütçeler ayırarak, topluma faydalı olma, olumlu imaj ve itibar 
yaratma aracı olarak işletme yöneticilerinin çalışma alanında günden güne daha önem kazanmıştır. 
Kurumsal  sosyal  sorumluluk kampanyaları, bir  işletmenin veya markanın  önderliğinde belli  plan  ve  
program  dâhilinde,  belli  bir  sorunun çözümüne  yönelik  geliştirilmiş  kampanyalar  olarak  
tanımlanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının tüketici gözünde değeri arttıkça 
işletmeler için güçlü bir yatırım olma özelliği artmaktadır.  İşletmeler sosyal sorumluluklarını yerine 
getirdikleri takdirde toplumun işletmeye bakış  açısının ve markalarla ile ilgili algılarının değişeceği 
açıktır. Sosyal sorumluluğu, faaliyetlerinin bir parçası haline getiren ve bu şekilde de marka imajlarını 
geliştiren işletmelerin ürün ve hizmetlerinin satın alınması eğiliminin özellikle gelir düzeyi yüksek olan 
Amerikalı ve Avrupalı tüketiciler arasında arttığı yapılan araştırmalarla görülmektedir. Kurumsal 
sosyal sorumluluk konusu, rekabet koşullarında markayı ayakta tutabilmeye, marka değerini 
artırabilmeye, marka sadakati ve marka farkındalığı yaratabilmeye olanak sağlamaktadır. Kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetleri tüketicinin satın alma karar sürecinde işletmenin markasının rakiplerle 
karşılaştırılmasını ve seçilmesini sağlayan kritik unsurlardan biri haline gelmiştir 
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı 
  Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin gerek kendi amaçlarına, gerekse toplumun 
beklentilerine uygun politikalar belirleme ve uygulama, karar verme ve faaliyetlerini yerine getirme ile 
toplumsal yaşamı iyileştirmeye ilişkin yükümlülüklerin bütünüdür (Özgener, 2004: 157). Başka bir 
tanıma göre sosyal sorumluluk, işletme veya örgütlerin eylem veya etkinliklerinin toplum üzerindeki 
etkileri ile toplumun normlarına uyum açısından yasal ve moral sorumluluklarıdır (Tek ve Özgül, 2007: 
18). Kuruluşlar tarafından alınacak kararların, kamu üzerinde yaratacağı etkinin etraflı biçimde 
düşünülmesi olarak ifade edilen sosyal sorumluluk, karar verme sürecinde kişisel-kurumsal karar ve 
faaliyetlerin tüm sosyal sistem üzerinde oluşturacağı olası etkileri değerlendirme zorunluluğudur 
(Göksel, 2010: 134). Sosyal sorumluluk, genel olarak bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş 
ahlâkına, kurum içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun politika ve stratejiler 
uygulayarak insanları memnun ve mutlu etmesidir (Eren, 2000: 99). Yukarıdaki tanımlardan çıkarılan 
ortak özellikler incelendiğinde, yönetimler; işletme ve toplumun birlikte gelişmesine katkı sağlayacak 
işlemleri gerçekleştirirken sorumluluk bilinciyle kararları vermeleri gerekmektedir. Değişen ve gelişen 
dünyada işletmeler strateji, politika ve uygulamalarını oluştururken sadece ekonomik hedeflere 
odaklanmamalı, ikincil paydaşlarına karşı olan sorumluluklarının bilinci ile de hareket etmelidirler. 
 

Marka Kavramı 
 Marka kavramı, pazarlama literatüründe birçok yazar tarafından farklı biçimde tanımlanmıştır. 
Marka kavramının işletmeler açısından önemli hale gelmesinin en önemli unsurlarından biri, 
markalaşmanın tüketiciler nezdinde farklılaşma aracı olmasıdır, böylece işletmeler piyasalarda oluşan 
yoğun rekabetten farklılaşarak rakiplerinden ayrışabilmektedirler. Türk Markalar Kanunu’na göre 
marka, “Sanayide, küçük sanatlarda, imal ve izhar edilen, üretilen veya ticarette satışa çıkarılan her 
nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için, bu emtia ve ambalajın üzerine konulan, emtia üzerine 
konulmadığı takdirde, ambalajlarına konulan ve bu maksada elverişli işaretler marka olarak ifade 
edilir” (Bişkin, 2004: 14). Markanın arkasındaki temel fikir, kuruluşun yaptığı her şeyde, sahip olduğu 
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varlıklarda ve ürettiği her üründe ne olduğunu ve neyi amaçladığını ortaya koymasıdır (Olins, 2012: 
28). 

 
Marka Farkındalığı  

             Tüketiciler genellikle daha önce adını hiç duymadıkları markaları satın almalar. Farkındalık bir 
bilinirlik hissini işaret etmekte ve yaratmaktadır. Bu da tüketicinin seçim yapacağı markaların arasında 
olmak için gerekli olan güven duygusunu oluşturur (Chattopadhyay ve diğerleri, 2013: 166). Marka 
hatırlanırken tüketicinin aklına gelen ilk şey, duruma ve ipucuna dayanmaktadır. Bu ipucunun sunuluş 
biçimi ve mevcut diğer öğeler arasındaki ilişkinin bellekteki gücü bir şeyin hatırlanıp hatırlanmamasını 
ve neyin hatırlandığını belirlemektedir (Franzen, 2007: 49). Farkındalık kavramı, markanın en basit 
haliyle tanınmasından, o marka hakkında detaylı bilgiye dayanan bilişsel bir yapının kurulumuna kadar 
uzanabilmektedir (Tığlı ve diğerleri, 2007: 85). Aaker’ın marka farkındalığı seviyeleri şu şekildedir: 
Markayı tanıma, markayı hatırlama, akla ilk gelen marka olmak ve marka ismi hakimiyetidir (Aaker, 
2007: 83). 
 

Araştırma 
Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, kurumsal sosyal  sorumluluk kampanyalarının  marka farkındalığına ve genç 
tüketicilerin satın alma  davranışına olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırma, kurumsal sosyal 
sorumluluk kampanyalarının marka farkındalığı sağlamadaki etkisini incelemek amacıyla İzmir 
ilindeki seçilmiş devlet ve vakıf üniversitelerinin işletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerine 
yönelik hazırlanmıştır.  

Araştırmanın Metodolojisi 
Örnekleme Süreci 

Araştırma, İzmir ilindeki seçilen devlet ve vakıf üniversitelerinin işletme bölümünde eğitim alan 
öğrencilere uygulanmıştır. Yükseköğretim kurulunun (YÖK) bilgilerine göre İzmir ilinde 5’i vakıf, 4’ü 
devlet üniversitesi olmak üzere toplamda 9 üniversite bulunmaktadır. Araştırma için üniversite 
seçiminde kota kriteri kullanılmıştır. Tabakalı rastgele örnekleme yöntemine  göre  anketlerin  sayısal  
dağılımı, üniversitelerin YÖK’te  belirtilen  öğrenci  sayısına göre  orantısal  olarak yapılmıştır.    

Anket Formunun Oluşturulması 
Araştırmada kullanılan soru formu için Tığlı ve çalışma arkadaşlarının (2007) “Sosyal Sorumluluk 
Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik 
Bir Araştırma” adlı çalışmalarından derlenmiştir. Adı geçen makalede soru formunun tam olarak 
bulunmaması yüzünden analizlerde bulunan ifadeler kullanılarak soru formu oluşturulmuştur. 
Anket uygulaması yapılmadan önce anket sorularının eksikliklerinin ve yanlışlıklarının 
belirlenebilmesi için anket formu ana kütleyi temsil eden 50 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. 
Yapılan ön test ile anlaşılmayan herhangi soru bulunmaması nedeniyle anket soruları öğrencilere 
uygulanmıştır.  

Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada  veriler  anket  yöntemi  ile toplanmıştır.  Anket  formunda  27  soru  yer  almıştır. 
Soruların 6 tanesi  demografik,  16’sı beşli  likert,  2’si tek  seçmeli,  1’i sıralama ve  2’si  açık  uçlu 
olarak düzenlenmiştir.  Veriler,  SPSS  16.0  ile  analiz edilmiştir.   

 
 
 
 
 
 
 

Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 
Araştırmanın Güvenilirliği 

 
Tüketicilerin Demografik Özellikleri ve Verilerin Analizi 

Ankete katılan öğrenci sayısı 433 kişilik örneklem grubundan oluşmaktadır. Anketi cevaplayanların 
%42,5’i erkek, %57,5’i ise kadınlardan oluşmaktadır. 
Yapılan araştırmada üniversite öğrencilerine aylık kişisel harcamaları  sorulmuştur. Genç tüketiciler; 
%5,3 oranında 0 - 200 tl, %26,3 oranında 201 - 400 tl, %30,8  oranında  401-600  tl aralığında  
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harcama  yaptıklarını belirtmişlerdir. 601 - 800 tlaralığı ise %26 oranındadır. 801 tl ve üzere harcama 
oranı %11,6 oranındadır. En çok kişisel harcama düzeyi %30,8 oranı ile 401-600 TL aralığı olarak 
belirlenmiştir. 
Üniversitelere  göre  anket  dağılımı, İzmir ilindeki belirtilen üniversitelerin  YÖK’ten  alınan öğrenci  
sayısına  göre  kota  örneklemesiyle yapılmıştır. Tablo 11’de görüleceği üzere işletme öğrencilerine 
yapılan anket çalışmasında en yüksek öğrenci sayısı, %53,4 ile Dokuz Eylül Üniversitesidir. Sırasıyla 
%28,7 oranı ile Ege Üniversitesi,  %10 oran ile Ekonomi Üniversitesi ve %7,9 oran ile Yaşar 
Üniversitesi yer almıştır. işletme eğitimi alan öğrencilerin eğitim düzeylerine bakıldığında %18,1’i 
birinci sınıf, %44,6’ı ikinci sınıf, %19,9’u üçüncü sınıf, %17,4’ü ise dördüncü sınıf öğrencilerinden 
oluştuğu görülmektedir. En yüksek yüzde ise ikinci sınıf öğrencilerine aittir. 
Araştırmada  genç  tüketicilere  Türkiye’de hangi  alanlarda  sosyal  sorumluluk  kampanyası 
yürütülmesini  istedikleri  sorulmuştur.  Genç tüketicilerin  önemli  bulduğu sosyal  konular sırasıyla 
eğitim, bilim ve teknoloji, sağlık, spor, sanat, edebiyat, çevre, kültürel miras ve insan haklarıdır. Genç 
tüketicilerin, sosyal sorumluluk kampanyası yapılmasını istediği alanların başında eğitim ve sağlık yer 
almaktadır. Eğitim ve sağlığın; çevre, spor, teknoloji ve bilim, kültürel  miras  ve  diğerleri  ile  
karşılaştırıldığında çok yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir.  
Genç tüketicilere “Kurumsal sosyal sorumluluk  kampanyası yürüten  markaları  yazar  mısınız?” 
sorusu yöneltilmiştir. Turkcell, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası yürüten birinci marka olarak 
%25 oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Turkcell’i sırasıyla % 8,79 oranıyla Eti ve % 6,71 oranıyla 
Coca-Cola markası izlemiştir. İkinci marka olarak Coca-Cola %10,16 oranıyla ilk sırada yer 
almaktadır. Coca-Cola’yı,% 9,47 oranıyla Turkcell ve %8,31 oranıyla Eti takip etmektedir. 
Kampanya  farkındalığını  ölçümlemek adına öğrencilere “Bildiğiniz kurumsal sosyal  sorumluluk 
kampanyalarını  yazar mısınız?”  sorusu  yöneltilmiştir. Turkcell’in “Kardelenler”  kampanyası  
%15,20 ile ilk sırada  yer almaktadır. Hürriyet gazetesinin “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası ise 
%6,46 oranıyla ikinci sırada yer almaktadır. %5,08 oranı ile Eti’nin “Konya Havzası Projesi” ve %3,92 
oranı ile Coca-Cola’nın “Hayata artı vakfı” projeleri sırasıyla izlemektedir. İkinci kampanya adı olarak 
ise, %6,94 ile yine ilk sırada Kardelenler kampanyası yer almaktadır. % 3,47 ile Baba Beni Okula 
Gönder, % 3 ile Hayata Artı Vakfı, %1,85 ile Eti Konya Havzası kampanyası yer almaktadır. 

Araştırma Hipotezleri 
Ho: Genç tüketicilerin kişisel harcama düzeyi ile eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk 
hakkında öncelik tercihleri açısından anlamlı bir fark yoktur. 
H1: Genç tüketicilerin kişisel harcama düzeyi  ile eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk 
hakkında öncelik tercihleri açısından anlamlı bir fark vardır. 
Kruskal Wallis Hipotez Testi Sonuçları  

  Ki kare     Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi 
Eğitim 4,798 4 0,309 
 
Gruplama Değişkeni : Aylık Kişisel Harcama 
 
 % 95 güven düzeyinde anlamlılık düzeyi: 0,309> 0,05 Ho reddedilemez. 
Genç tüketicilerin kişisel harcama düzeyi  ile eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk hakkında 
öncelik tercihleri açısından anlamlı bir fark yoktur. Genç tüketicilerin kişisel harcama düzeyi  ile 
eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk hakkında öncelik tercihleri arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. 
Ho:Kadın ve erkek tüketicilerin sağlık alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk hakkında öncelik 
tercihleri açısından anlamlı bir fark yoktur. 
H1:Kadın ve erkek tüketicilerin sağlık alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk hakkında öncelik 
tercihleri açısından anlamlı bir fark vardır. 
Mann-Whitney U Hipotez Testi Sonuçları  
 Sağlık 
Mann-Whitney U 20720 
Wilcoxon W 51600 
Z -1,576 
Anlamlılık Düzeyi (2 yönlü) (p değeri) 0,115 
 
Gruplama Değişkeni: Cinsiyet 
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% 95 güven düzeyinde sağlık için anlamlılık düzeyi: 0,115 > 0,05 olduğu için Ho reddedilemez. 
Kadın ve erkek tüketicilerin sağlık alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk hakkında öncelik tercihleri 
açısından anlamlı bir fark yoktur. Kadın ve erkek genç tüketicilerin sağlık konusundaki kurumsal 
sosyal sorumluluk kampanyası yürütmeleri ile ilgili öncelik tercihleri açısından farklılık tespit 
edilmemiştir. Cinsiyetin, sağlık konusunda öncelik tercihlerini belirleyen bir faktör olmadığı 
söylenebilir. 
Ho: Kadın ve erkek genç tüketicilerin “Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını gördükten sonra 
kullanmaya başladığınız markalar var mı?” sorusuna verdikleri yanıtlar açısından anlamlı fark yoktur. 
H1: Kadın ve erkek genç tüketicilerin “Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını gördükten sonra 
kullanmaya başladığınız markalar var mı?” sorusuna verdikleri yanıtlar açısından anlamlı fark vardır. 
Ki-Kare Hipotez Testi Sonuçları 

  
 Değer Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi (iki 

yönlü) 

Pearson Ki-Kare 13,304a 1 0,00 

Süreklilik Düzeltmesi 12,6 1 0,00 

Olabilirlik ölçüsü 13,425 1 0,00 
 
%95 güven düzeyinde anlamlılık düzeyi:  0,00< 0,05 olduğu için Ho reddedilmiştir. 
Kadın ve erkek genç tüketicilerin “Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını gördükten sonra 
kullanmaya başladığınız markalar var mı?” sorusuna verdikleri yanıtlar açısından anlamlı fark vardır.  
 
Ho:Genç tüketicilerin öğrenim gördükleri üniversite tipi (devlet- vakıf) ile  “Kurumsal sosyal 
sorumluluk kampanyalarını gördükten sonra kullanmaya başladığınız markalar var mı ?” sorusuna 
verdikleri yanıtlar açısından anlamlı fark yoktur. 
H1:Genç tüketicilerin öğrenim gördükleri üniversite tipi (devlet-vakıf) ile  “Kurumsal sosyal 
sorumluluk kampanyalarını gördükten sonra kullanmaya başladığınız markalar var mı ?” sorusuna 
verdikleri yanıtlar açısından anlamlı fark vardır. 
Ki-Kare Hipotez Testi Sonuçları 

  
 Değer Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi (iki 

yönlü) 

Pearson Ki-Kare 10,580a 1 0,001 
Süreklilik Düzeltmesi 9,775 1 0,002 

Olabilirlik Ölçüsü 10,582 1 0,001 
 
%95 güven düzeyinde  anlamlılık düzeyi: 0,001 < 0,05 olduğu için Horeddedilmiştir. 
Genç tüketicilerin öğrenim gördükleri üniversite tipi (devlet- vakıf) ile “Kurumsal sosyal sorumluluk 
kampanyalarını gördükten sonra kullanmaya başladığınız markalar var mı ?” sorusuna verdikleri 
yanıtlar açısından anlamlı fark vardır. 
Bu hipotezi test etmek için ankette yer alan “Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını gördükten 
sonra kullanmaya başladığınız markalar var mı?” sorusu (5.soru) ile öğrenim görülen üniversite 
sorusuna (10.soru) bakılmıştır. Ki-Kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Ki-kare bağımsızlık testi iki 
değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 
kullanılmaktadır. 
 
Tablo 20:Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarını Gördükten Sonra Kullanmaya Başladığınız 
Markalar Var Mı? 

Üniversite Tipi Evet (%) Hayır (%) Toplam (%) 

Devlet Üniversitesi 42,00% 58,00% 100,00% 

Vakıf Üniversitesi 62,30% 37,70% 100,00% 
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Devlet üniversitesindeki eğitim gören öğrencilerin %58’i sosyal sorumluluk kampanyaların gördükten 
sonra ilgili markayı kullanamayacağını ifade etmiştir. Vakıf üniversitesi öğrencilerinin %62,30’u ise 
kampanyayı gördükten sonra markayı kullanabileceğini ifade etmiştir. Vakıf üniversitesinde öğrenim 
gören öğrencilerin markayı kullanma yönünde olumlu görüş bildirdiği söylenebilir. Sonuç olarak 
kurumsal sorumluluk kampanyalarının tüketicilerin markayı tercihleri etmeleri üzerindeki etkisi, 
öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversite tipine göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Tercihlerin 
farklılık göstermesinin sosyo-ekonomik düzeyin farklı olmasından dolayı kaynaklanmış olabilir.  

 
Araştırma Sonucu 

  Yapılan araştırmanın sonucuna göre genç tüketiciler, kurumsal sosyal sorumluluk 
kampanyalarının yapılmasını istediği alan olarak öncelikle eğitimi ifade etmişlerdir. Ülkemizdeki genç 
nüfus oranının yüksek olması eğitim ihtiyacını da arttırmaktadır. Eğitim konusunda kurumsal sosyal 
sorumluluk uygulamalarının yapılmasını isteyen gençlerin bununla uyumlu olarak eğitim alanındaki 
kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını ve kampanyaları yürüten markaları hatırladığı 
görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları genç tüketicilerin marka farkındalığını 
olumlu yönde etkilemektedir. Genç tüketicilerin satın alma kararını değiştirmesi için fiyat önemli bir 
unsuru oluşturmaktadır. Genç tüketicilerin, eğitim gördükleri üniversite tipi (devlet-vakıf) ile sosyal 
sorumluluk kampanyaları yürüten markaları fark etmesinden sonra satın alma kararı arasında anlamlı 
farklılık bulunmaktadır. Vakıf üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin kampanya yürüten markaları 
fark etmesinden sonra satın alma kararlarını kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası yapan marka 
lehine değiştirebilecekleri söylenebilir. Vakıf üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin belli bir gelir 
düzeyinin üzerinde olması ve satın alma kararlarında fiyatın etkileyici bir unsur olmaması durumu satın 
alma kararını değiştirmesinde etkili olduğu düşünülebilir.  
 

Sonuç 
 Tüketiciler satın alma kararlarında her geçen gün daha fazla, işletmelerin ve markalarının  
sosyal  sorumluluk  uygulamaları  içerisinde olmalarını  göz  önünde  bulundurmaktadırlar. Kurumsal 
sosyal  sorumluluk kampanyaları işletmenin ve markanın imajını destekleyen çok önemli bir pazarlama 
iletişimi aracıdır. Kampanyanın uzun  süre uygulanması, marka farkındalığının oluşturulmasında ve  
tüketicilerin satın alma kararını değiştirmesinde önemli bir faktör olabilmektedir. Markalaşmak için 
uzun bir süreye ihtiyaç olduğu gibi kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının gerçekten hedefine 
ulaşabilmesi ve toplumu olumlu yönde değiştirebilmesi için de uzun bir süreye ihtiyaç vardır. 
Sürdürülebilir olan ve desteklenen kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının sonuçları olumlu 
olduğu kadar etkileri de büyük olmaktadır. Birkaç yıl desteklenen kampanyalar istenilen etkiyi 
yaratmamakta ve kısa bir süre sonra unutulmaktadır. İşletmeler sosyal sorumluluğu üstlenmeden önce 
gerçekten sorumlu olarak davranmalı ve uzun vadeyi kapsayacak şekilde düşünerek hareket etmelidir. 
Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında tüketiciler açısından önemli unsurların başında 
samimiyet ve tutarlılık gelmektedir. Kısa bir sürede belirli alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyeti gerçekleştirmiş olan markalar bu alanlarda yaptıkları faaliyetleri sürdürmeyip aksine olumsuz 
bir olayla karıştıkları takdirde tüketiciler tarafından daha önce gerçekleştirdikleri kampanyalarında 
samimiyeti sorgulanacak ve bu marka imajına olumsuz etkide bulunacaktır. İşletmelerin ve markaların, 
kampanyaların var oluş amacına sadık kalması ve tüketici nezdindeki güven ve inandırıcılıklarını 
korumaları gerekmektedir. Bu nedenle markalar sosyal sorumluluk kampanyası gerçekleştirmeden 
önce kısa-orta-uzun vadeli olmak üzere planlama yapmalıdırlar. 
          İşletmelerin yaptığı yatırımlar, tüketiciler tarafından işletmenin olumlu algılanabilmesi için tek 
başına yeterli değildir. İşletmeler, sivil toplum örgütleri ve devlet iş birliği ile gerçekleştirilen birçok 
kampanya toplum açısından değer yaratmaktadır. Markaların sosyal sorumluluk anlayışına sahip 
olduğu algısının tüketiciler tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kampanyaların 
iletişiminde dürüstlük, şeffaflık ve açıklık çok iyi ayarlanmalıdır. Aksi bir durumda işletme adına 
olumsuz sonuçların meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Marka farkındalığı sağlamak için 
kampanyaların uzun süre devam etmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir olan kampanyalar tüketicinin 
zihninde yer alarak farkındalık yaratacaktır.  
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Αbstract.  
 
The major advantage of the Greek Public Television (named ΕRT) compared with the practice of the 
private broadcasters, has always been the quality of its programmes proved  mainly via  their 
programmes of  Arts-and-Culture documentary genre. This paper discusses the history and evolution of 
acase study, Paraskinio, a documentary series that has produced more than 1000 Arts-and-Culture 
documentaries shot by 200 different directors from 1976 to 2015; therefore, it presents this series as an 
exemplary case of the Greek television production and the contemporary Greek culture in the last 40 
years.  
 
The major advantage of the Greek Public Television (named ERT) compared with the practice of the 
private broadcasters, has always been the quality of its programmes. This is expressed not only via the 
selection of the films and the fictional series but also the factual programmes, i.e newsreels, historical 
series, Current Affaires programmes and above all, documentaries. Of all the documentary genres 
cultivated by television (Metalinos 2003, pp.29-62), there is one that can be found only in the Greek 
Public broadcaster: the Arts-and-Culture documentary genre.  
This term refers to documentaries, single or series, that involve in issues of art, artists and makers of 
all kind as well as cultural activities or events. There were several important series of such kind in the 
Greek Public television: from the documentary series Monograma (Sgourakis & Sgouraki, 2012) 
which was launched in 1981 and has been produced documentaries in the form of self biographies up 
to the present, to the very recent Factory (2016), shot entirely in a single 30-minute shot. There is a 
great variety of approaches in terms of style, content and documentary modes.  
The exemplary case of the Arts-and-Culture documentary in Greece is the television series named 
Paraskinio,  which means “Backstage”. Paraskinio has lasted from 1976 to 2013. It officially 
announced its ending in 2015, after 39 years. 200 different directors, more than 50 editors and more 
than 300 cameramen worked for the series.  More than 1000 documentaries shot during this period, that 
is around 900 different topics (some topics last for more than one episode) included all the major Greek 
artists,  actors, painters, musicians, writers, poets and film directors of Greece of the second half of the 
20th century.  
 
1. The identity of the case 

 
The production company Cinetic founded by Lakis Papastathis, Takis Hatzopoulos and Nikos Kanakis, 
was responsible for Paraskinio. The production started in the era of film technology that lasted until 
1993, then continued in the era of the broadcast standard BETASCAM SP that lasted up to early 2000, 
and then the DV and HD technology of the small digital camcorders. 
The standard budget covered the expenses of four days of shooting and 50 hours of editing and a crew 
of four people (journalist, cameraman, assistant cameraman and sound technician) plus the director. In 
fact, the editing hours were unlimited (but not extra paid by the Greek broadcaster) and sometimes up 
to 200 hours per episode according to one of the major editors of the series, Apostolos Karakasis 
(2018).  Also, there were several documentaries after 1997 that were shot entirely by one man 
(director, cameraman and sound technician at the same time) without  any other crew and without 
deadline limits. In this case the director was paid with a prefixed amount around 3500 euros per 
episode plus extras for the camerawork (Papastathis,2018).   
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Despite its name, Paraskinio was not about creating a simple “making of” a theatrical show or a movie. 
Its major goal was to discover the inner relations between the artist and its work of art and, therefore, 
reveal and research several Art- and-Culture issues.  In the words of one of the two producers Lakis 
Papastathis (2018), their purpose was to create “a framework of values”, therefore to deal with people 
that have a certain superior level of cultural apprehension.  Papastathis used the word “pnevmatikotita” 
which is literally translated as “spirituality” but in my opinion, it refers more to the Kantian sublime.  
The major purpose was to create a televisual product with quality and moral attitude towards the Greek 
society and culture. At the same time there was an eternal research for a new form, a new televisual 
language with references to culture.  As Papastathis (2018) says “we had all worked in the cinema 
productions before Paraskinio and we believed we could define the message of this medium i.e. 
television, as well. It was an utopia. In 1976 we were different. We remained different up to 2015”.   
 
2. Periodisation and Greek culture 
We may distinguish into three different periods of time and different styles in the episodes of the 
series: the first was after the fall of the Greek  dictatorship. Greek dictatorship lasted from 1967 to 
1974, when television meant “entertainment and only entertainment”. During dictatorship, the 
documentaries should not have any political or social or educational value as this might be 
ideologically suspicious. As another major film maker Fotos Labrinos puts it, the central idea of all TV 
programmes up to 1974 was that audience should “have a good time” (2018). Therefore, there were 
only documentaries about nature and travel to exotic regions together with the television shows and 
soap operas. The main result of this situation was that audience identified the genre of documentary 
with the films that show animals and landscapes, a concept that has not been overpassed even 
nowadays.      
A new generation of film makers nourished in the European  democracies, mainly in Italy and France, 
returned to Greece and introduced a new concept about the Greek Public television. They decided to 
make television programmes in the same way as they made films for the cinema: they rejected the 
television shows in the studios and recorded real life and real people in the place where they live. This 
was totally revolutionary, but in accordance with the notion and the demand of the Greek society for 
reality and truth. Under these conditions the series Paraskinio was born.  
The initial idea belonged to the most acclaimed Greek documentary film maker Roviros Manthoulis 
(Gouziotis, 2005, p.67), who was in charge of the Greek Public Television in 1975-1976, after the fall 
the Greek dictatorship (in the position of Associate Director). Manthoulis returned to Greece from 
Paris; therefore his vision included a weekly Arts-and-Culture series of documentaries with a journalist 
as researcher. However, there was one condition: the researcher would never appear on screen. This 
was a revolutionary idea for this period of time as it directly rejected the dominant idea of the so called 
“journalistic” documentaries (where the central point was the journalist’s questions) and leaved space 
to revise the “shot-reverse shot” scheme and the relations of the narrator/ camera to the subject. At this 
period of time, there were several problems in terms of censorship in the Greek Public Television and, 
therefore, some episodes were censored. However, the initial team (Papastahtis, Hatzopoulos and 
Kanakis) did their best together with major journalists of the period such as Soula Alexandropoulou, 
Dimitris Gionis and Spiros Vergos. 
The situation changed in 1981 with the new social-democratic government. A second phase started by 
then, that lasted up to 1997 (with the interval of a right wing government from 1989 to 1993). Total 
freedom of expression was given and although new journalists arrived (Teta Papadopoulou and Vena 
Gergakopoulou), the role of the journalist as researcher was gradually eliminated; the film director 
became both researcher and director and sometimes cameraman. In such a way, the director became a 
kind of auteur, expressing freely his own attitude and opinion.  An oral comment via a voice over 
feature was added as well in 1983 (in the famous episode with the poet Manolis Anagnostakis), 
commenting on the events depicted by the camera. Also, several episodes the most popular ones, were 
decided to rely on archival footage and editing. The major film makers of the New Greek cinema 
worked for Paraskinio in the 1980s: Karipidis, Nolas, Mavrikios, Koras, Liapa, Marketaki, Stavrakas 
et al.   
Then, there was a third period (from 1997 up to 2013) under a new government of genuine social 
democrats (up to 2004), then of a middle-right wing government (up to 2009) and then, social 
democrats again (up to 2013). The people in charge of the Public television in all three governments 
gave absolute freedom to the producers of Paraskinio as well as dissent budgets. There was no 
censorship anymore.  
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The governmental change coincided with the arrival of the most acclaimed Greek director of Direct 
Cinema documentry, Eva Stefani, who totally  renovated the Paraskinio style. Papastathis (2018) 
narrates that the proposal of Stefani to direct and shoot entire documentaries on her own with a hand-
held camera, within an unlimited period of shooting, radically changed the structure of production as 
well as the style of the final product.  Although this attitude was based on cinematic standards, it 
demanded for a revolutionary process of production due to the fact that there was a compulsory 
delivery of one episode every week. The first such episode was on the thoughts of the writer E.H. 
Gonatas in 1997.  
This Direct Cinema style was added to the other stylistic features. A new generation of directors in 
their 30s arrived as well:   Skevas, Gianakakis, Kovotsos, Mahairas, Tsavalos, Dimitriou., Aggelakos et 
al. The variety of themes changed and together with the notion of the 1990s spirit, Paraskinio started 
dealing with culture in all aspects- from the culture of the museums to the culture of technology as used 
by the house maids within the houses.   
Paraskinio produced its last episodes in 2013; then, the unexpected closure of the Greek Public 
television (in June 2013) destroyed all mechanism of television production up to then, the 
Cinetic/Paraskinio production included. The Greek Public Television re-opened and worked regularly 
in 2015, but the founders of the series said that they gave up because 39 years of production were 
enough.  
3.Thoughts on the Greek televisual documentary 
A closer look in the history of Paraskinio production and other Arts-and-Culture documentaries reveal 
some interesting points about contemporary Greek television and culture. Paraskinio was a televisual 
product and despite all its temporal periods, the televisual practice of the interview (without the 
appearance of the interviewer) remained the major element of its expression. Even in the latest period 
of the Direct Cinema style, the method of “unofficial interview with the subject” remained dominant 
(Karakasis, 2018).  However,  Paraskinio’s core benefit made this series unique: it was based on the 
presence of “pathos”, i.e. a spirit of voluntary activity and revolutionary research was the major axis of 
this process of production (Pastastathis, 2018).   
At the same time, the television documentary series, such as Paraskinio served as the alibi of the Greek 
Public Television in its attempt to prove its socially profitable character and as argument that the 
money paid by the citizens are invested in quality televisual products. This was the reason for itsd 
survival despite all different governments and administrative changes during these four decades. It also 
served to underline the Public Television’s role in growing up the new generations of film makers and 
documentarists and, in such a way to contribute to the cultural development of its society. However, 
these issues ask for further and broader discussion within another research in the future.  
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SOSYAL MEDYADA GÜNCELLENEN TÜRK KİMLİĞİ: 
“BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM” 

 
İsmail Abalı, (Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi) 

 
Özet 

Geçmişte radyo ve televizyon aracılığıyla her evin vazgeçilmezi olan iletişimsel 
teknoloji, bilgisayar ve özellikle akıllı telefonların kullanımının artmasıyla artık cebimize 
kadar girmiş ve her ortamda, her yerde ve her an internete erişim mümkün hale gelmiştir. 
Günümüzde internete girme amaçlarının en başında gelen sosyal medya ise 
iletişim/etkileşim tarihine ayrı bir yön vermiş, bugüne kadar pasif konumda olan en 
sıradan insanlar bile sosyal medya aracılığı ile birer sanal lider haline gelebilmiştir. Öyle 
ki bu durum, sıradan insanların, etkileşime yön veren aktif konumdaki kitle iletişim 
araçları gibi- hatta onlardan daha etkin bir şekilde- haber üretip aktarmak, toplumun belli 
bir kesimine çeşitli açılardan yön vermek ve içerik üretip yaymak gibi işlevlere sahip 
olmasına yol açmıştır. 
Sosyal alandaki bu büyük değişimin, elbette ki, toplumun bir aynası konumunda bulunan 
kültürümüze yansıması da kaçınılmazdır. Bu çalışmada, sosyal medyanın toplumda ve 
dolayısıyla kültür dünyamızda yarattığı bu değişimin etkilerinden biri olduğu kanısına 
vardığımız Türk kimliğinin bu platformda nasıl işlendiği, nasıl güncellendiği ve 
geçmişten bugüne ne gibi özelliklerin eklenip çıkarıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 
Söz konusu tespit yapılırken ise sosyal medyada çoğunlukla kullanılan “Başka Ülkede 
Yaşayamam” capsleri ve buna benzer paylaşımlar örnek alınacaktır.  
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Türk Kimliği, Elektronik Kültür Çağı 

 
TURKISH IDENTITY UPDATING IN SOCIAL MEDIA: “I CAN NOT LIVE IN OTHER 

COUNTRIES”    
Abstract 

With the increase in the use of communicative technology, computers and especially 
smartphones, which have entered every home in the past with radio and television, it has 
now become as much as possible into our pocket and it has become possible to access 
internets anywhere and anytime. Social media, which is at the beginning of the intent to 
enter the internet today, gives a different direction to the history of communication / 
interaction and even the most ordinary people who have been in passive status can 
become virtual leaders through social media. This has led to the fact that ordinary people 
have functions such as generating and communicating news, such as mass 
communication media in an active and interactive way, even more effectively in them, 
giving direction to various sections of society and producing and spreading content. 
This great change in social fields aspect is, of course, a reflection of the culture, which is 
a mirror of society. In this study, we will try to determine how Turkish identity has been 
processed in the social media, how it has been updated, and what features have been 
added to the past, which we believe to be one of the influences of social change in 
society and therefore in our cultural world. In the case of this determination, CAPs 
named "I Can Not Live In Other Countries" which are mostly used in social media and 
similar sharing will be taken as an example. 
Key Words: Social Media, Turkish Identity, Electronic Cultural Age 

 
Giriş: Folklorik Bir İcra Mekânı Olarak Sosyal Medya 
Yeryüzünde var olduğu andan itibaren insanoğlunun geçmişinde pek çok dönüm noktası mevcuttur. 
Ateşin bulunması, yazı ve sonrasında matbaanın icadı, bilim, teknoloji ve sanayide çağ atlanması, uzay 
araştırmaları gibi insanlığın tarihini değiştiren gelişmelere, hiç şüphesiz, internet ve internet 
kullanımının yaygınlaşması da eklenmelidir. İnternet kullanımını artıran faktörlerin başında, doğru 
bilgiye güvenilir ve hızlı bir erişim imkânı gelmektedir. Cilt cilt ansiklopedileri bir anda gereksiz kılan 
bu evrensel ağ, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamış; bilgisayar teknolojisi 
ile birlikte önce kurum ve kuruluşların, sonraki süreçte de her evin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Akıllı 
telefonların yaygınlaşmasının da bir sonucu olarak toplumun her kesiminden insanları internet 
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dünyasına çeken asıl unsur ise, hiç şüphesiz, sosyal medya olmuştur. Twitter, facebook, instagram, 
blogger gibi paylaşım sitelerinin genel adı olan sosyal medya, sunduğu birtakım olanaklarla her 
kesimden insanın ilgisi çekmiştir. Kısa sürede çığ gibi büyüyen sosyal medya dünyasına en sıradan 
insanlardan devlet adamlarına, sanatçılardan sporculara kadar herkes dâhil olmuş; hatta kendi duygu, 
düşünce ve meramlarını bu kanalla topluma ya da takipçilerine iletme yoluna gitmişlerdir.  
Sosyal medyanın bireysel ve toplumsal işlevlerini birçok yönden ele almak mümkündür. Sosyal medya, 
geleneksel medyadan farklı olarak kurgulanmıştır. Geleneksel medyada sadece tüketen konumunda 
bulunan birey, sosyal medyada ise aynı zamanda içerik üreten bir özelliğe sahip olmuştur. Bu şekilde 
kendini ifade etmeye imkân bulan birey, kişisel duygu ve düşüncelerini içinden geldiği gibi ve 
bilinçaltının getirdiği şekilde paylaşma fırsatını da edinmiştir. Gerçek hayatta ve diğer iletişim 
kanallarında ifade edilmeye çekinilen duygu, düşünce, alışkanlık, yaklaşım, tavır ve davranışların diğer 
bireylerce de aynı şekilde karşılanması ve yayılmasıyla da ortak bir tavır ve davranış formu ortaya 
çıkmıştır. Yüz yüze iletişimin mevcut olduğu toplum içerisindeki tavır ve davranış formunun vücut 
bulması ve şekillenmesine benzer bir oluşum sosyal medya kullanıcıları arasında da tezahür etmiş, 
ortak ve sanal bir sosyal medya kültürü meydana gelmiştir.  
Sosyal medyanın konumuzla ilgili en önemli özelliği ise halk bilgisi ürünlerinin ihtiyaç, işlev ve tür 
ilişkisine farklı bir boyut getirmesidir. Sırasıyla sözlü ve yazılı kültür evrelerini geçiren folklorik 
yaratmalar, elektronik kültür çağında işitsellik ve görsellik de kazanarak çağın ihtiyaçlarına cevap verir 
hale gelir. Çağımızda filme dönüştürülen Köroğlu, Keloğlan, Dede Korkut Hikâyeleri ve Kerem ile 
Aslı gibi yapıtlar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Fakat yukarıda da ifade edildiği gibi 
teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesine paralel olarak sosyal medya bağlamında da ihtiyaçlar her 
geçen gün değişmektedir. Folklorik bir yaratmayı dinlemek ya da izlemek de sosyal medya 
kullanıcılarının ihtiyacını karşılamamakta, anlık görsellik ve birkaç cümle içeren paylaşımlar daha çok 
rağbet görmektedir. İşte bu yüzden olsa gerektir ki birçok halk bilgisi ürünü (özellikle Nasreddin Hoca 
ile ilgili içerikler) karikatür (Deveci, 2017) ve caps olarak sosyal medyada paylaşılmaktadır.  
Sosyal medyanın halkbilimine kazandırdığı boyutlardan biri de folklorik anlatıların icrasında meydana 
getirdiği, en azından ileriki zamanlarda getireceğini öngördüğümüz değişikliklerdir. Ayrı bir çalışma 
konusu olduğunu düşündüğümüz fakat yine de üzerinde birkaç söz söylemeyi tercih ettiğimiz bu 
hususu fıkra anlatma geleneği ile örneklendirecek olursak sözlü icra ortamlarında fıkrayı anlatan ile 
dinleyen aynı ortamda bulunmakta ve dinleyenin fıkraya gösterdiği reaksiyon (gülme) yüz yüze 
iletişimle sağlanmaktadır. Sosyal medyada ise fıkranın yerini, onun yeniden üretilmiş ve form 
değiştirmiş hali olan karikatür yahut caps (paylaşım) almıştır. Bu durumda da fıkra anlatmak karikatür 
paylaşmağa, dinlemek görmeğe, fıkraya gülmek de beğenmek/ifade bırakmağa dönüşmüştür. Sözlü 
iletişim ortamı da doğal olarak yerini elektronik kültür ortamı ya da sosyal medya platformu dediğimiz 
sanal icra mekânına bırakmıştır. Folklorun icrasında bu denli köklü değişiklikler yaratan sosyal 
medyanın, kültürümüzün diğer unsurlarına da tesir etmesi ve birtakım güncellemeler yapması ise 
kaçınılmaz bir durumdur.  
İşte bu sebeple geçmişten bugüne sözlü icra ortamlarında doğup yine bu şekilde yayılan anlatılarımızda 
tespit edilmeye çalışılan Türk kimliği, çalışmamızda, sözlü ve yazılı kültür ortamlarının devamı olan 
sosyal medya ortamında aranacaktır. Dünya medeniyetine büyük katkıda bulunmuş milletimizin sosyal 
medya paylaşımlarını da ortak bilinçle kolektif belleğinde yaratmış olduğu sözlü anlatılar gibi 
oluşturduğu fikri de temel düşüncemiz olmuştur.  
 
Kimlik ve Türk Kimliği  
Tarih sahnesinde kendine yer bulmuş bütün milletlerin, kendilerini diğer toplumlardan ayıran birtakım 
özellikleri bulunmaktadır. Dil, din, soy, ırk, kültür, sosyo-ekonomik vb. sebeplerden dolayı ortaya 
çıktığı sanılan bu özelliklerin her biri o ulusun kimliğini oluşturur. Erol Göka’ya göre (2011: 19-22) 
kimlik, “Ben kimim?” sorusunun cevabıdır ve psikolojik bir süreci ifade eder. Nuri Bilgin de (2009: 
94-99) kimliğin psikolojik bir süreç olduğu fikrine katılarak söz konusu kavramın, ayrıca, tarihsel bir 
süreç olduğundan da bahseder. Ona göre kimlik, sadece insan değil bütün organizmalar için bir inşa 
dönemidir. Ayvaz Gökdemir, (2004: 8-11) kimliği beden, ruh ve nefsin birleşimi olarak kabul 
etmekteyken Bergson’a göre (Bayraktar 2010: 47-58) kimlik varoluş felsefesine göre açıklanmalıdır. 
Ona göre insan, biyo-psişik bir varlık olup sadece evreni ve varlığı değil bu var oluş içinde kendi yerini 
ve konumunu sorgulayan, bir başka ifadeyle evrende kendine özgü bir yeri ve konumu olan bir 
canlıdır. İnsanı insan yapan özelliklerin başında ise onun kimliği yani ontolojik dayanakları gelir.  
Eski dönemlerden itibaren tarih sahnesinde var olan ve büyük devletler, imparatorluklar kurmuş; gerek 
İslam öncesi gerek de İslam sonrasında köklü medeniyet ve kültür daireleri oluşturmuş Türklerin de, 
diğer milletler gibi, kendine has özellikleri, yani bir kimliği vardır. Ziya Gökalp’e göre (1963: 33-55) 
Türk kimliği; dil ve düşünce birliği, Türklük bilinci ile vatan sevgisinden meydana gelir. Gökdemir 
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(2004: 7-21) de benzer düşünceleri savunarak Türk kimliğinin vatan sevgisi, milli hâkimiyet, devlete 
ve millete bağlılık ile şekillendiğini belirtir. Jean Paul Roux ise (Göka, 2011: 45-47) Türk kimliğini 
teşkil eden unsurların; biyolojik özelliklerin benzerliği, ortak akıl yürütme şekli ve söylemlerin benzer 
şekilde ifade edilmesi olduğunu savunur.  
Temelinde Türklük ve vatan sevgisi gibi konuların bulunduğu Türk kimliğinin temel unsurları, bazı 
sözlü anlatılarımıza da aks etmiştir. Osman Özkul (2015: 172-182), Türk kimliğinin oluşmasında halk 
edebiyatı motiflerinin de etkisi olduğunu belirtmiş ve ayrıca Türklerin doğum, metafizik ve tabiatla 
ilgili düşünce ve ilişkisinin, kimliğinin şekillenmesinde etkin bir faktör olduğunu vurgulamıştır. En 
önemli destanlarımızdan biri olan Manas Destanı’nda ise milli kimlik unsurları; kahramanın olağanüstü 
doğum nişaneleri ve silahları, kahramana denk bir eş, kutsal vatan, büyük devlet kurma gayesi ve 
soyun devamı olarak belirlenmiştir (Turhan Tuna 2015: 230-242). Buna paralel olarak da Canış-Bayış 
destanında Türk kimliğini oluşturan unsurlar; aile yapısı, cihan hâkimiyeti ve kutsal vatan felsefesi, 
şenlikler, devlet-i ebed-müddet ve bayrak algısı olarak tespit edilmiştir (Abalı, 2015).  
Özellikle destanlarda tespit edilen Türk kimliğinin idealize edilmiş bir kimlik özelliği taşıdığı açıkça 
görülmektedir. Yani Türk kimliği, destan türünde, toplumun nesilden nesle aktarıp kolektif belleğinde 
yarattığı kahraman modeli ile özdeşleştirilmiş ve “epik Türk kimliği” diyebileceğimiz bir hüviyet 
kazanmıştır. Buna göre Türk insanı da -destan kahramanı gibi- vatan sevgisiyle dolu, cihan hâkimiyeti 
gayesi güden, kutsal vatan felsefesi taşıyan ve ailesine düşkün bir yapıda olmalıdır.  
Türk kimliği bağlamında epik kimliğimizin yanında mizahi kimliğimizden de söz etmek mümkündür. 
Gurur duyduğumuz anlatıların yanı sıra dinlerken güldüğümüz metinlerin de bizim özelliklerimizi 
yansıttığı göz ardı edilmemelidir (Özünlü, 1999: 43-44). Destan kahramanlarımız gibi mizahi 
kahramanlarımız da Türk insanının kolektif bilincinde oluşturulmuş, ortak belleğinde şekillenmiş ve 
Türk’ün karakteristik özelliklerini bünyesine dâhil etmiştir. Bunun en güzel örneği tabii ki Nasreddin 
Hoca’dır. 
Şeref Boyraz (2010: 81-88), “Nasreddin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel 
Nitelikler” isim çalışmasında Nasreddin Hoca fıkralarını inceleyerek Türk insanının genel özelliklerini, 
yani kimliğini oluşturan temel nitelikleri şu şekilde sıralamıştır: 

1. Başkasının özeline karşı çok meraklıyızdır. 
2. Kusurlarımızın başkaları tarafından bilinmesini istemeyiz. 
3. Başkalarının kusurlarıyla alay ederiz. 
4. Toplumumuzda yaranmak amacıyla başkalarının işine koşan çokça insan vardır. 
5. Üstümüze vazife olmayan konularda bile yargılayıcıyızdır.  
6. Kendimizi toplumun beklentilerine feda ederiz. 
7. İşini bize yaptırmaya çalışanlara karşı gönülsüz hareket ederiz. 
8. Toplumumuzdaki fırsatçı insanlara haddini bildirmeyi severiz. 
9. Garibanın yanındayızdır. 
10. Hiç olmayacak konuları mahkemeye taşırız. 
11. Haklılığımızı başkalarına onaylatmak isteriz. 
12. Tarafları mutlaka haklı-haksız şeklinde ayırmak isteriz. Ortasını düşünemeyiz. 
13. Toplum düzeni için bazen iki tarafa da hak vermek isteriz. 
14. Çözülmesi kolay konuları dahi içimize dert ederiz. 
15. Kendi malımızı çalana bile hoşgörülü olabiliriz. 
16. İstediğimiz şeyleri elde etmek adına pişkin olabiliriz. 
17. Karşılaştığımız olayları kendi penceremizden değerlendiririz. 
18. Gösteriş tüketimi için hevesliyizdir. 
19. İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendiririz. 
20. Erkek egemen bir topluma sahibiz. 
21. Her durumda hayatımızdan memnunuz. 
22. Misafirperverizdir. 
23. Dolaylı anlatımı severiz. 
24. Başkalarının yanında özeleştiri yapmayız. 
25. İşimize gelmediğinde kendimizi bilmemezliğe veririz. 
26. Zaman zaman kurnazlık yapmaya çalışırız. 
27. Alaycı bir yapımız vardır. 
28. Başkalarına pek güvenmeyiz. 
29. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyiz. 
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Nasreddin Hoca ve fıkralarındaki diğer karakterlerin bu özellikleri, bu fıkraları yaratan milletin 
kimliğini oluşturmaktadır. Yani Türk insanı -Nasreddin Hoca gibi- kurnaz, misafirperver, işine geldiği 
gibi davranan, alaycı, düşkünün yanında, meraklı ve hiçbir zaman ümidini kesmeyen bir yapıdadır. 
Nebi Özdemir’e göre (2017, 403-451) sosyal yaşamdaki kalıplaşma ve farklılıklardan beslenip gelişen 
mizahi gelenek, Türk kimliğini oluşturan temel etmenlerden biridir. Bu kalıp ve farklılıklar arasındaki 
çelişkiyi işleyen günümüz mizahı bağlamında Türk kimliği olgusu ise “Biz Türkler” ve “Yurdum 
İnsanı” kavramlarıyla kendini göstermiştir. Buna göre Türk insanı sosyal ilişkilerde ve toplumsal 
hayatın her safhasında (tatilde, eğitimde, ticarette, ulaşımda vs.) kalıplaştırdığı kendine özgü 
davranışları, tepkileri, isimleri ve sözlü ifadeleri olan bir millettir.     
Sözlü anlatılar ve toplumsal yaşamın yanı sıra, kimlik araştırmaları, elektronik kültür ortamlarında da 
tezahür etmiştir. Pınar Karataş (2012: 91-111), Türklerin ve Yunanlıların “Youtube” isimli video 
paylaşım sitesindeki yorumlarını inceleyerek bu iki milletin kimlik mücadelesini araştırmıştır. Buna 
göre Youtube videolarına yapılan yorumların tarih, Kıbrıs sorunu, intikam ve ekonomik sorunlar gibi 
konular bağlamında kimlik mücadelesini içerdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.   
Görüleceği üzere birçok kültür unsuru gibi Türk kimliği de mensubu olduğu topluluğun hayat tarzı, 
yaşamı algılayış şekli, tefekkür dünyası gibi etmenlere bağlı olarak şekillenmektedir. Atlı-göçebe 
kültür dairesinde yaratılmış olan destanlarda Türk kimliği, epik bir hüviyete bürünmüş iken mizahi 
düşünceyle oluşturulmuş fıkra gibi sözlü ürünlerde de sosyo-kültürel ilgili bir özellik kazanmıştır. 
Günümüzde ise elektronik kültür çağında varlığını sürdüren Türk insanının kimliği de kaçınılmaz 
olarak buna göre şekillenecektir. Söz konusu durum ise bize göre “güncelleme” kavramıyla 
açıklanmalıdır.  
 
Türk Kimliğinin Sosyal Medya Ortamlarında Güncellenmesi 
Güncelleme; kısaca, gelenek ya da gelenek unsurlarının, içinde bulunulan zamana ya da sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik gibi yapılara uygun hale getirilmesidir. Özellikle günümüzde, teknolojik gelişmelerin 
yaygınlaşması ve bilgisayarın günlük hayattaki kullanımının artması sonucunda güncelleme zorunlu bir 
hal almıştır (Ekici, 2008: 36). Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen halk bilgisi ürünleri, çağın ve 
zamanın algılayış şekline bağlı olarak yeniden yaratılmalı ve bu sayede bu ürünler, kültürel aktarımın 
devamı sağlanarak gelecek nesillere taşınmalıdır. Biz de çalışmamızın bu bölümünde, geleneksel 
kültürümüzde yer alan Türk kimliğinin sosyal medya ortamında nasıl güncellendiğini tespit etmeye 
çalışacağız. Söz konusu tespiti yaparken ise sosyal medya kullanıcılarının en çok beğenip paylaştığı 
capsleri ve buna benzer paylaşımları örnek alacağız. 
Capsler, özellikle twitter, facebook, instagram, blogger gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılan; 
yaşananları eğlenceli, alaycı bir tavırla ele alma biçimi olarak tanımlanmaktadır. İngilizce capture 
(yakalama) kelimesinin türetilmesiyle adlandırılan capsler; fotoğraf ya da videoların bir karesinin 
yakalanması ve altına kırmızı bir şerit çekilip söz konusu görsele, ilişki kurulacak olay ya da durumla 
özdeşleştirecek yazının eklenmesiyle oluşturulur (Aktaş, 2016: 6). Capsler, hem çağımızın imge ve 
görme duyusuna temayül etmesinin getirdiği anlık görsellik hem de mizahi boyutuyla sosyal medyanın 
en çok beğenilen ve rağbet gören paylaşım türüdür. Eğitici yönüyle de dikkati çeken capslerin 
(Güllüdağ, 2016), Türk’ün zihninde yaratılmış olması sonucunda kimlik özelliklerimizi de bünyesinde 
barındıracağı kaçınılmaz bir durumdur.   
Sosyal medya capslerine göre ince zekâlıyızdır. Kolektif belleğimize Nasrettin Hoca fıkralarından bir 
hatıra kalan bu özelliğimizi, hususiyetle, esnafımızın ürün satışlarında görmek mümkündür: 

 
İnce zekâmızın bir sonucu olarak da başka milletlerde görülmeyen ilginç ve pratik çözümlerimiz 
vardır. Ana haber bültenlerine ve gazetelere de konu olan bu çözümlerimiz çoğunlukla sıcak havadan 
korunma ile ilgilidir: 
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Farklı olay ve durumlarda da pratik çözümlerimiz her zaman devrededir: 

 
Sosyal medyada üretilen ve herkes tarafından beğenilip paylaşılarak onaylanan capslere göre ince 
zekâlı ve pratik çözümlü oluşumuz kadar başka ülkelerde örneklerine rastlanmayacak ölçüde bize özgü 
tuhaf kazalarımız da mevcuttur: 

 
Bu kazalara, inanılması güç sakarlıklarımız ve cahilliğimiz de eklenmektedir: 
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Geçmişten günümüze fıkralarımızda dahi temel özelliklerimizden biri olan boş vermişliğimiz ve buna 
göre sergilediğimiz davranışlarımız da capslerde yerini almıştır: 

 
Farklı kültüre mensup insanlara anlamsız ya da saçma gelebilecek, fakat bizim kendi insanımızda çok 
da yadırgamadığımız ve en azından çocukluğumuzda yaptığımız ya da maruz kaldığımız espri ve 
şakalarımız da boş vermişliğimizin bir sonucu olarak sosyal medya paylaşımlarında ortaya 
çıkmaktadır: 
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Boş vermişliğin getirdiği bu espri anlayışımız kişi ve dükkân isimlerimizde dahi bulunmaktadır:  

 
Sosyal medya capsleri ve diğer paylaşımlarında kimliğimizi yansıtan unsurlardan biri de milli 
özelliklerimizdir. Diğer kültürlerde bulunmayan ve sadece bize özgü olan bu özelliklerin en başında, 
sosyal medyada “ata sporumuz” veya “milli sporumuz” olarak nitelendirilen inşaat izleme 
merakımızdır: 
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Bu merakımız öylesine güçlüdür ki yurtdışına çıksak da bu alışkanlığımızdan vazgeçemeyiz: 

 
Sosyal medyada vurgulanan milli özelliklerimizden biri de üşengeçliğimizdir: 

 
Milli özelliklerimizin bir başkası ise hepimizin aynı ev dekorasyonuna sahip olmamızdır. Sosyal 
medyada bu durum benzer perdelerimizle vurgulanmıştır: 

 
Stres atma yöntemimiz ise yine sosyal medyada “milli terapimiz” isimli capslerle yer almıştır: 
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En önemli milli özelliklerimizden biri de dünyadaki diğer milletlerin aksi yönünde davranışlar 
sergilememizdir. İspanya’daki boğa güreşleri ve Kurban bayramımızda ortaya çıkan manzaralar ile 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonucu ülkemizde yaşananlar aşağıdaki capste çok güzel 
özetlenmiştir:  

 
 Sosyal medyada vurgulanan milli özelliklerimizden bir diğeri ise yabancı ülkelerde yapılan film, maç, 
etkinlik vb. organizasyonlarda devletimizin ve milletimizin adı, bayrağımızın ya da bize özgü herhangi 
bir unsurun tezahür etmesine kayıtsız kalamayışımız ve bunu diğer uluslar gibi sıradan karşılamak 
yerine bu durumla gurur duyuşumuzdur. Söz konusu durum, sosyal medyada “As bayrakları” isimli 
capslerle karşımıza çıkmaktadır: 

 

 
Sosyal medyada karşımıza çıkan kimlik unsurlarımızdan sonuncusu ise ne kadar farklı düşüncelere 
sahip olsak da ulusumuzun başına gelen felaketlerde daima bir oluşumuz ve acımızı ortaklaşa 
paylaşmamızdır. 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş futbol takımının stadına yakın bir yerde yapılan 
terör eylemi sonrasında farklı takım taraftarlarından olmasına rağmen bütün sosyal medya kullanıcıları 
“Aramız Bozuk, Kanımız Değil” capsleri ile Beşiktaşlıların ve tüm Türkiye’nin acısına ortak olmaya 
çalışmıştır: 
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Sonuç olarak, incelediğimiz capsler ve paylaşımlar neticesinde sosyal medyada güncellenen Türk 
kimliğinin genel hatlarını ve Türk insanının karakteristik özelliklerini şu şekilde sınırlayabiliriz. Buna 
göre Türk insanı; 
• Nasreddin Hoca’nın torunları olarak ince bir zekâya sahiptir. 
• İnce zekâsının bir sonucu olarak pratik çözümler üretir. 
• Tuhaf ve inanılması güç kaza ve sakarlıklara maruz kalabilir. 
• Boş vermiştir ve bunun sonucunda ilginç cahillikler sergileyebilir. 
• Yabancı kültüre mensup insanların anlam veremeyeceği espri ve şakalar yapabilir. 
• Kepçe, inşaat izlemek gibi ilginç alışkanlıkları ve hobileri bulunmaktadır. 
• Aşırı derecede üşengeçtir. 
• Diğer milletlerin aksi yönünde davranışlar sergileyebilir. 
• Yabancıların, kendine has özelliklerine olan ilgisine kayıtsız kalamaz, bununla büyük gurur duyar. 
• Her ne kadar farklı düşüncelere sahip olsa da ulusal felaketlerde bir olmayı daima başarır.  
Günümüz elektronik kültür çağında sosyal medya, bu topraklarda yaşayan insanların günlük yaşamı, 
hayat tarzı, dünyayı algılama şekli, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarına göre şekillenen ve bu 
doğrultuda paylaşımlar yapılan sanal bir platformdur. Geçmişten bugüne geçirdiğimiz kültür evrelerine 
paralel olarak sosyal medyada da bir kültür dünyamız ve ortak bilinçle oluşturduğumuz bir Türk 
kimliği mevcuttur. Bu nedenle söz konusu platformda yapılacak çalışma ve araştırmaların 
arttırılmasıyla oluşturulacak sosyal medya kültür literatürü, konu hakkında bilinmeyen birçok gerçeği 
gün yüzüne çıkaracaktır.   
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MEDYA YAKINSAMASIYLA DEĞİŞEN ANLATI: 
TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ İLE SIMPSONLAR 

 
Işıl Tombul 

 
Özet. Medya yakınsaması ile medyanın daha birleşik bir hale gelmesi birçok platformun 
birleşmesini ya da iç içe geçmesini sağlamıştır. Medyadaki bu teknolojik gelişmelerle 
gelen değişim yeni anlatı biçimlerini de ortaya çıkarmıştır. Transmedya hikaye 
anlatıcılığı medya yakınsaması ile çıkmıştır. Bir roman, hikaye, televizyon dizisi, sinema 
vb. eserlerin farklı medyaya transferi ve sunumunu anlatan bir ifade olan transmedya 
hikaye anlatıcılığı diğer bir açıdan yeni tüketim biçimleri oluşturmak için yaratılan yeni 
pazarlama biçimidir.  Bu çalışmanın amacı dijital dönemde değişen anlatı yapısını 
göstermektir. Bu çalışmada, televizyon çizgi dizisi olarak üretilen Simpsonlar çizgi 
filminin transmedyası, örnek olay incelemesi yöntemiyle incelenecektir. Böylece 
transmedya hikayeciliği ile üretilen film, dizi, oyun, oyuncak, karikatür, sosyal medya 
hesapları, tema parkı vb. Simpsons fenomenleri incelenecek; değişen tüketim kültürü ve 
medya anlatısı gösterilecektir.  
Abstract. The media convergence has enabled many platforms to merge or intertwine. 
The change in these technological developments in the media has also revealed new 
forms of narration. Transmedia storytelling has emerged with media convergence. A 
novel, story, television series, cinema, etc. transmedia storytelling, which is an 
expression of the transfer and presentation of works to different media, is another form 
of marketing created in order to create new forms of consumption. The purpose of this 
study is to show the changing narrative structure in the digital period. In this study, the 
Simpsonlar line filminin transmission, which is produced as a TV line chart, will be 
examined through a case study. Thus, movies, series, games, toys, cartoons, social media 
accounts, theme parks etc. produced with transmedia storytelling. Simpsons phenomena 
will be examined; a changing consumer culture and media narrative will be shown. 

1.GİRİŞ 
Transmedya hikaye anlatıcılığı son yıllarda popülerleşmiş bir anlatı tekniğidir. Bir hikayenin birden 
fazla çoklu medya içinde anlatımına transmedya hikaye anlatıcılığı denmektedir.  Hedef kitlenin 
etkileşimiyle çok katmanlı bir hale gelen transmedya hikaye anlatımında medya tüketimi konusu farklı 
bir boyuta gelmektedir. Artık bir hikaye yazılı, sözlü, görsel, işitsel, dokunsal vb. birçok alana sahip 
olarak bir ürüne dönüşmektedir.  
Transmedya son yıllarda izleyicinin katılımının olmasından ve teknolojinin de buna olanak 
sağlamasından dolayı Harry Potter, Star Wars, Taht Oyunları gibi birçok esere uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu aynı zamanda esere yeni bir dinamizm getirmekte ve eser güncelliğini 
kaybetmemektedir. Ayrıca izleyicinin katılımı eserin tüketilmesinde en önemli faktörlerden biridir. 
Böylece hayran kitlesi oluşmakta ve bu kitle eserin tanıtımında önemli bir rol üstelenmekte ve eseri 
böylece benimsemektedir. Bu da eserin böylece uzun süre gündemde kalmasını veya klasikleşmesini 
sağlamaktadır. 
Bir televizyon çizgi dizisi olan Simpsonlar günümüzde politik ve güncel birtakım konuları 
işlemesinden dolayı çok konuşulan bir eser haline gelmiştir. Simpsonların geleceği bildiğine dair 
tartışmalar gündeme gelmektedir. Gerek bu tartışmalar gerekse diğer transmedya üretimi, Simpsonların 
güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı Simpsonlar çizgi dizisi ile değişen anlatı yapısını 
göstermektir. Bu amaçla önce anlatı ve transmedya kavramına kavramlarına değinilmiş, uygulama 
bölümünde ise Simpsonlar çizgi dizisi incelenmiştir. Görülmüştür ki modernist yapıdan postmodernist 
yapıya geçerken anlatının çoklu hale gelen görüntüsü, bugün dijital dönemde değişken, geçişli ve 
etkileşimli hale gelmiştir. 
2. TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ 
Transmedya hikayeciliği, medya yakınsaması ile ortaya çıkmış bir anlatı türüdür. Transmedyal anlatıda 
bir medya ürünü çeşitli medya platformlarında konuya bağlı kalarak yeniden sunulur. Hatta bazı 
sunumlarda hikayenin devamı şeklinde bir paylaşım da görülebilir. Transmedyanın ilk çıkma nedeni 
pazarlama amaçlıdır. İlk kez pazarlamada kullanılan bu yöntem daha sonra izleyicinin ilgisini aktif 
tutmak, katılımını sağlamak için medya ürünlerinde de kullanılmaya başlamıştır. Ancak günümüzde 
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artık yeni teknolojik gelişmelerle gelen yakınsama ve katılımcı kültürle birlikte medyanın yeni biçimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Jenkins'e transmedya öykü anlatımını, bir kurgunun bütün unsurlarının, birleştirilmiş ve eşgüdümlü bir 
eğlence deneyimi yaratmak amacıyla çoklu dağıtım kanallarına sistematik olarak dağılmış halde 
bulunduğu bir süreç olarak tanımlar. Jenkins'e göre transmedyanın bir formülü yoktur. Transmedya, 
belirli bir hikayeyi belirli üreticilere özel kaynaklara bağlı olarak belirli bir bağlamda belirli bir kitleye 
anlatmanın en iyi yaklaşımıyla ilgili yapılan bir dizi uygulamaya değinir. Tanımı genişlettikçe, bize 
sunulan mevcut zengin seçenekler de zenginleşebilir (Jenkins, 2011). Çoklu platform bileşenlerinin 
kullanımı transmedya hikaye anlatımı temel bir kriterdir. Bir hikayenin video, metin ve etkileşimli 
grafikler içermesi bu kriterleri karşılamamaktadır. Böylece, transmedyayı multimedya hikaye 
anlatımından ayırt etmek gerekmektedir (McAdams, 2016). Multimedya ile bir hikaye farklı medyada 
yer bulurken transmedya ile farklı araçlarda geçişken ve etkileşimli olarak olumlu bir yer almaktadır. 
Yani hikaye diğer araçlar arasında tamamlanabilir, geliştirilebilir. Hepsinden önemlisi transmedyada 
etkileşim yani katılımcı kültür dikkat çekmektedir.  
Transmedyada hikayeciliği izleyiciye tek bir medyadan değil, parçalara ayırarak, her bir parçanın farklı 
platformda deneyimlenmesini sağlayarak anlatmaktadır. Her bir medya kendi organik yapısı üzerinden 
sürece dahil olmaktadır. Örneğin kitap yazılı bir anlatımla izleyiciye deneyim yaşatırken eğlence parkı 
hikâye unsurları için temas sağlamakta, izleyiciler her bir platformda farklı deneyimlerle parçaları 
birleştirdiğinde anlamlı bir bütüne ulaşmaktadır (Dönmez & Güler, 2016: 156). Dünyadan örneklere 
baktığımızda; Star Wars, Iron Man, Batman, Game of Thrones, Lost, The Hunger Games, Star Trek, 
Spider Man, Matrix, Heroes, Southland Tales sayılabilirken Türkiye’den ise; Galaxy Note 3-Galaxy 
Gear, Turkcell-Kardelenler, Coco Star-Yaman Gezgin, Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi, Miller-Ritmi 
Koru, Doritos Akademi, Medcezir-Eylül’ün Blog Notları transmedya örnekleri arasında sayılabilir 
(Genç, t.y.).   
Heroes dizisnin görsel tasarımı ve hikâye anlatım tarzı, Amerikan çizgi roman geleneğinden gelmiştir. 
Dizinin pazarlama aşamalarına bakarsak televizyondan çizgi romana, net’ten mobil’e doğru 
gitmektedir. Diziden sonra, online çizgi romanları, mobil oyunları çıkmıştır. Aynı şekilde Lost dizisi de 
bütünleşik pazarlama iletişiminin en iyi örneklerinden biri olmuştur (Cılga, 2012). Batman örneği ise 
franchise çizgi romanlar, televizyon ve filmlerde popülerdir. The Dark Knight filminde sanal gerçek 
yaratılmıştır. Gotham Şehri için web siteleri yapılmıştır (Pearsall, 2016). Yılmaz (2017: 255-266) 
ATV’de yayınlanan Karadayı dizisinde yemek sahnesinde sahnenin başka bir versiyonunun Coca-Cola 
Facebook sayfasında var olduğuna dair alt bant yönlendirmesi yapıldığına dikkat çeker. Öykünün 
başka parçalarını reklamlarda gerçek deneyimlere dönüştürme imkanı elde edilmektedir. Sarı'nın 
(2017: 251-252), Kötü Çocuk romanını incelediği transmedya çalışmasında roman hayranlar tarafından 
çeşitli platformlara taşınmış ve bilinirliği artmıştır. Örneğin yazarın Meriç karakteri için Brezilyalı 
model Vini Uehera'nın yüzünü kullanması ile hayranlar Uehera'yı takip etmiş ve Uehera Türkiye'de 
popüler olunca Mavi Jeans'in reklamlarında yer almıştır. Transmedya uygulamaları, pazarlamacıyı 
şebekelere satmaktan ziyade, hikayeyi doğrudan tüketicilere satmakta; pazarlamacılara hem marka 
tanıma ve karlarını artırmak için tamamen yeni olanaklar sunmaktadır (Derhy Kurtz, 2014). 
Transmedyayı yukarıda sayılan sinema ve dizi filmler dışında yarışma programlarında da görmek 
mümkündür.  Örneğin TV 8'de yayınlanan Survivor 2018 yarışmasında sunucu yarışmacılarla bazı 
konuları tartışırken sosyal medya üzerinden anket açıp izleyicilerin de yarışmaya fikirleriyle dahil 
olmasını sağlamaktadır (bkz. Magazinhaberleri, 2018). Burada önemli olan konu, izleyicinin kendini 
programın içinde bulmasıdır.  
Transmedyada katılımcı kültür, önemli bir etkendir. Yakınsama kültürü ile oluşan bir katılımcı kültür 
vardır. Aktif izleyici konsepti, eskiden kullanılan ve tartışmalı bir kavramken bugün herkes tarafından 
kabul edilmiştir. Yeni teknolojiler ortalama tüketicinin medya içeriğini arşivlemesini, not eklemesini, 
sahiplenmesini, tekrar dolaşıma sokmasını sağlar (Jenkins, 2006: 1). Katılımcı kültür, küresel bir 
fenomendir. Dünyanın dört bir yanındaki gençler, kendi kültürel materyallerini birbirleriyle yaratmak 
ve paylaşmak için bilgisayarın ifade ve dağıtım kaynaklarını kullanmaktadır. Yerel kültürün 
geleneklerini, geçmiş nesiller tarafından hayal edilemeyecek şekilde, küresel olarak erişilebilir hale 
getirip dijital ifade biçimleri ile harmanlamaktadırlar. Katılma gücü, ticari kültürü yok etmek değil; onu 
yazma, değiştirme, genişletme, daha geniş bir çeşitlilikte perspektif ekleme ve daha sonra yeniden 
dolaşıma sokma yoluyla ana akış medyasına geri besleme yoluyla gelir (Jenkins, 2010).  
Transmedya, hikâyenin bir parçası olmayı yeniden tanımlar. Önceleri sadece verili hikâyeyi tüketen 
izleyici mevcut malzemelerden kendisi kolajlar yaparak remix/mash-up kültürünü yaratır (Cılga, 2012). 
Yani pazarlanan sanat eserlerinde değişim vardır. Tüketici önce sadece elindeki eser ile psikolojik 
olarak tek yönlü bir etkilenme içindeyken şimdi bu etkileşime dönüşmektedir. Transmedyal anlatıda 
katılımcılık önemli ve olması gereken bir faktördür. Etkileşimle anlatının genişlemesi sağlanır. 
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Cılga'nın dikkat çektiği gibi sıradan seyirci sıfatından fan sıfatına terfi etmiş insanlar, hikâyeye dair 
bilgileri sosyal medyada paylaştıkça, hem kendileri takipçi kazanmış hem de içeriğin sürekli gündemde 
kalmasına katkıda bulunmuştur. Artık film ya da diziye kaç tane devam bölümü çekebileceği baştan 
hesaplanmaktadır. Yapımcılar hayranların sosyal ağlar üzerinden tüketilebilecek yeni hikâyelere ve 
yayılabilir mitolojilere ihtiyaç duyduklarını fark etmişlerdir. Yani sürdürülebilir içerik ile marka 
yaratma / sadakat geliştirme stratejileri arasında büyük paralellikler görülmüştür (Cılga, 2012).  
Transmedya anlatısında görüldüğü gibi anlatının çeşitli araçlar arasında dağılması ve etkileşim ile 
izleyicinin de aktif hale gelip anlatıya müdahale etmesiyle anlatı kendini lineer bir öykü içinde 
olmayan, yazarı ya da yaratıcısı aslında çok net olmayan bir ortamda bulmakta, anlatı dijital kültürün 
teknolojik yapısına uygun olarak parçalı ve birbirine içinde geçişli bir hale gelmektedir.  
3. TRANSMEDYAL ANLATI 
Barthes'ın dediği gibi dünyada sayılamayacak kadar anlatı vardır. Çünkü anlatı insanlık tarihiyle başlar. 
Anlatının dayanağı, sözlü ya da yazılı, görüntü, el- kol-baş hareketi ve bütün bu tözlerin düzenli bir 
karışımından oluşabiliyorsa anlatının sayısı sayılamaz hale gelir. Mitte, efsanede, fablda, masalda, uzun 
öyküde, destanda, hikâyede, trajedide, dramda, pantomimde, tabloda, vitrayda, sinemada, çizgi 
resimlerde, sıradan bir gazete haberinde, konuşmada ve sonsuz denebilecek sayıdaki bu biçimler 
altında, bütün zamanlarda, bütün yerlerde, bütün toplumlarda vardır (Barthes, 1993: 83). 
Anlatı bir hikayeleme biçimidir (İlhan, 2015: 740). Bir şeyi, bir konuyu, bir olayı ya da durumu 
anlatırken ya da ifade ederken nasıl hikayeleştirildiğini bize gösterir. Anlatı artık postmodern döneme 
uygun olarak daha parçalı, çok kaynaklı, değişken, akışkan, esnek zamanlı bir özelliğe sahiptir. 
Ricoeur'ün (2007) gösterdiği zaman ve anlatı arasındaki dolayım aslında dolaysız hale gelmiştir. 
Günümüzde hikaye anlatımı terimi oldukça yaygın bir hale gelmiş, birçok alanda kullanılır olmuştur. 
Ramsdell'in (2011: 282) bu, belirttiği gibi sadece eğlence amaçlı değildir. Şirket eğitimi, halkla 
ilişkiler, siyaset, gazetecilik, reklamcılık vb. alanlarda görülebilir.  
Transmedya hikaye anlatımı, beyin düşüncesine benzer çalışır - tüm bilgi ve tecrübe parçalarını ve 
bütüncül anlamlarını inşa eder. Öykücünün dünyasında etkileşim kurabilmemiz, oluşturmamız, 
paylaşabilmemiz ve anlam oluşturabilmemiz için iletişimi dönüştürmektedir. Bu durum; izleyici 
tarafından yönlendirilen duyusal, kapsamlı bir deneyim yarattığından dolayı pazarlama, yönetim, 
eğlence ve eğitim alanlarında baskın iletişim stratejisi biçimi olacaktır. Transmedya hikaye anlatımı, 
birden fazla bağlantı türü aracılığıyla zengin ve katma bir süreç haline gelen bir hikaye veya mesajla 
başlar (Rutledge, 2011).  
İçgüdüsel olarak ya da deneyimlerden ötürü bir hikayenin ne olduğunu biliriz: Belirli bir arzuyla 
yönlendirilen bir kahraman, bir hedefe ulaşmak için olumsuzlukların üstesinden gelmek için 
savaşmaktadır. Tipik olarak, bu, kahraman karakter için empatiye sahip oluruz ve onların başarılı 
olmasını isteriz. Doğrusal öyküde hikayenin yalnızca bir yolu varken transmedya açık hikaye 
dünyasıdır. Açık hikaye dünyasında, karakterler, şeyler ve yerler, izleyicinin soruşturma veya keşif 
yoluyla keşfetmesi gereken bilgileri tutar. Açık hikaye dünyası, genellikle "doğrusal olmayan öykü 
anlatımı" olarak tanımlanır. Alternatif gerçeklik oyunları (ARG) ve konuma dayalı hikayeler için 
özellikle iyi bir şekilde uygundur çünkü yerlerin (sanal veya gerçek dünya) kendi kendine 
keşfedilmesine olanak tanır ve açık alanların bulunduğu transmedya hikaye anlatımı için hikaye 
dünyası geleneksel bir doğrusal anlatı üzerine katlanabilir. Bir televizyon dizisinin veya web dizilerinin 
bölümleri arasında etkileşim yaratmada izleyicilerin bir sonraki bölüm için bir hafta beklemek yerine 
açık hikaye dünyasını kendi hızıyla keşfedebilirler (Pratten, 2015: 29-31). Buckner & Rutledge (2011), 
araştırmaların insanların mesajları başka herhangi bir iletişim biçiminden daha uzun ve daha 
doğrulukla hikayelerde hatırladığını söyler.  
Tabii bir hikayenin birden fazla araç arasında yer alması veya daha sonraki genişlemesi göz önüne 
alınarak hazırlanan bir hikaye yazılırken hikaye anlatım kuralları da değişir (Long, 2007: 19-21). 
Transmedya hikayeciliğinde bir hikaye ya da oyun, her platformdaki her birimi bir paragraf, üye ya da 
birim eşdeğerinde olacak şekilde farklı medyada ifade edilmektedir. Bunlar bir mikro-kurgu biçimi 
olsa da her biri kendi kendine yeterli olarak farklılık gösterir. Her birim, diğer birimlerle yüksek 
seviyede bağımlılığa sahiptir ve toplam çalışma, medyaya yayılmış tüm birimlerin bütünüdür (Done, 
2009: 167-168). Kurmaca olmayan transmedya, izleyici etrafında sürekli günlük deneyimler oluşturma 
aracı olarak ortaya çıkar. Sonuçta kurgusal olmayan hikayenin sonunun hiç bitmesine gerek yoktur 
(Freeman, 2016: 9). Transmedya öykü anlatımı, bir kurgunun bütün unsurlarının, birleştirilmiş ve 
eşgüdümlü bir eğlence deneyimi yaratmak amacıyla çoklu dağıtım kanallarına sistematik olarak 
dağılmış halde bulunduğu bir süreci temsil eder (Jenkins, 2010). 
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Transmedya, bir hikâyeyi birçok kanal içinde bölerek parçalara ayırır. Farklı mecraları deneyimleyen 
tüketici her mecrada hikâyenin farklı bir boyutunu bulur. Hikâye evrenine dâhil olan tüketiciler 
hikâyeyi kendi katılımlarıyla inşa etmeye başlar. Örneğin, bir televizyon reklamında tüketici 
yönlendirme ile markanın sosyal medya sayfasını ziyaret edebilir, buradan bir video paylaşım sitesine 
ya da Ekşi Sözlük gibi bir platforma geçebilir. Tüketici kendi katkısıyla kampanyayı genişletebilmekte 
hatta seyrini değiştirebilmektedir (Dönmez & Güler, 2016: 157). Transmedya metinlerinin 
ansiklopedik tutkuları çoğu zaman öykünün açılmasında boşluklar veya aşırılıklar olarak görülen 
sonuçları vardır. Bunlar daha fazlasını ima eden ek ayrıntılar getirirler. Okuyucular, bu nedenle, bu 
öykü unsurlarını titizlikle inceler, boşlukları doldurur. Böylece hayranların kurgusu ile genişleyebilir 
(Jenkins, 2007). Freeman'ın (2016: 9) da dikkat çektiği transmedyanın dijital pazarlama ve sosyal 
aktivizm tarafları vardır. Yani şirketlerin bizlere sundukları ürünler ve bu ürünlerin genişlemesine olan 
izleyici desteği önemlidir. 
4. SIMPSONLAR VE TRANSMEDYA 
Sayısal teknolojinin sinema sanatıyla buluşması sinema yapımcılarına ve yönetmenlerine yeni ufuklar 
açmıştır. Bu sayede, filmler fiziksel dünyaya bağımlı olmaktan kurtarılmış, film yıldızları ve aktörlerin 
yerine, sayısal sinema teknoloji kullanılarak sanal bir aktör oluşturma eğilimine gidilmiştir. Artık 
günümüzde sanal aktörler, gerçek aktörler ile yarışacak duruma gelmişlerdir (Çalışkan, 2006: 161). Bu 
öreklerden biri de karakterleri 1987'den beri insanların hayatında olan ve dünyaca bilinen Simpsonlar 
(The Simpsons) çizgi dizisidir. Simpsonlar 2016 Ekim'inde 600. bölümüyle en uzun süre televizyon 
ekranlarında yayınlanan dizi olarak tarihe geçmiştir (CNN Türk, 2016). 
The Simpsons, Matt Groneing tarafından Fox Broadcasting Company için geliştirilen animasyon 
durum komedisidir. Springfield adlı hayali bir kasabada geçmekte, orta sınıf bir Amerikan ailesi konu 
edilmektedir. Simpsonlarda güncel ve siyasi konular ele alınarak çok çeşitli konulara değinilmekte 
hatta bazen tepki çekmektedir. Örneğin 348. bölümde Türklere hakaret edilmekteyken (bkz. Hürriyet, 
2005) 2009'da başka bir bölümde Müslümanlara "terörist" denmektedir (bkz. Milliyet, 2009).  
Simpsonlar her ne kadar birçok tabu kabul edilen konu hakkında hiciv ve kara mizah yapsa da belli 
değerleri inşa ettiği görülür. Örneğin Özgökbel Bilis'in (2011: 245-246) çizgi filmlerde değerleri 
araştırdığı tezinde Simpsonların sunduğu değerler şöyledir: Yardımseverlik, affetme, aile, din, 
ask/sevgi, özgürlük, sorumluluk, milliyet, ulusal tarih, hükümet, vatanseverlik, bayram, bayrak, 
macera, değişiklik/heyecan, haz, eşitlik, görev bilinci, hoşgörülük, doğa, güven, güç/otorite, egemenlik, 
ast-üst ilişkisi, eğlence, özerklik, zekâ, başarı. 
Simpsonların transmedya anlatı yapısını diğer transmedya örneklerinde olduğu gibi pazarlama ve 
katılımcı kültür olarak iki aşamada ele almak gerekmektedir. Her ne kadar iki bölüm de birbiriyle 
bağlantılı olsa da pazarlama kültürü prodüksiyon şirketi tarafından yönlendirilirken katılımcı kültürde 
daha çok hayran kitlesinin yaratıcılığını görmek mümkündür. Önce pazarlama kısmına baktığımızda 
müzik, oyunlar, romanlar, tema park, sosyal medya vb. üzerinde yaratılan bir tüketim kültürü dikkati 
çekmektedir. 
Öncelikle karşımıza çıkan ürün çizgi romanlardır. Simpsonlar ile ilgili pek çok çizgi roman 
yayımlanmıştır. Birçok yazar tarafından Simpsonlarla ilgili çocuklar için kitap çıkarıldığı görülse de 
eserin yaratıcısı Matt Groening tarafından çıkarılanlar dikkat çekmektedir:  

 
Görsel 1: Simpsons Comics  

Kaynak: Amazon, Simpsons Comics - Colossal Compendium Vol. 2 Paperback – 25 Jul 2014, 
https://www.amazon.co.uk/Simpsons-Comics-Colossal-Compendium-

Vol/dp/1783292105/ref=la_B000AQ3DU8_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1532374173&sr=1-2. Erişim 
20.07.2018. 
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Simpsonların sezon filmlerini DVD olarak da satın alınabilmektedir. Bir tane de sinema filmi vardır. 
2007'de gösterime giren animasyon film "Simpsonlar: Sinema Filmi"  Simpsonların uzun süreli 
yapımcısı D. Silverman tarafından yönetilmiştir.  

 
Görsel 2: The Simpsons Movie 

Kaynak: IMDB (2007), Simpsonlar: Sinema Filmi (2007), https://www.imdb.com/title/tt0462538/. Erişim 
20.07.2018. 

Oyun endüstrisi Simpsonlar karakterlerini ve Springfiled kurgusal dünyasını kullanarak oyunlar 
üretmiştir..  Chater'ın (2014: 2) The Simpons Arcade oyununu incelediği araştırmasında belirttiği gibi 
Simpsons'un yanlış davranışlarını pasif bir şekilde izlemek yerine, bir oyun formunda oluşturulan 
seçeneklerle genişleterek bir fan bu durumu aktif olarak kontrol etmeye davet edilir. Video, pinball ve 
bağımsız oyunlar olarak karşımıza çıkan oyun örnekleri şöyledir 
(https://simpsonswiki.com/wiki/List_of_video_games): 
Video ve Bilgisayar Oyunları 1991, The Simpsons: Bart vs. the Space Mutants, The Simpsons: Bart vs. 
the World, Bart Simpson's Escape from Cam Deadly. 1992, The Simpsons: Bart's House of Weirdness, 
The Simpsons: Bart's Naightmare, The Simpsons: Bart vs. The Juggernauts, Bartman Meets 
Radioactive Man, Krusty's Fun House. 1993, The Itchy & Scratchy Game. 1994, The Simpsons: Bart 
& the Beanstalk,Virtual Bart, Itchy &Scratchy in Miniature Golf Madness. 1996, The Simpsons 
Cartoon Studio. 1997, The Simpsons: Virtual Springfield. 2000, The Simpsons Bowling. 2001, The 
Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror, The Simpsons Wrestling, The Simpsons  Road 
Rage. 2002, The Simpsons  Skateboarding. 2003, The Simpsons: Hit & Run. 2007, The Simpsons: 
Minutes to Meltdown, The Simpsons Game. 2008, The Simpsons : Itchy & Scratchy Land. 2009, The 
Simpsons Arcade. 2012, The Simpsons: Tapped 
Out(https://simpsonswiki.com/wiki/List_of_video_games).  

 
Görsel 3: Video oyunu 

Kaynak: https://simpsonswiki.com/wiki/File:Bart_vs._The_Space_Mutants_cover.jpg. Erişim 27.02.2018. 
Pinball 1990, The Simpsons Pinball. 2003: The Simpsons Pinball Party 
(https://simpsonswiki.com/wiki/List_of_video_games).  
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Görsel 4: Pinball oyunu 

Kaynak: https://simpsonswiki.com/wiki/File:The_Simpsons_Pinball.jpg. Erişim 27.02.2018. 
Bağımsız oyunlar (Self-contained games) 1990, Bartman: Avenger of Evil, The Simpsons Electronic 
LCD Game. 1991, Bart Simpsons's Cupcake Crisis. 1994, Bartvs. Homersaurus. 2007, The Simpsons 
20Q (https://simpsonswiki.com/wiki/List_of_video_games). 

 
Görsel 5: Bağımsız oyun 

Kaynak: https://simpsonswiki.com/wiki/File:Bartman_Avenger_of_Evil.jpg. Erişim 27.02.2018. 
Dizi, kurgusal Springfield kasabasında geçer. Bu kasabadaki yerleşim bir nükleer enerji santrali, büyük 
bir hiper market, bir ilköğretim okulu, ufak bir stadyum, barlar, restoranlar, mağazalar, geniş caddeler, 
çok çocuklu ailelerin rahatlıkla oturabileceği müstakil evler ile Amerikan hayat tarzının bir 
göstergesidir (Timur, 2008: 44). 2013'te Orlando Universal Simpsons için tema parkı "Springfield"ı 
açmıştır (USA Today, 2013).  Bakıldığında içinde karakterlerin yer aldığı oyuncaklar, market, cafe, 
restorant vb. görülmektedir. Springfield ABD'de en yaygın kasaba ismidir (Washington Times, 2014).  

 
Görsel 6: Springfield Tema Park 

Kaynak: Tripsavvy (2017). The Simpsons Land at Universal Studios Florida, https://www.tripsavvy.com/the-
simpsons-at-universal-studios-florida-3226709. Erişim 25.02.2018. 

Youtube, Facebook, Twitter, Instagram gibi yaygın olarak kullanılan sosyal medyada resmi sosyal medya 
hesapları vardır. Bu hesaplar hem çizgi dizi için hem karakterler için ayrı ayrı açılabilmektedir.  

 
Görsel 7: The Simpsons resmi Twitter hesabı 

Kaynak: https://twitter.com/TheSimpsons. Erişim 20.07.2018 
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Görsel 8: Homer J. Simpson resmi Twitter hesabı, 

Kaynak: https://twitter.com/HomerJSimpson. Erişim 20.07.2018 
Google Play'da The Simpsons araması yapıldığında Simpsonlar ile ilgili çeşitli yazarlar tarafından 
farklı konularda yazılmış e-kitaplardan oyunlara kadar çeşitli uygulamalar karşımıza çıkmaktadır: 

 
Görsel 9: Google Play, The Simpsons™: Tapped Out  

Kaynak: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.game.simpsons4_row. Erişim 20.07.2018. 
Simpsonlar başka ürünlerle birleştirilebilmekte ya da onları ziyaret etmektedir. Örneğin Mine Craft  ve  
Family Guy ile ortak bölüm yapılmıştır. 

 
Görsel 10: The Simpsons ve Family Guy 

Kaynak: 2fmagazin (2013). Family Guy ve The Simpsons Ortak Bölüm Yapacak. 
https://2fmagazine.com/family-guy-ve-the-simpsons-ortak-bolum-yapacak. Erişim 28.02.2018. 

 
Görsel 11: The Simpsons ve Minecraft 

Kaynak: Teknoblog (2015). The Simpsons önümüzdeki ay Minecraft’ın Xbox versiyonuna geliyor, 
https://www.teknoblog.com/the-simpsons-minecraft-xbox-89179/. Erişim 28.02.2018. 

Katılımcı kültüre baktığımızda öncelikle hayranların yarattığı bir kültür karşımıza çıkar. Hayran (fan) 
kelimesi iddialı bir kelimedir. Çünkü bir kesimin duyguları hakkında yorum yapmayı gerektirir. Bu 
nedenle her eser hakkında yazıp çizene hayran demek doğru görünmemektedir. Ancak bir eser için 
yapılan her çalışma eserin popülerleşmesinde, pazarlamasında ya da eser için oluşan katılımcı kültür 
içinde bir değere sahip olacaktır. 
Sosyal medyanın katılımcı kültürü destekleyen özellikleri ile kullanıcılar daha çok sosyal medya 
üzerinde üretim ve paylaşım yapmaktadır. Örneğin Simpsonların resmi sosyal medya sayfalarının yanı 
sıra birçok kullanıcı da bu adla profil ya da hayran sayfası oluşturmuştur. Hayranlar tarafından 
oluşturulan çeşitli videolar da vardır. Vidding denilen bu videolarda eserden görüntüler kolaj yapılır müzik vb. 
eklenir, eserin soundtrackleri ile video yapılır ya da eserle ilgili bir konuda eserin görüntüleri kullanılarak 
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bilgilendirici videolar yapılır. Konuyla ilgili olarak görsel 12'deki örnekte dizi ile ilgili kehanetler belgesel gibi 
anlatılmaktayken görsel 13'teki örnekte eserden görüntüler ve müzik yer almaktadır.   

 
Görsel 12: Ahmet Çağrı Özsema YouTube kanalı, "The Simpsons'ın Gerçekleşen İnanılmaz Öngörüleri - Ahmet 

Çağrı TV", 10.07.2016 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Rk0hSCuzU4s. Erişim 27.02.2018. 

 
Görsel 13: Nicholas Holliday YouTube kanalı, "Bart Simpson Vidding Assignment", 08.12.2016 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=i11iujII0HY. Erişim 27.02.2018. 
Jerry Lerma ve Terry Hogan tarafından oluşturulan Springfield haritası http://simpsons.playgis.com/ 

adresinde görülen haritadan daha ayrıntılıdır. Görsel 14'deki  harita http://simpsons.playgis.com/ 
adresine aitken Görsel 15'deki harita  Jerry Lerma ve Terry Hogan tarafından çizilmiştir.  

 
Görsel 14: http://simpsons.playgis.com'da yer alan springfield haritasının ekran görüntüsü 

Kaynak: http://simpsons.playgis.com/. Erişim 14.07.2018. 

 
Görsel 15: Jerry Lerma ve Terry Hogan tarafından çizilen Springfield haritası 

Kaynak: Berke, J. (2015), Everything We Know About Springfield, Mapped. 
https://www.atlasobscura.com/articles/everything-we-know-about-springfield-mapped. Erişim 28.02.2018. 

K. Nicholas (2014) bir fan olarak Springfield oyunuyla ilgili düşüncelerini yazdığı makalesinde sabah ilk 
işinin buraya girerek şehrin nasıl yapıldığına, yeni binanın yapımının tamamlandığına, yapmanız gereken 
görevlere baktığını söyler ve donutların pahalı olmasında şikayet eder.  
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Eserdeki boşlukları doldurma transmedya açısından eserin kendini üretmesinde önemli bir öğedir. Hayranlar 
boşlukları doldurma, haberleri takip etme konusunda mahirdirler. Bazen yapım şirketleri bu fikirleri 
değerlendirebilmekte, senaryoyu değiştirebilmekte ya da ileride bu fikirler üzerinden çalışmalar 
yapılabilmektedir. Homer'ın Marge'dan boşanacağını yazılınca (bkz. CNN, 2015) resmi kanallardan bir 
açıklama yapılmak durumunda kalınmıştır. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Bart tahtaya 
Homer ve Marge'ın ayrılmadığını yazmıştır. 

 
Görsel 16: The Simpsons resmi Twitter sayfası 

Kaynak: https://twitter.com/thesimpsons/status/608783628810584064. 11.06.2015 tarihli paylaşım. Erişim 27.02.2018. 
Simpsonlarla ilgili internette birçok kehanet dolaşmaktadır. Ancak bu kehanetlerin doğruluğundan ya 
da bu görselleri kimin yaydığından çok burada önemli olan konu hayran katılımıdır. Hayranların bir 
konu etrafında konuşması, tartışması, boşlukları doldurmaya çalışması, dizinin tüketimini artırmakta ve 
dizi ile ilgili yeni içerik üretimleri sağlamaktadır. Örneğin sosyal medyada en çok tartışılan 
kehanetlerden biri de ABD Başkanı D. Trump'ın seçilmesinin dizide önceden görüldüğü iddiası olmuş 
ve hemen ardından Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinin tahmin edildiği iddiası da tartışılmıştır.  
Dizide Trump ile ilgili birçok konu işlenmiştir. Ancak teyit.org'un (2017) bu konuda verdiği tarihlere 
ve bilgilere bakıldığında Trump'ın başkanlığının bilinmesi konusunda iddialar gerçek 
görünmemektedir.  

 
Görsel 17:  D. Trump’ın seçilmesi 

Kaynak: Hürriyet (2016). 'The Simpsons' Trump'ın Başkan Olacağını 16 Yıl Önceden Bildi!, 
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/the-simpsons-trumpin-baskan-olacagini-16-yil-onceden-bildi-40273385. Erişim 

18.07.2018. 
5. SONUÇ 
Transmedya hikayeciliği ile hikayelerin anlatılmasında önemli değişimler yaşanmaktadır. Teknolojinin 
getirdiği yeni araçlar, yeni alanlar ve teknoloji ile gelen yakınsama kültürünün sağladığı yeni hikaye 
biçimleri artık kendini daha net olarak göstermeye başlamıştır. Elbette transmedyanın pazarlama tarafı 
baskın olarak karşımıza çıksa da bu yeni kültürün anlatıyı değiştirdiği özellikler vardır. Her şeyden 
önce modernist anlatı doğrusal bir düzlemde, giriş-gelişme-sonuç bölümleri olan ve tek kaynaktan 
çıkan, tüketicinin aktif olmadığı sadece kendi dünyasında hayal edebildiği bir ifade biçimini tarif eder. 
Ancak postmodernist ruha uygun olarak ve onu aşarak dijital kültürün anlatı biçimlerine baktığımızda 
parçalı, kesintili, doğrusal olmayan, çok kaynaklı, tüketicinin aktif ve yönlendirici etkisi olan, tüketenin 
de ürettiği ve bunu bazı kanallar üzerinden birçok insanla paylaştığı bir anlatıyı görmek mümkündür. 
Eski anlatılar çok rağbet görmemekte, tüketici de yaratı sürecine katılmak istemektedir.  
Transmedyanın birinci ayağı üretici kaynaklıdır. Üreticilerin pazarlama taktiklerine baktığımızda 
hikayeler kitap, sinema, karikatür, müzik, DVD gibi birçok araç ile verilmekte, birçok kanal üzerinden 
tüketiciye ulaşılmakta, geniş kapsamlı dijital pazarlama kendini göstermektedir. Hatta tişörtten 
anahtarlığa kadar geniş bir pazar vardır. Transmedyanın ikinci ayağı olan katılımcılar ise geniş bir 
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yelpazeye sahiptir. Burada Simpsonların popüler bir eser olmasından dolayı hayranlar tarafından birçok 
açıdan ele alındığı görülmekte, boşluklar doldurulmakta, yaratıcı fikirler üretilmekte ve sosyal 
medyada önemli paylaşımlar yapılmaktadır.  
Simpsonlar politik konuları işlemesinden dolayı dünyada çok tartışılan bir dizidir. Hatta Simpsonların 
kehanetlerde bulunduğu üzerine çok tartışmalar vardır. Bu kehanetler aslında hayranlar tarafından 
boşlukları doldurmayı ya da soruları cevaplamayı sağlar. Yani kehanetler ister çıksın ister çıkmasın 
eserin popülerliğini sağlamakta ve katılımcılar tarafından çok ilgi gösterildiği için bu konuda yeni 
yaratımların çıkmasına destek olmakta, sosyal medyada çok kez paylaşılmakta, üzerine konuşulmakta, 
eser katılımcılar tarafından sürekli genişletilmektedir.  
Katılımcı kültürde hayranların en çok kullandığı kanal, web 2.0 teknolojinin içerik üretme ve paylaşma 
kolaylığından dolayı sosyal medyadır. Bu nedenle sosyal medya artık üretimlerin sergilendiği, 
tartışmaların yapıldığı, fikirlerin paylaşıldığı bir platformu oluşturmaktadır. Genel olarak söyleyebiliriz 
ki dijital dönemin ruhuna ve teknolojik yapısına uygun olarak doğrusal olmayan, yaratım sürecine 
izleyicinin de katılmasından dolayı yaratıcının kim olduğunun belli olmadığı, kolajlı, parçalı, çoklu, 
çok kültürlü, değişken, geçişken, etkileşimli bir anlatı ortaya çıkmaktadır.  
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           Abstract. Serious Games (SGs) combine explicit educational purposes with 
entertainment, increasing engagement, enhancing motivation and focus and ultimately 
optimizing User eXperience (UX). Cultural Heritage (CH) proves an excellent 
application area for SG since it shares the same qualities and the interaction with related 
content requires both aspects. Current paper proposes an ubiquitous ecosystem, featuring 
SG as the focal point, enhanced with multiple modules serving different goals but 
converging to the optimal Cultural UX preserving both fun and educational aspects. 
These modules include: Augmented Reality techniques for data visualization and 
Semantic Technologies for content enrichment, Context Aware mechanisms for 
contextual and user data, UX design with User Personas personalization algorithms and 
Affective Computing for recognition and exploitation of user’s emotions. The ARCADE 
ecosystem is presented in terms of analysis and design from different perspectives of the 
stakeholders, depicted in the following conceptual diagram: user behaviour and 
experience, data gathering, processing and enrichment. 

 
           Özet. Serious Games (SGs) etkileşimi artırarak, motivasyonu ve odağı yükselterek ve 

nihayetinde Kullanıcı Deneyimini (UX) iyileştirerek belirgin eğitim amaçlarını 
eğlenceyle birleştirir. Kültürel Miras (CH), aynı nitelikleri paylaştığından ve ilgili 
içerikle etkileşimin her iki yönünü gerektirdiğinden SG için mükemmel bir uygulama 
alanı olduğunu kanıtlar. Bu makalede, farklı amaçlara hizmet eden ancak hem eğlenceli 
hem de eğitimsel yönlerini koruyarak Kültürel UX’e yönelen çoklu modüllerle 
zenginleştirilmiş, odak noktası olarak SG içeren yaygın bir ekosistem önerilmektedir. Bu 
modüller, veri görselleştirme için Artırılmış Gerçeklik teknikleri ve içerik zenginleştirme 
için Semantik Teknolojiler, bağlamsal veriler ve kullanıcı verileri için Bağlam Bilinçli 
mekanizmalar, Kullanıcı Karakterleri kişiselleştirme algoritmaları ile UX tasarımı ve 
kullanıcının duygularının tanınması ve kullanılması için Duyuşsal Programlama 
içermektedir. ARCADE ekosistemi, takip eden kavramsal şemada gösterilen, paydaşların 
farklı perspektiflerinden analizi ve tasarımı açısından sunulmuştur: kullanıcı davranışı ve 
deneyimi, veri toplama, işleme ve zenginleştirme. 

 
1. INTRODUCTION  
SGs, games designed for an explicit educational purpose and are not intended to be played 
predominantly for amusement (Belloti, Berta & De Gloria, 2010), are gaining an increasing interest for 
Cultural Heritage sector. SGs functioning as a platform that incorporates variable procedures, can be 
enhanced with the integration of technologies that serving as independent modules converge towards 
an optimal Cultural UX. Firstly, a personalization process is necessary to appropriately introduce the 
users to the SG according to their profile. Although many methods have been proposed in the academia 
for personalized initialization of applications, User Personas have the advantage of categorizing the 
user based on cultural traits, which better fits the nature of a SG. User Personas identification based on 
social and digital activity of the user, address and solve the cold-start issue and allow a more refined 
personalization process for recurring users (Konstantakis, Aliprantis, Michalakis, Kalatha, Moraitou & 
Caridakis, 2018; Vassilakis, Antoniou, Lepouras, Wallace, Lykourentzou & Naudet, 2016).  
Context Awareness (CA) is nowadays integrated in most mobile applications and refers to the ability of 
the system to identify the context of the environment, including the user and act upon this knowledge 
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by customizing the services provided (Abowd & Day, 1999). In the ecosystem of a Serious Game, the 
context includes the environmental parameters, the user profile and the interaction during the game 
execution. Fusing different contextual data, the SG platform can adapt the content, presentation and 
mechanics of the game, appropriately matching the user expectations. Complementary to CA, 
Affective Computing (AC), that relates to, arises from, or deliberately influences emotions or other 
affective phenomena (Piccard, 1997), can be exploited in order to recognize user emotions through 
image recognition and interpret them in terms of UX. The exploitation of this information by the SG 
may be crucial for its acceptance and eventual widespread use, by trying to address negative emotions 
or amplify positive ones.  
 
2. SERIOUS GAMES IN CULTURAL HERITAGE 
Over the last few years SGs have  been  widely  adopted  in cultural heritage field (Paliokas & Sylaiou, 
2016) due to the fact that they combine aspects of learning with the playfulness of video games 
(Alvarez, Rampnoux, Jessel & Mathel, 2007), create engaging game experience (GX) (Mortara, 
Catalano, Bellotti, Fiucci, Houry-Panchetti & Petridis, 2014) and maximize user’s motivation.  
According to (Foni, Papagiannakis & Magnenat-Thalmann, 2010) SGs are a promising tool in the 
cultural heritage filed, due to their ability to attract even users that may not be familiar with the arts and 
culture, to discover the mystique of cultural heritage (Bellotti, Berta, De Gloria, D’ursi & Fiore, 2012). 
Moreover, they can motivate user to activate and extend his knowledge, by transforming him from 
passive data receiver to actor. Also, a SG provides a friendly environment and support the player to 
achieve learning targets and engage in learning activities through a fun experience (Mortara et al., 
2014) by playing, exploring, making mistakes and his own choices (Anolli, Mantovani, Confalonieri, 
Ascolese & Peveri, 2010).  
Furthermore, SGs allow the art to come to the audience (Seidl, Judmaier, Baker, Chippindale, Egger, 
Jax, Weis, Grubinger & Seidl, 2011), by exploring a remote or inaccessible site, manipulating relics 
with no damage risk, enhancing various types of multimedia content and admiring virtual 
reconstruction of partially damaged remains (Mortara et al., 2014). As a consequence, their benefits 
contribute to the widespread diffusion of SGs and the integration of diverse technologies into them, 
such as Augmented Reality, Context Awareness, Linked Open Data, and much more, in order to 
improve user experience. 
In the following paragraphs, technologies that integrate into SGs and numerous examples of available 
implementations will be presented. First things first, Augmented Reality (AR) has been utilized widely 
in cultural heritage gaming (Anderson, McLoughlin, Liarokapis, Peters, Petridis, De Freitas, 2010) and 
it is one of the most suitable and promising technology for integration into interactive museum 
exhibitions or kiosks (Sylaiou, Mania, Liarokapis, White, Walczak, Wojciechowski,  Wiza & Patias, 
2015). Serious Games can use AR techniques for their development, with the prospect of new 
possibilities (Pellens, da Silva Hounsell & da Silva, 2017) such as the generation of a deeper level of 
engagement during a game experience that educates through fun (Weber, 2014). Furthermore, AR 
techniques can be integrated in SG with many possible advantages such as smooth transition between 
reality and virtuality, interaction between real and virtual environments (Furio GonzáLez-Gancedo, 
Juan, Seguí & Rando, 2013), improvement of usability, and environments closer to reality (Dias & 
Zorzal, 2013). 
The “Gossip at palace” is a location-based mobile game with a storytelling approach and offers 
contextual information to the visitors in order to help them discover characters, traditions, and events 
that characterized the palace in the 18th century (Rubino, Barberis, Xhembulla & Malnati, 2015). This 
approach can be particularly intuitive and helps users easily connect the cultural contents with the 
physical context of the museum. In the Via Appia SG application, users are able to explore the notion 
of narrative movement and travel across space and time due to the fact that, in the context of the game, 
1 km of the Via Appia Antica was reconstructed in three time periods (320 CE, 71 BCE, and 49 BCE) 
(Liestol, 2014). 
Furthermore, in ARCO project, an AR cultural heritage game, that was based on an historical and 
archaeological context, was developed and evaluated (Sylaiou et al., 2015). The main goal of the game 
was to test the users’ ability to discover information about the Fishbourne Roman Palace, UK and its 
archaeological artifacts by answering related questions. “Flying a drone in a museum” takes place in 
the street outside the museum where the public can fly a small drone equipped with a camera flying 
inside the courtyard (Thon, Serena-Allier, Salvetat & Lacotte, 2013). Moreover, “Your stone to the 
building” includes a first prototype of a Tangible User Interface in a context of Augmented Reality 
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(Leclet-Groux, Caron, Mouaddib & Anghour, 2013). Last but not least, Articular is an augmented-
reality serious games that encourages creative engagement and social interaction through the use of AR 
and game design (Spivak, 2015).  
As far as Context awareness in SG is concerned, REXplorer is a pervasive game designed for tourists 
of a German town (Ballagas, Kuntze & Walz, 2008). The purpose of the mobile application is to 
inform the visitors about historic aspects of the area, while keeping track of their activity. Contextual 
data is mainly the location of the user which is taken into consideration for the current content of the 
game, while combining location and photos taken, the application can reproduce the user path for 
future reference. Otherwise there is no personalization of the game visualization and content either at 
initialization or execution time of the application. 
The use of GPS for serious games and other similar engaging activities has been prominent the last 
years. La Guardia et al (2012) explored the location-based serious games concept, creating a prototype 
that enhances and exploits the historical, artistic and scenic heritage of the Basilicata region. Context 
awareness is limited to the use of GPS for location extraction. The application extracting the location 
of the user, provides a challenge among the 11 mini games implemented about cultural buildings that 
have spatial proximity. Again, there is no profiling procedure restricting personalized content only 
based on user location. ConservAR (Phipps, Alvarez, de Freitas, Wong, Baker & Pettit, 2016) 
combined location extraction and AR to provide content for awareness of wildlife conservation.  
Hardy et al. (2011) pointed the merits of adding context awareness into the design of serious games for 
sport and health. They implemented a proof of concept framework that collects personalized data from 
the system database in order to suggest an exertion level and propose an appropriate game to the user. 
Contextual data consist of various parameters such as acceleration, temperature and height that can be 
fused to higher level information about the anxiety state of the user.   
On top of the aforementioned technologies, Linked Open Data and ontologies c can potentially 
contribute to the creation of new types of Serious Games, as different approaches suggest. Firstly t, the 
combination of LOD and serious games has been applied for inconsistencies detection in a given 
knowledge base.  
In the context of CH domain and serious games implementation, Warren & Champion (2014) proposed 
a prototype method for automated Linked Open Data driven procedural game generation, focusing on 
procedural content generation and the Semantic Virtual Environment.  The authors created a simulation 
of Great War in the area of Western France in late 1914, using LOD to procedurally create content 
directly from a live database on an as-needed basis. Within a simulated environment based on the 
actual digital terrain elevation and trench data, a historian can simply walk around in the virtual world 
and have direct understanding of the advantages of terrain.  
Similarly, Damiano et al. (2014) present the use of visual metaphors embedded in virtual environments 
and stored in an ontology, as tool to convey the conceptualization of cultural heritage items and the 
relations holding between them. Particularly, they developed Archetype ontology which provides a 
core model of narrative, aimed at representing fragmented narrative contents in the field of cultural 
heritage. Based on Archetype ontology they created a virtual space, the Labyrinth System, where a user 
could explore artworks provided by media resources, exploiting the semantic connections that the 
ontology has created between them. For example when the user starts the exploration of a particular 
painting some information about it will be provided. Furthermore, semantically connected information 
(such as the theme of the painting) will lead to the display of more, different artworks (e.g. other 
paintings with the same theme). 
Moreover, game player profile data, contextual information and cultural or educational content could 
be combined by the exploitation of LOD and ontologies. As suggested by Rocha & Zucker (2015) 
Ludo ontology could enable the description and representation of Serious Games with such 
characteristics, as well as the use of Linked Data datasets as a knowledge base to represent resources 
within the game. The Ludo also makes possible the generation of more personalized recommendations 
of related resources in order to stimulate the learning process while playing. The potential of this 
ontology is demonstrated through the prototype of a serious, Web-based and question-based board 
game, which exploits the DBpedia dataset and vocabulary to propose the user questions with multiple 
answers. 
In addition to the technologies embedded in SGs, the evaluation of user's experience is also crucial. 
The ARCO system (Sylaiou et al., 2015), a result of the ARCO project as described above, allows 
museums to create their own virtual museum exhibitions based around a collection of cultural objects. 
Through the use of interviews and structured questionnaires, user feedback has been collected for 
evaluation to enable the authors to improve the game characteristics, but more importantly to 
understand whether AR based games are educationally useful, meaningful and appealing to users. In 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	312 

312	

this respect, this study revealed that AR based games are appealing and do attract user engagement and 
interest, however, because of the integration of real- world and 3D elements, AR games also have 
problems and deficiencies. 
Also, in Gossip at Palace (Rubino et al., 2015), at the end, players’ degree of use of the digital game 
throughout the visit was compared to analogous patterns registered for people using a multimedia 
mobile guide in the same venue. On the one hand, the study pointed out that the game facilitated a 
wider exploration of the museum; on the other, it highlighted that players mainly gained a superficial 
knowledge of the proposed contents. 
Finally, the evaluation of the game ARticular (Spivak, 2015) indicated that it fostered engagement and 
social interaction among visitors, and evoked a high degree of satisfaction by young visitors. The 
authors suggest improvements could be made by adding a sharing option through social networks, and 
by giving the players a higher degree of control to create a more personalized experience. 

ARCADE ECOSYSTEM  
2.1. System Architecture 
 

 
Figure 1. Platform Architecture 
 
The ARCADE is a proposed platform that intends to combine established and emerging technologies 
into an ecosystem where SGs can offer an engaging interaction with elements of cultural heritage. 
Despite the increasing use of concepts like AR or Location Awareness, a complete integration into a 
single platform has not been achieved to the best of our knowledge. The architecture of the ARCADE 
platform is depicted in figure 1. There are 5 modules that are connected to the Code module of the 
platform, each one involving a couple of components. They are described in order from the first to last 
step of the ARCADE performance. 
Initialization Module 
The first module involves the necessary steps to initialize the platform, consisting of two main 
components: the User Persona Identification and the Context Awareness (CA) Component. Both 
receive data from the users and their location, to accordingly adapt the initial customization of the 
ARCADE. The User Personas is one of the most established methods of personalization and profiling 
of users. It allows for an initial categorization of the user to a certain Persona, which has specific needs 
and expectations from the Game (and consequently from the platform).  
The personalization procedure is further refined with the use of sensory data from the mobile and 
possible smart-area infrastructure, which is processed by the CA component and analyzed into higher 
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level of information concerning the user (e.g. whether he/she is accompanied by other users, the 
weather conditions, the location etc). Overall, the initialization module provides a setup for the 
platform to know where to start from, eliminating the cold-start issue, which characterizes situations 
when the system lacks any information about the user and thus cannot offer any customization but 
relies on default settings. 
Personalization Module 
Closely related to the first module, the second one continues the process of personalization the 
behavior of the platform by applying similar procedures during the execution of the various serious 
games. Again the CA component is responsible to extract the sensory data from sources such as the 
mobile devices of the user, possible smart environment infrastructure of the place of interest (i.e. smart 
museum) and other sources like social streams. Apart from sensed data, the CA component will 
monitor the users’ behaviour concerning their interaction with the interface of the platform and 
understand their patterns and preferences. 
Extending the procedure, the Affective computing component will be able to extract the affect of the 
user, identifying feelings towards the game (thrill, boredom etc.), or towards other parameters (such as 
the annoyance towards external sounds). The fusion of such procedures that are implemented in the 
Personalization module will give the necessary information to the platform that will allow further 
customization of its parameters towards a more profound user experience. 
Data Retrieval Module 
After initialization, the platform has to select the game data that will accompany the game types that 
are appropriate for the persona of the user. Game data may include textual, visual (images, videos) and 
audio materials of actors, objects or events related to Cultural Heritage sector. Most of the data will be 
stored in the game Database, while the rich resources of the Linked Open Data Cloud (LOD) will be 
exploited as well. Linking to such data repositories (e.g. Europeana) will allow for further enrichment 
of the multimedia content of the game, also addressing the issue of dynamic update of game content 
from external sources. 
 

 
Figure 2. Data Flow 
 
 
 
Presentation Module 
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The presentation module is crucial for the successful implementation of SGs, since a carefully designed 
interface can attract a larger body of players. The use of attractive modern technologies is essential, 
thus the ARCADE platform will integrate an AR component which will accompany the typical GUI of 
mobile devices. AR can enrich the visual presentation of a serious game, but can also provide the 
means for new game types and mechanics. Multiple interface types will allow for more diverse gaming 
experiences which will also lead to a wider range of satisfied users.  
Evaluation Module 
The final module is responsible to evaluate the user experience of the ARCADE platform. Users will 
be prompted to express their opinion about the game, its mechanics, the content and whether the 
platform has helped towards a better engagement with cultural heritage elements. The evaluation 
metrics will be stored and analyzed in order to improve the platform’s behaviour. The evaluation 
methods will include a mobile questionnaire, card sorting and paper prototyping techniques, combined 
with other CH evaluation methodologies. 
The data flow of the platform is depicted in figure 2, which shows the components, the connectivity 
between each other and the data exchanged. Although the figure is not extensive on all the data 
transmissions of platform, it illustrates the most important ones, emphasizing on the core procedures of 
personalization, data acquisition, presentation and evaluation. The Game Mechanics, Game Data 
Acquisition, Game Interface and Game Execution belong to the Core module of the ARCADE 
platform and are connected to the side modules that enhance the user experience through the data flows 
described. 
 
2.2. Technologies 
User Personas 
Defined as a transcription of behavior patterns, goals, skills, attitudes and environment of future users, 
personas were originated as an instrument to guide game designers through design process, a 
representation not always provided from real users, but with some research information about them 
(Salomao, 2015). It has been recognized that among established tools for representing users, their 
activities and contexts of use include personas and scenarios and that scenarios can be much more 
effective when built on personas based on data collected from real people (Grudin, 2002). Even if 
authors argued that personas can encourage the creation of stereotypes and that Participatory Design is 
pragmatic about ensuring that needs are met through design, the process based on real information and 
contact with which users can’t avoid the data interpretation by the researcher and game designers, but 
increases the possibility to meet real needs.  
Although personalisation is useful in serious games, creating correct user profiles is a rather demanding 
and sometimes intruding task. ARCADE game user profiles need to be created quickly and effectively 
in terms of their appropriateness for the different users. The problem is that although users enjoy the 
benefits of personalization, they are at the same time reluctant at dealing with form-filling activities. 
Therefore, ARCADE has to become more creative in applying indirect approaches for the collection of 
the needed information for the creation of user profiles. The design of ARCADE personas as ‘fictional’ 
characters is considered as a very consistent and representative way to define actual users and their 
goals. However, it is important to clarify the exact (minimum) number of ARCADE personas in each 
occasion in order to focus on the visitor profiles to be examined (Konstantakis et al., 2018).  
Context Awareness 
CA is a technology widely used to personalize and customize the system behaviour according to the 
user preferences and privileges. Restricted to location in most applications so far, the context of the 
environment (including the user) plays an important role in enhancing the user experience and can have 
multiple parameters such as location, time, weather conditions, points of interest nearby, social context 
like accompanying users and their relationship etc. CA is also interested in monitoring the user 
behavior and extract patterns and preferences not explicitly given. 
The CA cycle involves the following 4 steps which will be integrated into the ARCADE platform. First 
the sensed and profiled contextual data will be collected from the various streams. Since the data will 
acquired from different sources, they will need to be modeled in a consistent format. Then the data will 
be reasoned and transformed into higher level information (e.g. the contextual parameters indicate that 
the user has lost his initial excitement and is about to quit playing the game). Finally, the data will be 
disseminated to the interested parts, mainly the Game Execution module which will act upon them 
(continuing the previous example, it may decide to switch the game type and mechanics). 
Affective Computing 
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Affective Computing (AC) is an emerging technology that is being exploited to identify, record, 
interpret, process, and simulate various shades of human emotion. It consists an interdisciplinary field 
that pertains to the wider research field of human-computer interaction, and spans the fields of 
computer science, psychology and cognitive science (Maglogiannis, Kalatha, Paraskeuopoulou-Kollia, 
2014).  
As a matter of fact, emotions, that are divided into positive and negative, hold a primary role inside the 
structure and experience of SGs (Anolli et al., 2010). For instance, a player have to manage negative 
emotions, such as disappointment, frustration, or even anger. 
In the context of ARCADE platform, user’s emotional facial expressions will be recorded and 
recognized in order to be exploited to adapt the system. This adaptation of SG aims to enhance learning 
outcomes, due to the fact that exploit the interdependence between emotions and participatory 
appropriation (Anolli et al., 2010), maximize user’s engagement and improve cultural user’s 
experience. 
Augmented Reality 
Augmented reality is the technology that expands the physical world, adding layers of computer 
generated information onto it. The basic difference with Virtual Reality (VR) is that AR does not create 
the whole digital environments to replace real with virtual one. Instead, AR appears in direct view of 
an existing environment, adding digital content like sounds, videos, graphics and 3D models to it. 
The most commonly used and widely accepted definition of an AR system has been given by 
researcher Ron Azuma (1997), according to which, AR technology has three key requirements: 
combines real and virtual objects in a real environment, is interactive in real time and in three 
dimensions, and registers virtual object in three dimensions. Moreover, when an application is being 
run and displayed in a mobile device, then it’s called Mobile Augmented Reality (MAR) 
(Chatzopoulos, Bermejo, Huang & Hui, 2017). 
With the raise of wireless internet and the evolution of smart portable devices like smartphones and 
tablets, AR rolled out its second wave and nowadays is mostly related to interactive concept. Digital 
content like 3D models are directly projected onto physical things or fused together in real-time, while 
various augmented reality application impact user’s habits, social life and entertainment. 
For the ARCADE platform, Augmented Reality is used as a visualization technique that adds in not 
only in the user’s entertainment, nut also it gives new capabilities in the way that games and quizzes 
are played. AR adds layers of digital information such as 3D models and images, that help users solve 
the game and proceed to the new quests. The use of AR techniques aims also in raising the interest for 
users of all ages, thus motivate them to follow up the game and expand their knowledge.  
Linked Open Data 
Linked Open Data refers to structured data that is interlinked and freely available to access and use. 
The idea of LOD use in CH sector seems notably beneficial, since cultural content can be easily shared 
in the World Wide Web, accessed by the general public and correlated with other data. Cultural 
Heritage Institutions (libraries, archives and museums) export cultural data related to their collections 
into RDF triples. Additionally, they are able to integrate external linked datasets into their own, 
expanding the way that users perceive cultural information (Marden, Li-Madeo, Whysel, & Edelstein, 
2013). The combination of different, yet interoperable, data sources facilitates the enrichment of the 
initial material with semantically interlinked information. Furthermore, ontologies usage addresses the 
problem of cultural data heterogeneity and allows the integration among different metadata models, 
based on an explicit description of concepts and relations of a defined domain (Hyvönen, 2012). 
In the context of ARCADE, semantic web and LOD aim to enrich the content of the game and improve 
user experience. The conceptualization of user personas and game data can organize and correlate the 
information included in different game types of the platform. Moreover, the initial game datasets can 
be matched with other RDF triples of external resources which are similar or semantically related. By 
expanding the game possibilities with the use of cultural LOD, the user will be able to explore and 
learn historic, artistic, geographical etc. information in a playful way. Eventually, cultural multimedia 
and textual content displayed on ARCADE games will be dynamically updated, since the connected 
resources perpetually store and provide new data.    
User Experience Evaluation 
The evaluation of the SGs visitors’ experience is a crucial part, since it will determine the outcome of 
this research and validate the research objectives. In recent decades, studies in cultural spaces have 
been revolutionized by the change of direction and the methods used to study the cultural spaces 
themselves. There are various methodologies available to support such research: qualitative, 
quantitative, experimental, grounded theory and many others. 
The choice of methodology to be used in ARCADE project is based on the scope and aspects of the 
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research itself. In addition, the choices of methodology used must also be in accordance with the 
components that will be evaluated. To date, there are various evaluation methods available for cultural 
heritage serious games, such as formative evaluation, summative evaluation, and front-end evaluation. 
Based on Konstantakis et al. (2017), we can assume that User personas is one of the most complete 
evaluation method in cultural heritage applications, as it only lacks in reliability. A more reliable but 
equally complete evaluation method is the Emotional Cards, an easy, quick and interesting method for 
both users and researchers, but not accessible by users with disabilities. Users carry with them empty or 
pre-defined emotion cards and fill in their mood at a given situation (usually after they examine an 
object or be part of a procedure). Furthermore, Paper Prototyping, Card Sorting and Diary Studies are 
also suitable for ARCADE user experience evaluation. Paper Prototyping aims at giving users the 
ability to draw on a piece of paper the interface and the interactions that they prefer to have with an 
object of interest (OoI). It is a cost-effective and easy evaluation method which doesn’t require design 
or coding skills, consumes less resource than most of the others and allows the exchange and tests of 
ideas and thoughts between users and researchers in situ. 
4. Game design concept 
ARCADE game is a location-based game which is designed for everyone who want to combine fun 
with learning during his navigation in a city. The player is able to choose between various mini games, 
such as trivia, quiz, puzzle and maze games (Table 1). Players are guided along tourist routes through 
the streets of a city and thanks to real-time position localization are able to play the mini game that is 
relevant to their location at that time.  
During the play, the user will learn about the cultural heritage of the city and improve his knowledge 
and stimulate his skills, such as memorization, problem solving and eye-hand coordination. Moreover, 
the set of the mini-games performs specific educational goals. More specific, ARCADE has been 
designed based on the principles of constructive learning theory and educational methods, such as 
experiential and discovering learning, has been adopted. 
 
Table 1. ARCADE mini-games 

Mini-game Genre Description Learning goals  
(After playing the game, 
the player will be able to...) 

The castle  maze player has to escape from a maze that includes 
buildings related to Mytilene’s castle 

-list buildings located inside  
Mytilene’s castle 
-describe the use of these 
buildings 

Check points matching 
game 

player has to visit some locations and 
memorizes data (location, statue, related 
information) in order to match them 

-identify statues and 
locations 
-recall information related to 
Mytilene’ statues 

City’s secrets  trivia player has to answer questions related to 
Mytilene’s city  

-summarize information 
related to Mytilene’s city 

Mosaic jigsaw 
puzzle 

player has to reconstruct some mosaic pictures 
of Archeological museum of Mytilene 

-recognize mosaic floors of 
ancient Roman villas 
-summarize information 
related to Hellenistic and 
Roman Lesbos from the 3rd 
century BC to the 4th 
century AD 

Building up construction 
puzzle 

player has to “build up” the church of Saint 
Therapon  

- recognize Saint Therapon 
church 
-identify different 
architectural elements 
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The player take active part in the educational process and receive feedback about his achievement. 
Furthermore, user’s facial expressions are recorded all along his engagement with the SG and are 
exploited to system’s adaptation, in order to enhance learning outcomes, maximize user’s motivation 
and improve cultural user’s experience. 
In particular, as far as game design principles are concerned, ARCADE game follows a number of 
common design principles, that tend to yield preferred interaction modes and desirable learner states 
(Johnson, Vilhjálmsson & Marsella, 2005), (Prensky, 2001), (Gee, 2003).  
Gameplay is one of the basic characteristic of a good game (Prensky, 2001) and endeavour to achieve 
player’s  engagement and motivation to complete each level and an entire game (Prensky, 2002). 
ARCADE is based on "game-based" gameplay due to the fact that is designed with stated goals to 
reach, that are used as reference in order to evaluate the user’s performance.  
Feedback is another main feature of good games (Johnson et al., 2005).  ARCADE provides users with 
feedback on their actions so as to motivate them to improve their skills. Moreover, feedback related to 
user’s affective state will be provided intention of a more profound user experience.  
Last but not least, challenge “plays” an important role in game design and, generally, in all learning 
activities (Lepper & Henderlong, 2000). ARCADE exploits this game design principle in order to 
promote intrinsic motivation. More specific, ARCADE’s challenges are not insurmountable but their 
level of difficulty gradually increases. It is good to be mentioned that ARCADE game adjusts its 
difficulty based on how the player is doing or is feeling at the time. 
5. ARCADE prototype & use case scenario 
As mentioned above, ARCADE platform is based on a serious game that help users navigate in a city 
and have access to the sights data through mini games, while also incorporating many modern 
technologies that enrich user’s experience. The SG aims to stimulate user’s interest in order to expand 
their knowledge about the city they visit. Technologies like Augmented Reality, Context Awareness, 
Linked Open Data (LOD) and Affective Computing boost the gaming experience by adding layers of 
digital material between real world and user, taking into considerations conditions that may change the 
data flow, enriching the available information by linking them to the LOD cloud and considering user’s 
emotions for each next step of the serious game. 
Alongside with the design of ARCADE platform, we also created a prototype that incorporates the 
basic concepts of our framework, helping us in the constant evaluation of its development. This 
prototype is a mobile application that implements examples of the mini games and evaluates the 
validity and the efficiency of the technologies, whose part in the platform has been explained in the 
chapters above. The use case scenario that was tested, is described in detail below: 
 

● In the first screenshot of the prototype, user enters his personal information that ultimately 
define the data types that will be shown to him, the available routes and the suitable graphical 
interface. Apart from that, the language of the interface is also determined. 

● Subsequently, user’s device displays a map with his current location and the nearby sites that 
he can visit and play the corresponding mini games. However, Not all the points of interest as 
displayed from the beginning are available, since users need to solve the game in order to 
proceed to the next sight. 

● One of the mini games is shown in the Figure 3c. A questionnaire about the current site that 
tests user’s observability and background knowledge, that pop ups in his screen with 
augmented reality techniques, meaning that real world details are still visible through his 
camera, allowing users to observe the surrounding environment. 

● Finally, regardless of the game’s result, information about the site’s characteristics is 
displayed. But if user solve correctly the mini game (in our case, if he chooses the right 
answer), he earns points that unlock new routes with special sites of the city at the end. With 
this framework, users don’t get “punished” for wrong answers, as the main goal of the SG is 
to educate users, but simultaneously the points system with the reward routes motivates them 
to try and solve the game correctly. In any case, after the outcome of the mini game, user’s 
screen displays the map with the next site according to his current route. 
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Figure 3 (a,b,c,d). ARCADE’s screenshots 
 
6. CONCLUSION 
The current paper presents the ARCADE serious game. A location-based game that use modern 
technologies (Augmented Reality, Linked Open Data, Affective Computing, User Personas, Context 
Awareness) to enrich and personalize user’s experience, enhance the learning process through fun 
activities, combine education and entertainment and provide knowledge in more appealing ways. The 
exploitation of user’s emotions, during player’s interaction with ARCADE game, contributes to a more 
profound cultural user experience. Future work will include design improvements, the implementation 
of further mini games and large-scale user test. 
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Abstract. The prevalence of Information and Communication Technologies (ICTs) has 
intensified information and communication broadcast, both in digital and real life, while it raises 
several risks and concerns. In this respect, several types of research have shown that users’ 
awareness increase is of major importance, focusing on the crucial role of educational and 
compelling interaction environments. Towards this, respective literature highlights the role of 
gamification- the use of game design elements in applications that are not games- in several 
domains such as education, marketing, health, showing that users’ engagement in applications, 
where gamification techniques are applied, has been increased. Gamified applications aim to 
motivate users to use technology and to increase the quantity and quality of the given activities’ 
output. This paper examines existing implications regarding gamification, focusing on the field of 
Cultural Informatics, since gamified applications are already utilised so as culture to be 
disseminated. The paper aims to enhance literature, by presenting gamification utilisation more 
methodically within Cultural Informatics. 

INTRODUCTİON 

During the last years and specifically, after the second half of 2010, gamification has been implemented in 
several sectors, supporting user engagement and providing benefits, such as the increase of user activities, social 
interaction, quality and productivity of actions (Hamari et al.,2014). Although several attempts to define 
gamification have been done, yet a standard definition has not been provided. The most cited definition was 
published by Deterding et al. in 2011, who defined that “gamification is the use of game design elements in non-
game contexts” and researchers’ majority is based on it (Deterding et al., 2011). Gamified applications aim to 
increase users’ motivation and awareness towards the use of ICTs, and the quality and quantity of the given 
activities’ output.  
Although the definition seems to be tangible, some further explanations are necessary. Τhe terms “play” and 
“game” are used almost for the same reasons. In fact, their meaning differs. A play is a freer form with 
improvisational aspects, whereas a game is competitive, structured by rules and the aim is to achieve a goal 
(AlMarshedi et al.,2016). Deterding et al. point out that gamified applications are not characterised by the 
principles of the term “play” (Deterding et al., 2011). 
In addition, gamification is based on motivational and behavioral factors. As the aim of this method is to engage 
users, developers of gamified services should consider users’ needs, various characteristics, interests and 
preferences. The introduction of these factors in applications is a challenge, as developers have to combine 
psychological principles with software requirements. In that case, appropriate method for the designed of 
gamified applications are needed.  
Among other domains, such as marketing and education, gamification has been implemented in Cultural 
Informatics. Culture concerns among other museums, music, theatre, art and social activities. Each nation has 
different characteristics, rules, habits, religion, so that, ICTs are related to them. Considering the benefits that are 
recorded in other domains, gamification can be utilised also in Cultural Informatics in order culture to be 
disseminated through a more entertaining and educational way. The aim of this paper is to enhance literature, by 
presenting the utilisation of gamification in CI more methodically, taking into consideration the culture 
principles that should be examined during the design of such applications.  
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The rest of the paper is organised as follows. In Section 2 game elements and the utilisation of gamification in 
several domains are described. In Section 3 the Cultural Informatics domain and the implementation of 
gamification within this domain is presented. Finally, Section 4 concludes the paper.   

UTİLİSİNG GAMİFİCATİON 

In this section, the aim is to present how gamification has been utilised in several domains, presenting examples 
and the use of game elements in each case. 
The difference between the gamified applications and games is mainly based on their aim and their interactive 
environment. Gamified applications aim to increase user engagement and on the other hand games aim to 
entertain users. ICTs that use gamification consist of game design elements, thereby provide «gameful» 
environments and experience to the users. Game design elements should be meaningful to the user and result in 
positive change in the user’s mind in order to achieve user engagement. Such elements are the profiles, where 
users can represent themselves with avatars and create their own role, the narrative context of the application, 
the offered alternative activities, and the generated feedback and progressive information in order the user to be 
informed for his actions and status; moreover, time constraints and challenges intrigue users during the 
interaction with the applications. In addition, game elements include scoring systems and leaderboards, where 
users’ results are compared, competition under explicit and enforced rules or team tournaments, where users 
have to complete group tasks and to collaborate in order to get badges, trophies and rewards, points’ collection 
in order to pass several levels by answering, for example a quiz. Notifications, communication parts between 
users and virtual worlds with two-dimensional (2D) or three-dimensional (3D) graphics can be used to create a 
“gameful” environment, as well (Seaborn & Fels, 2015; Mora et al.,2015; Morford et al., 2014). To apply all 
these elements in applications a number of published frameworks can be implemented and most of them where 
published in 2013 (Mora et al.,2015). 
The utilisation of gamification in several domains has been increased during the last years, offering varies 
benefits, depending the aim and the concept of each sector. Due to the large amount of them, the most cited 
applications in the literature of each domain were selected to be described in detail. 
In education, the use of gamified applications increases users’ interest and motivation, and consequently, users’ 
awareness.  A language learning application, named “Duolingo”, was launched in 2012 by Luis Von Ahn and 
Severin Hacker with more than 4 million active users monthly (Yu-kai Chou, 2018). Several languages are 
offered and can be selected by users, who have to complete tasks in order to pass different levels and get 
rewards. In this application, game elements among others are the levels and rewards, and the 2D graphics with 
bright colours and icons, which make a more noticeable and entertaining environment for education (fig.1).    

Figure 1. Duolingo-a language learning application 

 
 
Other examples, among others, are the gamified applications “GamiCAD” , designed for beginners who want to 
learn how to use the design software application “AutoCAD”, and the application “StudyAid”, a collaborative e-
learning system which was developed for students to learn course material and study for a final exam. These 
applications include a number of gamification elements, such as missions, scoring (numerical and qualitative in 
the form of stars),game levels, time pressure, mini-games, rewards and others (Seaborn & Fels, 2015).  
In marketing domain, gamification is quite useful, as it facilitates products’ promotion. The rapid development 
of technology has prompted many companies to find new ways for the advertisement of their products. In 2012, 
Nike company introduced the Nike + Fuelband application (Yu-kai Chou, 2017). The application is associated 
with a bracelet, which contains a special technology that records the user's movements and aim to motivate users 
to exercise. Using this bracelet, the user can see his performance as it keeps record of user’s data. In addition, 
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users can challenge their friends and the results of this competition are presented on leaderboards. So that, 
challenges, tournaments, trophies, points, leaderboards are some of the game elements, used in this application 
(fig.2). Nike + Fuelband has been used by millions of people, supported the advertisement of the company and 
increased its income.  

Figure 2. Nike + Fuelband application 

 
 
Another example is the gamified application “My Starbucks Reward” of the Starbucks company, where users 
win stars and gifts by purchasing products (Yu-kai Chou, 2018). The application is well designed with 
attractively graphics, which represent the rewards, user’s status and other elements. 
Regarding health domain, an example is the application “Mango” which reminds users to take their medication 
by reminder alerts and then, patients earn points (Yu-kai Chou, 2016). As they follow the schedule, they earn 
larger rewards such as gift cards for several companies. In this way, users are educated, so that, their medication 
to become a daily practice. In addition, American Red Cross company in partnership with Disney created a 
children's application called “Monster Guard”. This mobile app prepares children aged 7-11 to deal with any 
health issue (Yu-kai Chou, 2016). Children can learn to protect themselves and are educated to be in readiness in 
case of an emergency. Users can also share their knowledge and experiences with their friends and in this way, 
they can educate each other. Furthermore, Rose et al. studied the use of the “mySugr” (fig.3) mobile app to 
conform users’ behaviour with diabetes (Seaborn & Fels, 2015). The results show that frequent sugar 
measurement was improved by 10-20%. Also, the quality users’ life seems to have been improved and the 85% 
of the users continued to use the application. Avatars, 2D graphics, levels, points challenges are some of the 
game elements, these applications include. The use of gamified applications in health domain is of utmost 
importance, while several health issues can be diagnosed.  

Figure 3. “mySugr” application 

 
 
In business domain an example is the application “Samsung Notation” (fig.4). Samsung company aimed to 
increase its relationship with its consumers, so that, designed this application to engage users to participate in 
Q&A discussions with other users, watch videos, review products, and other activities. For this participation, 
users are awarded with badges (Stanley, 2014).  
Gamified applications have been also designed for other domains, such as environment, tourism and 
sustainability. According to the above examples and the accomplished records of use, gamification is a method, 
which can be utilised in several domains and its principles can be adapted on the concept of each case. Varies 
benefits are offered, including among other users’ education, products’ advertisement, prevention of health 
issues and the promotion of different places.  
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Figure 4. “Samsung Notation” application 

 

DİSSEMİNATİNG CULTURE THROUGH GAMİFİED APPLİCATİONS 

Once the method “gamification” and its utilisation in several sectors were described, in this section, the aim is to 
describe how gamification can be utilised more methodically within Cultural Informatics, indicating the 
necessity of users’ awareness increase.  
Hofstede defined culture as “a system of patterns that differentiates people of one group from the other.” 
(Hofstede, 1997), and Usunier and Lee argued that culture is “a combination of shared habits and meanings, 
interpreted within a particular context” (Usunier & Lee, 2005). Among others, habits, customs, traditions, rules 
perceptions, motivation, learning, group influence, social class, female/male roles, attitudes and decision-making 
shape different cultures. Culture is a historical phenomenon. Each nation differs in the way of life, the language, 
the religion and so on. Even within the same nationality, groups have different characteristics and culture. 
Culture concerns architecture and monuments, literature, music, traditional and audiovisual artistic performing 
arts, traditional and digital plastic arts, photography, cinema, social and cultural activities, sports and games, 
aesthetics of nature and landscape (Vernikos et al., 2005).  
All the above cultural categories are connected with Information and Communication Technologies. Cultural 
Informatics are those activities that primarily deal with cultural goods, whose value derives from culture. A huge 
amount of applications, whose main concept is culture, has been designed and used on a daily basis. In these 
applications, techniques, such as 2D/3D graphics and animation, augmented and virtual reality, have been 
implemented (Döpker et al., 2013). An example is the application “Story of the forest” (fig.4) , which is 
available at the National Museum of Singapore since 2016. Users shoot the items of the museum, using their 
mobiles and the application provides information regarding each item (WenYi, 2017).  
Gamification is a method, which can be combined with such techniques, mentioned above, in order to increase 
users’ motivation and awareness towards culture, engage them in cultural activities, and provide more 
educational and entertaining interactive environments. In gamified services, culture could also influence the way 
people relate to each other. According to Khaled competition, information sharing, normative activities, 
interdependence and sense of community are six components of relationships between people enhanced by 
gamified applications (Khaled, 2015). People have different psychological beliefs, perceptions and habits, so this 
can be expressed by the promoted dynamics of gamification. When designing gamified cultural applications, 
appropriation, cultural representations and the creation of subcultures are three classifications that should be 
considered (AlMarshedi et al.,2016). Cultural appropriation concerns the game’s mechanics, storyline and 
interface of designers from a different culture (Vasalou et al. 2014). Cultural representations include the different 
colours, icons, symbols, pictures, time formats, jargon and abbreviations among different cultures (Bourges-
Waldegg and Scrivener 1998). An example of a gamified application  in CI domain is located at the Galata Sea 
Museum in Genoa (Italy). This application is a multimedia pre-show of the Nazario Sauro submarine. First, 
visitors have to complete their enrollment in the submariners’ school and then, using touch screen interfaces, 
they learn about shipboard life and instruments (periscope, hydrophone, etc.). Users have to complete 
successfully simple tests in order to earn a “submariner diploma” (Pantile et al., 2014). 

 

Figure 4. Story of the forest 
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The question is how gamification can be utilised more methodically within Cultural Informatics, so as culture to 
be disseminated through a more educational and engaging way. In fact, the design of gamified applications is a 
challenge for traditional software developers. This method is based on motivational and behavioral factors, so it 
is complex for developers to introduce such factors into systems in parallel with software requirements. 
Gamification is more psychology than technology and the development of motivation is an important factor to 
consider. Motivation is defined as “the desire to perform an action”. There are two types of motivators; namely 
the “intrinsic” and “extrinsic” motivators. The difference between them is that intrinsic motivation concerns the 
internal desire to act out enjoyment, whereas extrinsic motivation occurs when people act expecting an outcome 
(Ryan & Deci, 2000). In gamification, both types of motivators should be used to keep the user interested in the 
activity and to drive user’s behavior (Xu, 2012). In order to change or influence behaviour through gamification, 
it is important to understand how behaviours occur and what motivates the users. In the subsection 3.1, the aim is 
to describe how gamification cab be utilised more methodically within CI. 
 
Application of Gamification in Cultural Informatics 

As it was reported previously, the design of gamified applications consists a challenge for software developers 
due to the factors that this method is based on. The point of gamification is to motivate and engage users, and 
consequently, to achieve it, developers should consider users’ preferences and interests (Nicholson, 2012). Thus, 
users’ awareness concerning culture will be increased, considering the differences of each culture, as mentioned 
above. Although there are some frameworks for designing gamified services, they do not examine this challenge. 
Nevertheless, a method which examine this challenge was presented by Morschheuser et al. Namely, as detailed 
below, it concerns a complete method for engineering gamified software which include seven phases and 13 
design principles, assigned to each phase.  
The first phase of this method concerns the preparation of the project, where it is crucial to assess if 
gamification is applicable to the project. Other processes, such as the creation of the timetable, the budget, the 
identification and definition of project’s objectives should be completed during this phase. The next step is to 
identify the context of the application and to focus on users. During this phase – the analysis phase – it is 
important to define the target group, including age, gender etc., in order to understand users’ needs, interests and 
preferences. Through this process, developers will be able to understand how the product will motivate, engage 
users and consequently, how they will interact and behave with the product. In addition, the different cultural 
representations and appropriation, analysed in the previous section, should be considered for the design of a 
project regarding culture. The challenge of designing gamified applications, analysed previously, is examined 
mainly during this phase. The third phase – the ideation phase – includes the brainstorming, where developers 
create list of ideas, focusing on user needs and involving users, as well. Once developers have completed the 
previous steps, the design of the prototype starts. This prototype should be evaluated in order to test gamification 
design ideas as early as possible, considering legal and ethical constraints; the different rules and habits between 
cultures can be considered in this step.  During the design phase users can participate, as well. Next, developers 
decide the type of the implementation and apply gamification features. In addition, they use play testing to 
examine if the target has been achieved and share the pilot product to, afterwards, evaluate it through evaluation 
methods, such as surveys and interviews. During the evaluation phase it is important to investigate whether the 
developed gamified software meets its predefined objectives. After all these processes, developers should 
monitor the product in order to record a list of improvements and re-design the product if it is needed. All these 
phases are appropriate for the design of gamified applications in culture domain, as focus on users’ needs, 
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behaviour, assess their preferences and interests, so that, behavioral and motivational factors are examined 
(Morschheuser et al.,2018).  

CONCLUSİONS 

This study yields some interesting findings. First, the method of gamification is described, citing details 
regarding its definition, implementation, principles and benefits. Afterwards, the implementation of gamification 
in Cultural Informatics is examined. The game elements, the main principle of gamification, has been applied in 
varies domains, offering the benefits of this method. Implementing game elements in applications, a “gameful” 
environment is created. Gamified services aim to increase users’ motivation, engagement and awareness. Such 
benefits among other are users’ education, products’ advertisement and prevention of health issues.  
As it was mentioned, the main challenge for the design of gamified application is the combination of 
motivational and behavioral factors of gamification with software requirements. The solution of this difficulty is 
to consider users’ needs, interests, preferences and different characteristics during the design. Regarding Cultural 
Informatics domain, such issues should be examined during the design in a combination with the principles of 
culture, as each nation has different habits, rules and characteristics. The paper aimed to enhance literature, by 
presenting gamification utilisation more methodically within Cultural Informatics, so as culture to be 
disseminated by a more educational and “gameful” way.  
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Abstract. Social Software Engineering is a new field of study that aims to identify how social 
aspects interact and affect the design of software during the software development cycle. The 
identification of social parameters and criteria that affect the elicitation of technical, functional and 
non-functional requirements is a critical step for the system to be. Protecting users’ privacy on the 
other hand, is also critical since users tend to utilize services and applications they trust especially 
regarding the manipulation and handling of their personal information. At the same time users are 
inclined to express their privacy concerns regarding mobile applications that store and disseminate 
various privacy related information e.g. geolocation data. The social parameters and social criteria 
which are indicative for setting requirements and designing software focusing on privacy issues by 
previous literature, are explored, focusing on users’ social identity and geolocation data in social 
media. Drawing on Social, Information and Communication and Geolocation Theories, users’ 
special characteristics of social identity- multiplicity, permeability and overlapping- will be 
explored, as well as their possible revealing information by utilizing geolocation services - space 
of actions, frames-, in order to identify users’ faces in this field. This work aims to broaden 
understanding of users’ digital identities and geolocation data impact through an interdisciplinary 
approach, on the setting of requirements elicitation and modelling approaches for designing 
privacy-aware systems.  

1. Introduction 

It is an undeniable fact that over the past few years research related to software engineering have been on the 
rise. More precisely, research has shown that social aspects should be further investigated in the process of 
designing systems and setting requirements. In that way, a new field of study started to present itself as a vital 
part of software engineering, Social Software Engineering (Jenkins, 2008; Lahlou, 2008; Miguel & Medina, 
2011; Nario-Redmond, Biernat, Eidelman, & Palenske, 2004; Schwartz & Halegoua, 2015). Social Software 
Engineering (SSE) proposes the investigation and implementation of social aspects and parameters form an early 
stage of designing Privacy-aware Information Systems (Lahlou, 2008; Miguel & Medina, 2011).  
Social Software Engineering is a relatively new branch of software engineering which deals with the social 
aspects of software development. Social Software Engineering is a key term in order to proceed in discussing the 
protection of users’ personal information from the point of incorporating social parameters and social criteria in 
the system’s requirements.  
More specifically, Social Software Engineering’s radical approach represents a new field of study, which aims to 
identify how social aspects interact and affect the design of software during the software development cycle, 
providing an interesting brand-new interdisciplinary approach for designing privacy-aware systems.  
This paper aims to provide the core role of Social Software Engineering in designing Privacy-aware Information 
Systems, which will be further analyzed in setting requirements that will meet users’ needs in a realistic and 
adaptive way. Digital identity (part of users’ social identity) and user’s current geolocation data (users’ 
geographic place) are going to shed light upon the design of Privacy-aware Information Systems in Social 
Software Engineering. Digital identity can provide valuable information on users’ profile (Jenkins, 2008; 
Lahlou, 2008; Schwartz & Halegoua, 2015) while geolocation will set a specific context  to our analysis as it 
provides a specific space of action for the users.  



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	330 

330	

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents the findings of the 1st International Workshop 
on Social Software Engineering and Applications (SoSEA) in 2008. Section 3 focuses on digital identity, 
discussing some general concerns (3.1) and the qualities of digital identities (3.2), which are further analyzed as 
variables. The example of geolocation in Section 4 will shed light upon digital identities and geolocation data 
(4.1) and the Privacy Paradox through the geolocation example (4.2). Section 5 drawing on Social, Information 
and Communication and Geolocation Theories, presents users’ special characteristics of social identity, while 
discussing notions, such as Faces, Frames, Stages and Performances (5.1) and Predictability and Tracking Users’ 
Normativity (5.2) and their elicitation (5.3). Finally, the last Section recalls the main discussion and raises future 
research objectives.  
Designers seem to highlight the importance of Privacy-aware Information Systems in every step of the designing 
process (Fabio Massacci, Marco Prest and Nicola Zannone, 200AD; Nicola Zannone, Fabio Massacci & and 
John Mylopoulos, 2006). Satisfying privacy requirements in informatics both in reference to computer security 
and communication security is of primary importance. Engineers seek new ways in defining and designing 
systems in order to address possible threats and minimize the risk of a probable privacy leak in the user’s 
personal information in a more effective way, yet, the risk cannot be entirely eliminated. However, setting 
meticulously analyzed requirements for Privacy-aware Information Systems in Social Software Engineering can 
cope with potential threats up to a satisfactory level (Fabio Massacci, Marco Prest and Nicola Zannone, 200AD; 
Nicola Zannone, Fabio Massacci & and John Mylopoulos, 2006).  
Privacy and security awareness is a core value in the design of information systems. Ιt’s primary concerns are in 
accordance with the ones of Social Software Engineering. In other words, the 1st International Workshop on 
Social Software Engineering and Applications (SoSEA 2008) proved to be a cornerstone in designing Privacy-
aware Information Systems in Social Software Engineering. More precisely, Social Software Engineering’s 
principles were set during that conference (Abbattista, Calefato, Gendarmi, & Lanubile, 2008). The principles 
are schematically represented in Figure 1. 
 

Figure 1. Social Software Engineering Principles, the 1st International Workshop on Social Software 
Engineering and Applications (SoSEA 2008) 

 

 
As shown in Figure 1, the 1st International Workshop on Social Software Engineering and Applications set the 
principles for the Social Software Engineering (Abbattista et al., 2008): More precisely, engineers should design 
systems that are focusing on social aspects, such as:  

• Community-centered: Produce software that promotes society’s wellbeing, instead of private interest. 

• Collaboration / Collectiveness: Reference to the human collaborative and collective abilities. 
• Companionship / Relationship: Designing systems supporting human activities in order to target social 
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problems 
• Social inclusion: Designing software should promote social inclusion by creating social bonds and 

mutual trust among its social actors. 

Social Software Engineering and Privacy-aware Information systems seem to be interconnected, as there is a 
common effort for designing systems which intend to protect users’ privacy. Their main target is to produce 
software focusing on social well-being. Social actors’ satisfaction, cooperation and privacy protection are of 
utmost importance as the main objective of Social Software Engineering and Applications is to create a 
generalized sense of belonging in a group (strengthen people's sense of belonging). 

2. Digital Identity 

2.1. General Concerns 

Researchers argue that digital identity is an important part of social identity, as nowadays users’ daily lives seem 
to have both an offline and online dimension. Taking both ways in which people’s identity is shaped nowadays 
into consideration, it is not surprising that people tend to spend a lot of their time online, for various reasons, i.e. 
work, spend their free time, listen to music, watch a movie or socialize. Interestingly enough, social media 
applications and social media users are on the rise, while at the same time the majority of internet users also 
possess a social media account on Facebook, Tweeter, Instagram or LinkedIn.  
Therefore, in order to examine the importance of online / digital identities, it seems valid to proceed first in 
investigating a number of social aspects, parameters and criteria, which would have a minor or major influence 
on the construction of users’ online / digital identity in their social media accounts. Those social aspects, 
parameters and criteria are also going to allow a number of further assumptions before setting specific technical, 
functional and non-functional requirements.  
Specifically, the main characteristics of social identity, namely multiplicity, permeability and overlapping, which 
have already been widely explored, are to be meticulously analyzed from the point of the digital identity through 
social media representation while at the same time additional key elements and qualities of the digital identity 
are going to be introduced as variables to our analysis. Last but not least, users’ digital identities are also going 
to be analyzed as they are intertwined and identified as dialectical and reciprocal (Miguel & Medina, 2011).  
2.2. Qualities of Digital Identities: Variables 

Social aspects, parameters and social criteria are to be defined in order to proceed in creating a valid 
methodology in designing Privacy-aware Information systems using Social Software Engineering focusing on 
privacy and security issues in an adaptive way. Setting specific technical, functional and non-functional 
requirements should be introduced from an early stage of the system’s design in accordance with a number of 
social identity characteristics that are going to be investigated and verified. In order to set specific technical, 
functional and non-functional requirements, it is important to understand a number of social aspects parameters 
and criteria.  
Τhe basic characteristics of online identities mentioned by previous literature  are, namely: gender, age group, 
national group/identity, permanent address, religious beliefs, political orientations, education and field of study, 
free time activities, hobbies, branding, likes, mentions and traffic flows (Balicki, 2014; Jenkins, 2008; Nario-
Redmond et al., 2004). 
What is equally important is to investigate users’ intimacy, which is willingly converted to extimacy (public 
content which is shared and uploaded online) in order to be consumed as entertainment content through social 
media (Miguel & Medina, 2011).  

3. Geolocation 

3.1. Digital Identities and Geolocation data 

Location data can prove to be another quite descriptive aspect of users’ digital identity. This kind of information 
provide not only a specific setting (place) for users’ digital activity but also information concerning user’s 
activity at a specific geographic location at a specific time of the day (Barkhuus & Dey, 2003; Bettini, Wang, & 
Jajodia, 2005; Myles, Friday, & Davies, 2003). In that way, geolocation data can provide sensitive information 
on user’s activity space or space of action. Revealing user’s activity space places them in a specific context, 
providing their social status, geographic location or intentions (Lahlou, 2008).  
Space of action is often referred to as Frame by Social Theory. That is to say, users tend to cover different needs 
in different social settings, as places function as stages (Barkhuus & Dey, 2003; Duckham & Kulik, 2006). In 
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that way, users’ social media representation at a specific space makes them follow certain social norms, which in 
Social Theory are referred to as Faces (Jenkins, 2008; Lahlou, 2008).  
As a result collecting geolocation data provide information on tracking users’ trajectory and thus being able to 
proceed in making assumptions about user’s normativity. In that way, users’ trajectories can predict their future 
choices as social status, geographic places and users’ ambitions will have already defined them as biographical 
subjects (Miguel & Medina, 2011). Keeping that in mind, it is understandable that privacy aware systems are 
vital n protecting users’ online activity from malware or private profit. 
In other words, geolocation data are descriptive in unveiling digital and thus social identity, as people act as 
biographical subjects (Lahlou, 2008). That is to say, users, are affected by their past experiences as social actors 
while making upcoming decisions. In a nutshell, actions that are located at a specific place and time of the day in 
a repetitive manner can create affiliations and correlations not only for users’ identity but for their future choices, 
too.  
Those conclusions can lead in tracking user’s trajectories and spotting their online normativity. That is why, 
there is a variety of protection mechanisms, providing solutions for handling user’s geolocation data. Location-
Privacy Protection Mechanisms (LPPMs)  utilize different ways of protecting these sensitive personal data 
(Beresford & Stajano, 2003; Consolvo et al., 2005; Duckham & Kulik, 2005; Liu, 2007; Shokri, 
Theodorakopoulos, Boudec, & Hubaux, 2011; Snekkenes, 2001). 
 
3.2. Privacy Paradox and Geolocation 

Taking into consideration the aforementioned discussion on geolocation data and the increasing number both of 
social media applications and social media users  , research findings  often seem perplexed as far as a conflicting, 
complex phenomenon is concerned, the “Privacy Paradox”.  
Previous research/literature investigate user’s tendency to reveal personal information online while at the same 
time expressing their fear about probable privacy leaks. The recent example of Facebook data leak and the 
debate about it, increased users’ awareness on the topic. However, users tend to share their personal and 
geolocation data while online. The phenomenon which describes the difference between users’ online behavior 
and their beliefs is known as the “Privacy Paradox”.  
In any case, the protection of users’ personal information is a matter of serious investigation. This approach tries 
to identify how users’ different identities interact simultaneously while being affected by the social media’s 
settings, forming the online identity of each user. Further analysis of the aforementioned theories will allow a 
deeper understanding of users’ digital identities and geolocation data impact in their everyday social media 
practice. 

4. Faces, Frames, Stages and Performances 

Drawing on Social, Information and Communication and Geolocation Theories, users’ special characteristics of 
social identity, namely, multiplicity, permeability and overlapping, will be explored along with the 
aforementioned social identity variables. In this analysis, geolocation services will provide the space of action 
setting for users’ activity. Frames are going to be vital in identifying users’ faces in this field. 
According to Jenkins (2018), researchers can identify users’ specific space of actions which are characterized by 
a set of frames, using location data given at a specific time. In other words, location data provide specific space 
of action information (frame). Thus, frames can function as stages, as they give additional meaning to social 
representations by setting norms to be identified, applied and followed by the social  or digital actors (Jenkins, 
2008; Lahlou, 2008).  
As users follow certain social norms, they tend to cover different needs in different social settings through their 
social media representation in their activity space. At that point, each user seem to utilize a specific face in order 
to communicate appropriately within a specific context (social setting). The user expresses a part of his or her 
personal identity by taking part in an online social performance.  
4.1. Predictability and Tracking Users’ Normativity 

Due to the Privacy Paradox phenomenon,   users are inclined to express their privacy concerns regarding 
applications that store and disseminate various privacy related information e.g. geolocation data, while at the 
same time revealing willingly this sensitive data. This practice, which is available in the most social media 
applications, can create new affiliations by representing one’s digital self, reshape social media practice and 
transform the way geographical locations are perceived in digital world.  



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

333	

However, disseminating geolocation data, a quite common practice among social media users, may intensify 
possible threats as far as privacy and security are concerned, as revealing user’s current geographical position 
can be indicative for one’s digital identity (Barkhuus & Dey, 2003; Cramer, Rost, & Holmquist, 2011; Tang, 
Lin, Hong, Siewiorek, & Sadeh, 2010). Thus, spotting oneself at a specific place may create a link between the 
place (frame) and the current user’s face. According to Schwartz and Halegoua’s “spatial self’ (2015), describes 
the process of online self-representation which is primarily based on offline activities. 
Furthermore, it is important to underline the necessity of dealing with potential privacy and security risks which 
are constantly increasing due to the track record of the user’s geolocation data dissemination. This kind of data 
are descriptive enough to enable conclusions or further correlations about user’s activities and thus should be 
taken under serious consideration while setting system requirements (Bettini et al., 2005).  
As geolocation data enable conclusions or further correlations among faces, stages and social performances it is 
possible to track users’ online trajectories and proceed in identifying normativity patterns, increasing the 
accuracy of predictability results (Jenkins, 2008; Miguel & Medina, 2011). In this way, setting requirements and 
modelling approaches for designing privacy-aware systems in Social Software Engineering is of utmost 
importance as data correlations and potential conclusions about users’ activity could attract malware or lead to 
private profit.  
 
4.2. Elicitation of Faces, Frames, Stages and Performances in Tracking Users’ Normativity 

(Predictability) 

At this point, Figure 2 would shed light upon the use of the aforementioned notions of Face, Frame, Stage and 
Public Performance. More specifically, users utilize different faces in order to be effective in different social 
encounters (Lahlou, 2008). Those faces which can take numerous values, for example, “Father”, “Employee”, 
“Patient, “Dancer”, “Tourist” etc. can be put on or dropped by social actors in order to perform appropriate 
public performances.  
 
Figure 2. The User’s Face in Different Frames and Stages, by Georgia - Aikaterini Mavroeidi, 2018 

 
As shown in Figure 2 the notion of time, “Morning”, “Afternoon”, “Evening” and “Night” seems to play an 
important role in placing a social actor in a specific stage. Finally, frames characterize possible locations when 
social actors tend to behave in an almost definite way, i.e. “Home”, “Port”, “Hospital” or “Travel Agency”. For 
example, a social actor who “wears” the “Father” face may perform an appropriate public performance by 
driving his child to school, or a social actor who “wears” the “Dancer” face by enrolling to the next dancing 
festival of his town.  
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In addition, public performances are also placed at a specific setting, “Frame” and time. The combination of 
frame and time creates specific stages, where social performances are to take place. In other words, the face 
“Father” could be utilized in the frame “Home” in the morning as far as the first example is concerned, while the 
face “Dancer” can be used in the frame “Dancing School” in the evening for the second example.  
In any case, faces are considered to be distinctive from one another, as social actors tend not to share details of 
their private life in one face to any other of their additional faces (Lahlou, 2008). An example of that could be a 
social actor utilizing the face of “Employee” and the face of “Patient” in different stages. This social actor would 
not be willing to share any details of his medical record during a business meeting.  

5. Discussion / Conclusions 

This paper sheds light upon a relatively new field of study, Social Software Engineering. The main point of this 
paper is to broaden understanding on users’ digital identities and the impact of geolocation data through this 
interdisciplinary approach. The aforementioned conclusions of the 1st International Workshop on Social 
Software Engineering and Applications present the principles of Social Software Engineering.  
This dimension will provide valuable information on the setting of requirements elicitation and modelling 
approaches for designing privacy-aware systems. The social parameters and social criteria which are indicative 
for setting requirements and designing software,  putting emphasis on privacy issues as well, are to be further 
explored, focusing on users’ social identity and geolocation data in social media online practice.  
Another key point of this paper is that both digital identities and geolocation concerns have been addressed while 
drawing on Social, Information and Communication and Geolocation Theories. The example of geolocation 
provided a deeper understanding on users’ special characteristics of social identity, namely Faces, Frames, 
Stages and Performances. At the same time, notions, such as Predictability and Tracking Users’ Normativity 
were introduced so as to raise awareness in the design of privacy-aware information systems. Taking into 
consideration the number of user’s faces in different frames and stages, this paper also proposes an 
interdisciplinary analysis based on adaptive privacy and security systems which will incorporate social identity 
variables during the setting of their requirements.  
As a result, some of the main challenges of the future research will be to specify the changes in users’ needs both 
in different social settings and around the clock in a way that system requirements would provide an appropriate 
privacy and security protection based on users’ social characteristics. Social characteristics should be defined 
and analyzed in order to specify their characteristics and grade their importance. Another key aspect would be 
bridging the social and the technical part while at the same time matching the social characteristics of the digital 
identity to the technical, functional and non-functional requirements in order to address future research 
objectives.  
Last but not least, future research on this topic will contribute to designing and proposing a user friendly and 
socially-aware methodology for designing privacy-aware information systems. 
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NESNELERİN İNTERNETİ VE ENDİŞELER 
Kemal Elciyar 

Abstract 

Ashton is the creator of the Notion of Internet of Things (IOT),  we can define as a mass of 
interconnected physical devices. The concept has now become widespread to describe the 
extended Internet connectivity and computing capabilities for various objects, devices, and 
sensors. Today, the difficulty we face face to face is to ensure the security of Internet of Things. 
Because Internet of Things are closely related to the internet, communication and information 
technologies, they are also related to security and privacy issues already known in the field of 
information security. 

Özet 

Birbirine bağlı fiziksel aygıtlar yığını olarak tanımlayabileceğimiz Nesnelerin İnterneti kavramını 
ortaya atan Ashton’dır. Kavram, çeşitli cihazlar, nesneler ve sensörler için genişletilmiş internet 
bağlantısı ve bilgi işlem yeteneklerini tanımlamak için kullanılmış ve bu çerçevede 
yaygınlaşmıştır. Bugüne gelindiğinde ise karşılaşılan zorluk, nesnelerin internetinin güvenliğini 
sağlamaktır. İnternet, iletişim ve bilgi teknolojileri ile yakından ilişkili olduğunu 
düşündüğümüzde; nesnelerin interneti, bilgi güvenliği alanında zaten bilinen güvenlik ve gizlilik 
soruları ile de ilgili durumdadır.  

1. NESNELERİN İNTERNETİ NEDİR? 

Nesnelerin interneti, internete bağlı olan fiziksel aygıtların bir yığını olarak görülmektedir. Ancak tanımına 
bakıldığında bazı farklılıklar da görülebilmektedir. Nesnelerin interneti olarak tanımlanabilecek ilk uygulama, 
Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada -1991 yılında- kameralı bir sistem ile bir kahve makinesinin 
görüntülerinin internet üzerinden paylaşılmasıdır (Kutup, 2011). Son yıllarda kablosuz iletişim sistemlerindeki 
gelişmeler sayesinde nesnelerin interneti hayatımıza sessizce giriş yapmıştır.  

1999 yılında “Auto ID Center” yöneticisi Kevin Ashton nesnelerin interneti kavramını ortaya atmıştır. Sistemi, 
internet ve sensörler sayesinde nesnelerin birbirleriyle bağlantı kurabilmesi olarak tanımlamıştır (Ashton, 2009). 
İnternet Architecture Board ise şöyle bir tanım yapmaktadır: çok sayıda gömülü cihazın internet protokolleri 
tarafından sunulan iletişim hizmetlerini kullandığı bir eğilimdir. Genellikle akıllı nesneler olarak isimlendirilen 
bu cihazların çoğu doğrudan insanlar tarafından işletilmez ancak binalarda veya taşıtlarda bileşenler olarak 
bulunur veya çevreye yayılırlar (Arkko, ARM Ltd., McPherson, Thaler ve Tschofenig, 2015’den akt.Mancini, 
2017:9). Oxford ise şu tanımı yapar: günlük nesneler içine yerleştirilmiş bilgi işlem cihazlarının, veri gönderip 
almalarını da sağlayan internet ile bağlantılarıdır. 

Kavram günümüzde, çeşitli nesneler, cihazlar, sensörler için genişletilmiş olan internet bağlantısı ve bilgi işlem 
yeteneklerini tanımlama da kullanılarak yaygınlaşmıştır. Nesnelerin interneti, farklı teknolojilerin, endüstrilerin 
veya cihazların, yıllardır gelişen çeşitli bilgi işlem ve bağlantı eğilimleri anlamına gelen bütünlüklü bir birleşim 
olarak da görülmektedir (Mancini, 2017:9). Bu bağlamda birçok sektör nesnelerin interneti teknolojisini, 
ürünlerine ve hizmetlerine dâhil etmeyi düşünmektedir. Ucuz işleme, sonsuz depolama, yüksek bant genişliği, 
yakında bulunan bağlanabilirlik ve bulut tabanlı uygulamaların bir araya gelmesi, bilgi toplamak ve makinelerle 
ve hizmetlerle etkileşimde bulunmak için yeni yetenekler sağlamaktadır (Cicciari,t.y.para.2). Bu birbiri ile 
bağlantılı aygıtların söz konusu olduğu ağda, veri analitiği ve uygulamalarının büyümesini arttıracak olan ise 
verilerdir. Bu toplanan ve analiz edilen verileri üretenler ise sensörlerdir. Bu da, iş verimliliğini arttırmak, 
tüketicilere daha iyi hizmet verilmesini sağlamak ve tüketicilerin yaşamlarında devrimler yapmak gibi vaatler 
içermektedir.  

Günümüzde nesnelerin interneti kavramı çok farklı teknoloji, hizmet ve standardı içinde barındırmakta ve bilgi 
iletişim pazarı için bir dönüm noktası olarak algılanmaktadır (Emmerson, 2010).  

Teknolojik açıdan bakıldığında nesnelerin interneti, hedeflerine dayalı olarak farklı işlem ve iletişim 
mimarileri, teknolojiler ve tasarım metodolojileri benimsenebilmektedir. Çalışmalarda genel olarak dört 
katmanlı bir mimari öne çıkmaktadır: algılama katmanı, ağ katmanı, destek katmanı ve uygulama 
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katmanı. En altta yer alan ve verilerin toplandığı katman algılama katmanıdır. Ağ katmanı ise toplanan 
bu verilerin iletilmesini sağlar. Destek katmanı ise daha çok bulut bilişim ile organize edilen güvenilir 
platformlardır. Kullanıcıların sisteme eriştikleri alan ise uygulama katmanıdır (Ülker, Canbay ve 
Sağıroğlu, 2017:29).  

Nesnelerin internetinin bizlere vaadi; akıllı telefonlardan otomobillere, evdeki sensörlere ve farklı tipteki 
milyarlarca aygıtın birbiriyle iletişim kurması ve bizim için zaman alıcı olan basit işlerin bu iletişim sayesinde 
yapılmasıdır. Dolayısıyla da yaşamın iyileşmesidir. Tüketiciler; güçlerini koruyabilmek, etkililik ve karlılık 
sağlayabilmek, refah sağlayabilmek için bağlantılı dünyayı kullanabileceklerdir. Bağlantılı cihazlar ve 
uygulamalar hayatları daha az talep eden, daha güvenli, daha faydalı, daha az pahalı hale getirecektir. Toplum 
hızla herkesin ve her şeyin bir ağa bağlanacağı noktaya hareket etmektedir (Mancini, 2017). Birçok ev sahibi, 
uygulamalar veya bilgisayarlar aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen garaj kapıları, termostatlar, oyun 
konsolları, bebek monitörleri, güvenlik sistemleri gibi akıllı bağlı cihazları kullanmaktadır. Bu sistemler sadece 
kontrol ve güvenlik sağlamakla kalmamakta, maliyetleri de düşürebilmektedir. Genel olarak alanları 
sıraladığımızda ise nesnelerin internetinden; sağlık, alışveriş, akıllı şehirler, enerji yönetimi, hayvancılık, tarım, 
su yönetimi, ev otomasyonu ve akıllı çevre alanlarında faydalanılmaktadır (Gökrem ve Bozoklu, 2016).  

2. NESNELERİN İNTERNETİNE YÖNELİK ENDİŞELER  

İnternete bağlı cihazların sayısı gezegendeki insan sayısını aşmış durumdadır. Bu sayı hızla artmaya da devam 
etmektedir. 2020’ye gelindiğinde 26 ile 50 milyar arasında bir cihazın internete bağlı olması beklenmektedir. 
İPv6 teknolojisi bu artışı kolaylaştırmaktadır. Çünkü bu protokol sayesinde her cihazın benzersiz bir ip’si 
olmaktadır (Kamrani, Wedlin ve Rodhe, 2016:8). Günümüzde yüz yüze kaldığımız zorluk ise nesnelerin 
internetinin güvenliğini sağlamaktır. Kamrani vd. (2016) güvenlik boyutunda bazı başlıkları ön plana 
çıkarmaktadırlar:  

- Bilgisayar ağları heterojen yapıdayken bundan daha heterojen olan nesnelerin interneti 
ağlarının güvenlik zorlukları oldukça fazla olacaktır.  

- Nesnelerin internetinde sensörler ve diğer cihazlar kişisel bilgisayarlardan daha az korunaklı 
durumdadır.  

- Nesnelerin interneti cihazları genellikle pille çalışan ve arıza açık olan sistemlerdir.  
- Bağlanan nesnelerin sayısı arttıkça doğal olarak riskler de artacaktır.  

 
2.1. Gizlilik Endişeleri  

Birçok yeni teknoloji gibi nesnelerin interneti de faydaları ile beraber bazı riskleri ve zorlukları getirmektedir. 
Nesnelerin interneti, iletişim ve bilgi teknolojileri ile yakından ilişkili olması nedeniyle, bilgi güvenliği alanında 
hâlihazırda bilinen güvenlik ve gizlilik sorunları ile de ilişkilidir. Nesnelerin internetinde belki de en önemli 
endişe gizliliğe yöneliktir. Tüm bu sensörler ve sistemler bizlere ait birçok bilgiyi toplamaktadır. Peki, bu 
toplanan verilere kimler erişebilmektedir ve eriştiklerinde neler olabilecektir? Gözetim için uygun koşulların 
olduğu düşünüldüğünde olabilecekler endişe yaratmaktadır. Bu durum kimi ülkelerde daha kötü durumdadır. Bu 
süreç aslında bir şey için başka bir şeyden vazgeçme şeklinde olmaktadır. Çevrimiçi bir alışveriş sitesine 
girdiğimizde eğer buranın önceki siparişimizi hatırlamasını ve bizden aynı bilgileri tekrar istememesini 
istiyorsak eğer burada vazgeçtiğimiz şey sistemin bilgisayarımıza “cookie” yüklemesidir.  Bu da bizim 
vazgeçtiğimiz durumdur. Nesnelerin interneti ile elde ettiğimiz bilgiler bizim için faydalıdırlar. Bu veriler bizim 
için olduğu gibi diğer insanlar veya şirketler için de değerli olabilmektedir.  

Kimi kullanıcılar bu verilerin paylaşılmasında sorun görmezken kimileri görebilmektedir. Örneğin; 
akıllı bir termostatınız var (Nest Learning Thermostat). Bu cihaz sizin ısıtma ve soğutma tercihlerinizi 
hatırlayabilir. Bu bilgi sadece bu cihaz içindeyken ilginç olmayabilir. Ancak bu bilgi sizin akıllı garaj 
kapınız ile veya aracınız ile paylaşıldığında; siz de evden çıktığınızda termostatı “dışarda” moduna 
aldığınızda evde olup olmadığınızı bilmek isteyenler için önemli bir bilgi haline gelebilir (Miller, 2015).  

Öncelikle belirtilmesi gereken durum, gizlilik tehdidinin bir teknolojiye uyum sağlamada oldukça önemli bir 
etken olduğudur. Bu bağlamda Hustinx (2010:253-255), gizliliğin tasarımlanmasında bazı başlıkları ön plana 
çıkarmaktadır:  

- Reaktif değil proaktif, düzeltici değil önleyici 
- Varsayılan bir gizlilik ayarı olmalı 
- Gizlilik tasarımı gömülü olmalıdır 
- Tam işlevli bir gizlilik olmalıdır 
- Uçtan uca gizlilik: verinin ömrü bitene kadar korunmalıdır 
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- Görünürlük ve şeffaflık: tüm paydaşlar süreci görebilmelidir 
- Kullanıcıya saygı, kullanıcı merkezli gizlilik 

Nesnelerin internetinden kar elde edilmek isteniyorsa eğer, gizliliğin vazgeçilmiş bir olgu olması gerekmektedir. 
Bağlantılı tüm cihazların bireyin yararına olduğuna yönelik bir güven yaratılarak herkesi içine alan bir saydamlık 
oluşturulmalıdır. Gizliliği savunanlar ise saydamlığın olması gerektiğini ancak bu saydamlığın bu verileri 
toplayan şirketlerce ve aygıtlarca verilmesi gereken bir olgu olduğunu savunurlar (Miller, 2015).  

Gizliliğin tasarımlanmasına yönelik bazı boyutlar sıralandıktan sonra gizliliğe yönelik bazı tehditlere de örnekler 
verilebilir. Bu tehditler şunlardır (Kamrani, Wedlin ve Rodhe, 2016):  

- Kimlik saptama, tespit; güvenlik kameraları gibi her ne kadar anonim olsa da kimlikler tespit 
edilebilmektedir. Yüz, ses ve parmak izi tanıma gibi özelliklerle bu tehdit boyutu örneklendirilebilir.  

- Konum belirleme ve takip; verilerin takibi ile kişinin konumu belirlenip izlenebilmektedir.  
- Profil çıkarma; birey hakkında, onun aktiviteleri hakkında veri toplayarak onun belirli kategoriler 

altında ele alınması mümkün olmaktadır. E-ticaret, reklamcılık bunları en çok kullanan alanlardır.  
- Yaşam döngüsü geçişleri 
- Envanter saldırıları 
- Bağlantı; ulaşılan bir veri kaynağı başka sistemlerin de ulaşılmasına olanak sağlayabilecektir.  

Gizlilik riskleri büyük oranda sağlık bilgileri, finansal hesaplar gibi hassas kişisel bilgileri içermektedir. 
Böylesine ebatlara varan veriler, bunlara erişimi olanların daha önce yapamadıkları birçok analizi uygulamalarını 
mümkün kılar. Akıllı telefon sensörleriyle elde edilebilecek demografi, uyku düzeni, egzersiz seviyeleri gibi 
birçok veri tüketicilere faydalı hizmetlerde kullanılabileceği gibi; zararlı yönlerde de kullanılabilir. Bir diğer 
noktada şirketlerin bu verileri kredi, sigorta ve istihdam kararlarında kullanabilecekleri endişesidir. Örneğin 
araçlar için sigorta başvurularında sürücünün aracını nasıl kullandığına yönelik bilgileri alabilirler. Sert frenler, 
gece yapılan yolculuklar gibi veriler sigorta oranının belirlenmesinde kullanılabilecektir (FCC Staff Report, 
2015:15-16).  

2.2. Güvenlik Endişeleri 

Güvenlik endişelerine yönelik bir kısa toparlamanın yapılması mümkündür. Nesnelerin internetinin güvenlik 
risklerinin başında veri güvenliği gelmektedir. Veri güvenliğine yönelik tehditler nesnelerin interneti ağı dışında 
da sıkça karşılaşılan tehditlerdir. Nesnelerin interneti, bu tehditlere yönelik daha çekici bir hedef sunmaktadır. 
Birbirine bağlanmış milyarlarca cihaz zararlı girişler için de erişim olanağı vermektedir. Sistemin başlı başlığına 
güvenliğinin de sağlanması gerekmektedir. Saldırganlar sadece veriyi elde edip çıkmak yerine kimi zaman 
sistemin tamamını ele geçirmeyi de amaçlayabilirler. Örneğin akıllı aracınızın kontrolü onlara geçmiş olabilir; 
kapı güvenlik sistemlerini veya aydınlatmayı ele geçirmiş olabilir. Günümüzde büyük veri tartışmaları da 
sürmektedir. Oldukça büyük olan bu veri setleri, kalıplar oluşturmak amacıyla analiz edilmektedir. İleriki 
dönemde bağlantılı cihazların birbirleriyle de iletişime geçerek bu verileri daha yoğun elde edebileceği 
düşünülmektedir.  

Nesnelerin interneti cihazlarının, tüketicilere olumsuzluk verebilecek çeşitli güvenlik risklerine şunlar örnek 
verilebilir: kişisel bilgilerin izinsiz erişimini ve kötüye kullanılmasını sağlamak, diğer sistemlere yönelik 
saldırıları kolaylaştırmak, güvenlik riskleri yaratmak gibi. Nesnelerin interneti cihazları çoğaldıkça güvenlik 
açıkları artmakta, saldırganlara saldırılarda kullanmak üzere çok sayıda cihazı bir araya getirme olanağı 
sağlayabilir. 

Nesnelerin internetinde güvenlik tehditlerine ve saldırılara yönelik gereksinimler ise şunlardır: saldırılara karşı 
dayanıklılık, sunucu gizliliği, şifreleme algoritmaları, erişim denetimi ve kimlik doğrulama (Du ve Chao, 2010). 
Söz konusu tehditlerin yöneldiği kaynaklar da çeşitlik gösterebilmektedir. Bu tehditler nesnelerin interneti 
sürecinin farklı boyutlarında etkili olabilmektedirler. Bu tehditlerin yöneldikleri alanlar yapılan bir çalışmada 
şöyle sıralanmıştır (Ülker, Canbay ve Sarıoğlu, 2017): veriye, donanıma, ağa, sunucuya, uygulamaya, 
kullanıcıya yönelik güvenlik tehditleri. Bu güvenlik riskleriyle mücadele ve gizliliği güçlendirmek için de bazı 
araçlar söz konusu olmaktadır (Fabian ve Günther, 2009’dan akt. Weber, 2010): 

- VPN(Sanal Özel Ağ): bunlar görece bir iç iletişim ağı gibidirler.  
- İletişim Katmanı Güvenliği (TLS): Küresel güven yapısı temelinde gelişen, bütünlüğü ve gizliliği 

sağlayan bir sistemdir.  
- DNS Güvenlik Eklentisi: Kaynaklara ulaşımda şifreleme sağlar.  
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- Union Routing: Çok kaynaklı trafik akışlarında şifreleme ve karıştırma işlevi görür.  
- Bireysel Bilgi Geri kazanımı 

Sonuç olarak bakıldığında; Avrupa Komisyonu RFID ve IOT (nesnelerin interneti) teknolojilerinin getirmiş ve 
getirecek olduğu güvenlik ve gizlilik konularının farkındadır. Mayıs 2009’da Komisyon, radyo frekansı ile 
tanımlama ile desteklenen uygulamalarda gizlilik ve güvenlik sağlama ilkelerinin uygulanmasını tavsiye etmiştir. 
Ayrıca üye ülkeleri, radyo frekansı ile tanımlama (RFID) uygulamalarının yasal ve etik bir şekilde tasarlanması 
ve işletilmesi konusunda rehberlik etmeye davet etmektedir. Bunu da sosyal ve politik kabul edilebilir bir yol 
olarak gizlilik haklarına saygı duymak ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak gibi yollarla yapabileceklerdir 
(Weber, 2010). Küresel Gizlilik Güçlendirme Ağı (GPEN), yaptıkları çalışmada gizlilik ve güvenlik sorunlarını 
açık bir şekilde göstermişlerdir. Rapor, ankete katılan cihazların yaklaşık üçte ikisinin müşterilere kişisel 
bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve saklandığını yeterince açıklayamadığını tespit etmiştir. Cihazların 
dörtte üçü verilerin cihazdan silinebileceğini göstermede başarısız olmuşlardır. Söz konusu görüşler yaşanan 
zorlukları altı başlığa ayırmaktadır (Kemp, 2017):  

- Kontrol ve bilgi asimetrisinin eksikliği: aygıtın bağlılığının, kullanıcının üzerinde hiçbir 
kontrolü olmayan kişisel veri üretimi, depolanması ve iletişimi ile sonuçlanması. 

- Kullanıcı rızası kalitesi: kullanıcının nesnelerin interneti cihazlarının gerçekleştirdiği verilerin 
işlenmesine ilişkin rızası alınmalıdır. 

- İkincil kullanım ve başka amaçlarla kullanım için dönüştürme: büyük veri analizi tekniklerinin, 
tek bir amaç için elde edilen cihaz verilerinin, herhangi bir rızanın verilmediği oldukça farklı 
bir amaçla kullanılmasına yol açabileceği durumlar. 

- Farklı cihazlardan alınan verilerin toplanması, bireylerin alışkanlıklarının, davranışlarının ve 
tercihlerinin belirli yönlerini ortaya çıkarabilir. 

- Hizmetleri kullanırken anonim kalabilme olanağının sınırlılığı olabilmektedir. 
- Güvenlik riskleri: pil verimliliği ve cihaz güvenliğini dengelemek için kimi zaman fiziksel 

düzenlemeler yapılırken maliyetlerden kısıp güvenlik azaltılabilmektedir.  
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Tüketim Kültürü ve Pazarlama Stratejileri Bağlamında "Kampüs Elçiliği" 
Kevser Akyol Oktan 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
 

Özet: Tüketim, pazarlama iletişimi kapsamında üretilen yeni fikirlerle toplumsal yaşamın içerisine 
giderek daha fazla kök salmaktadır. Bu fikirler yeni yaşam pratiklerini imleyen yeni kavramlarla birlikte 
gündeme gelmektedir. Özellikle, marka imajı, marka elçiliği, imaj yönetimi  gibi  "marka" ve "imaj" 
eksenli kavramlar toplumsal yaşamı kuşatmış durumdadır. Bu çalışma ile bu tür kavramlardan biri olan 
ve giderek popülerliği artan "kampüs elçiliği" kavramına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Kampüs 
elçiliği uygulamaları, marka konumlandırma çalışmalarının öncelikli hedefi haline gelen gençlerin, 
tüketim kültürü içerisindeki yeri hakkında kapsamlı veriler sunması açısından tartışılmaya değerdir. 
Üniversite öğrencilerini ilgilendirebilecek nitelikte etkinliklerin, burs olanaklarının, çeşitli kariyer 
fırsatlarının paylaşıldığı web sitelerinde "kampüs elçiliği" önemli bir faaliyet alanı olarak 
konumlandırılmaktadır. Bu nedenle, araştırma kapsamında “etkinkampus.com”, “akampus. 
com”, “ogrencikariyeri.com”, “manivelaakademi.com” siteleri incelenmiştir. Söz konusu sitelerin 
"kampüs elçiliği" uygulamaları sitelerin genel profili de göz önünde bulundurularak hedef kitle, etkinlik 
algısı, kariyer söylemi, sosyalleşme olgusu gibi konular çerçevesinde analiz edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Tüketim, kampüs elçiliği, kampüs temsilciliği, marka temsilciliği.  

 
“Campus Embassador” Within the Context of Consumer Culture and  

Marketing Strategies 
 

Abstract: Consumption is becoming more and more rooted in social life because of new ideas created 
within the context of marketing communication. These ideas come to the fore with new concepts that 
point out the new life practices. In particular, the concepts related to "brand" and image" such as brand 
image, brand embassador, image management encompass social life. Aim of this study is drawing 
attention to the concept of campus embassador" which is one of such concepts and increasing in 
popularity. Campus embassador practices are worth discussing in terms of providing comprehensive 
data on the place of young people in consumer culture, which has become the primary goal of brand 
positioning studies. 
The "campus embassador" is positioned as an important field of activity in web sites that various 
activities related to university students, scholarship opportunities, various career opportunities are 
shared. Therefore, in the research "aktifkampus.com, akampus.com, ogencikariyeri.com, 
manivelaakademi.com" sites were examined. The campus embassador" applications of the these sites 
were analyzed in terms of the subjects such as the target group, the perception of the activity, the case of 
socialization  and the career discourse by considering the general profile of the sites. 
Key words: Consumption, campus ambassador, campus representative, brand representative. 
 
Giriş 

 İçinde yaşadığımız toplumu çözümleme çabalarında sıklıkla tüketim kavramına başvurulmaktadır. 
Sanayi sonrası toplum, tüketim toplumu, gösteri toplumu, postmodern toplum gibi tanımlamalar kapsamında 
tüketimin toplumsal kimlikler üzerindeki baskın konumu ifade edilmektedir. Tüketim toplumuna ilişkin 
tartışmaların literatürdeki öncü isimlerinden Baudrillard'a göre (2008), Altın Çağ'ın insanı olarak tarif ettiği 
modern birey yoğun bir rasyonellik ilkesiyle donatılmış ve mutluluk vaatleriyle ambalajlanmış nesneleri 
tüketmeye yönelmektedir. Bu süreçte gerçek ve sahte ihtiyaçlar ortadan kalktığı gibi insanlar kimliklerinin ayırt 
edici niteliklerini tüketimle ilişkilendirmeye ve tüketimi adeta varoluşsal bir zorunluluk olarak görmeye 
başlamışlardır. Bayhan’ın (2011) da ifade ettiği gibi “Düşünüyorum öyleyse varım mottosunun yerini 
“tüketiyorum öyleyse varım” mottosu almıştır.  
 Tüketimin, bireysel kimlikler ve toplumsal kültür üzerinden analizinde "gösteri toplumu" 
kavramsallaştırması önemli bir yere sahiptir. Debord'a göre (2016) toplumsal yaşam iktisadın tahakkümü altına 
girmiştir. Bu tahakküm ilişkisinde ilk adım ise "sahip olmak"tır. Sahip olmanın temel motivasyonu ise "gibi 
görünmek"tir. Debord, "gibi görünmek" tabiriyle imajlarla örülü ve baştan sona dolayımlanmış modern yaşam 
biçiminin yabancılaştırıcı doğasına işaret etmektedir. Gösteri toplumunda ona göre, sahici olanın, göründüğü 
gibi olanın herhangi bir izini bulmak mümkün değildir. İnsanlar imajlar tarafından dolayımlanan toplumsal ilişki 
içerisinde yani gösteri içerisinde gerçek benliklerine yabancılaşmaktadırlar.  
 Tüketim olgusu hem Baudrillard hem de Debord'un yaklaşımlarında gündelik hayatı kuşatıcı bir unsur 
olarak yer almaktadır. Bu kuşatıcılık farklı kuramcılar tarafından "imaj (Robins, 2013)", "oburluk çağı (Silier, 
2010)" gibi tabirlerin yanı sıra "toplumun mcdonaldslaştırılması (Ritzer, 2016)", "büyüsü bozulmuş dünyayı 
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büyüleme (Ritzer, 2000)", “yaşam tarzları (Chaney, 1999) gibi örnekleri daha da arttırılabilecek başlıklar 
temelinde de tartışılmaktadır. Bu tartışmaların kesiştiği temel konu insanların ürünleri kullanım değerinden çok 
sembolik anlamlar dolayımıyla kazandırılan ve ürünün işlevsel değerinden daha fazlasını ifade eden değişim 
değerine göre tükettikleridir. Nesnelere değişim değerinin atfedilmesinde ise pazarlama odaklı bütünleşik 
iletişim çalışmalarının belirleyici bir rolü vardır. Reklam ve  halkla ilişkiler faaliyetleri sürekli yeni stratejiler ve 
uygulamalarla gündeme gelmekte ve tüketimin temel malzemesi olan imajları pazarın talepleri doğrultusunda, 
dinamik bir süreçte örgütlemektedirler. Bu süreç her geçen gün daha "yaratıcı" fikirleri hayata geçirmeyi 
gerektirmektedir. Çünkü tüketimin vaat ettiği doyum, nesnenin tüketilmesiyle elde edilmemekte sürekli 
ertelenmektedir. Bu erteleme sürecinde nesnelerin arzulanabilir potansiyelini sürekli güncel tutan yeni fikirlere 
yeni stratejilere başvurulmaktadır. Hızla ilerleyen teknolojinin sağladığı fırsatlarla birlikte bu tür fikir ve 
stratejiler etkinlik pazarlaması, gerilla pazarlama, ilişki pazarlaması, veri tabanlı pazarlama, etkileşimli 
pazarlama, network (ağ) pazarlaması, mobil pazarlama, viral pazarlama, tavsiye pazarlama (word of mouth), 
deneyim pazarlama, niş pazarlama gibi kavramlarla gündeme gelmektedir.   
 Diğer taraftan sanayi devrimi sonrası pazarlama politikalarının öncelikli hedefi burjuvaziyken bugün 
herkesin tüketim politikalarının arzu ettiği rolü oynaması beklenmektedir. Satın almayı sembolik doyumlar 
yoluyla arzuların gerçekleşmesi düşüncesiyle birlikte imleyen stratejiler herkesi hedef almaktadır. Ancak bu 
stratejiler kitleleri bir bütün olarak değil, neredeyse tek bir bireye inecek düzeyde parçalara ayırarak hedef 
almaktadır. Bu hedef kitle bölümlendirmesinde tüketim potansiyellerinden dolayı gençler önemli bir konumda 
yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen niş pazarlama, gerilla pazarlama, viral pazarlama gibi pazarlama 
stratejilerinde çoğu zaman iletişim faaliyetlerinin merkezinde gençler konumlandırılmaktadır. Bu çalışmada 
gençlerin hedef alındığı bir uygulama olarak "kampüs elçiliği" üzerine bir tartışma yürütülmektedir.  

1. Arzu Üretimi Sürecinde Pazarlama 
 Modern çağda tüketim, nesnelerin kullanım değerinin tüketilmesi olarak değil, değişim değerini 
imleyen göstergelerin tüketilmesi olarak anlaşılmalıdır (Featherstone, 1996: 144). Bu demek oluyor ki, tüketilen 
şey nesnenin kendisi değil değişim değeri olarak da ifade edilen gösterge değeridir.  
 İnsanlar göstergeleri tüketirken gerçekte arzularını, hazlarını tüketmektedirler. Baudrillard’a göre 
modern tüketiciler maddi gereksinimlerini giderdikleri kadar hatta ondan da fazla duygusal arzularını doyurmaya 
çalışmaktadır (akt. Bocock, 2009: 83). Ancak üretim tüketim döngüsü içerisinde arzular akışkandır. Arzuya konu 
olan nesneler, hızla ve yeterince tatmin sağlanamadan pırıltılarını kaybetmektedirler. Tüketim kültürünün talep 
ettiği şey çabuk tüketilen hazlardır. “Anlık haz” makul ve cazip bir stratejidir. Bugünün bireyi Bauman’ın 
deyimiyle (2001a; 2001b; 2009) heyecan/haz peşinde koşan bir “duyum toplayıcısı”dır. Mutluluk ile tüketimin 
sıkı sıkıya ilişkilendirildiği bir söylemsel evrende, insanlar mutlu olmak için sürekli satın almaktadır. Ancak 
mutluluk hep sahip olmadığımız şeyler üzerinden tanımlanmaktadır. Bu yüzden tüketim-haz döngüsü hiç 
bitmeyen bir kısır döngüye, sonsuz bir arayışa dönüşmektedir. Bu durumu Silier (2010)  “oburluk çağı” olarak 
tanımlamaktadır. Bireyler, hiçbir zaman elde edemeyecekleri bir mutluluğun hayaliyle oburca tüketmeye devam 
etmektedir.  
 Baudrillard’a göre (2008: 47-49) tüketimin toplumsal mantığı “mutluluğa duyulan doğal 
eğilim”  üzerine kuruludur ancak mutluluk kavramı bu gücünü doğal bir eğilim olmasından almaz. Mutluluk 
kavramının ideolojik gücü tarihsel olarak “eşitlik” söylenini devşirmesi ve canlandırmasından ileri gelmektedir. 
Onun ifadesiyle “eşitlik söyleninin Sanayi devriminden ve 19.yy devrimlerinden bu yana üstlendiği politik ve 
sosyolojik güç mutluluğa devredilmiştir.” Ancak mutluluk söyleninin eşitlik söyleninin aracısı olabilmesi için 
ölçülebilir değerlere ihtiyacı vardır ve bu ölçülebilirliği nesneler ve göstergelerin konfor ölçütünden almaktadır. 
Bireyin iç haz olarak mutluluğu, görünür kılınabilecek göstergelerden bağımsız ve başkalarına ispata gerek 
duyulmayan mutluluğu tüketim idealinden dışlanmıştır. Çünkü tüketim ideali, mutluluğu “herkes için bütünsel 
bir refah anlamına gelen mal yoğunluğunun arttırılması” olarak görülen ve niceliksel değerlere bağlı bir eşitlik 
üzerinden konumlandırmaktadır. Refah kavramı ile dayanışma içerisinde olan ihtiyaç kavramı evrensel bir eşitlik 
teminatı olarak sunulmaktadır. Tüketim idealinin öne sürdüğü tez şudur: “tüm insanlar ihtiyaç ve tatmin ilkesi 
önünde eşittir”. Ancak bu tez nesnelerin kullanım değerini imleyen bir bakışı ifade etmektedir. Oysa ki 
nesnelerin değişim değeri önünde böylesi bir eşitlikten bahsetmek mümkün değildir. Nesnelerin değişim değeri 
önünde insanlar eşitsiz ve bölünmüş durumdadır. 
 Göstergeler reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerle işlenmekte ve kitle iletişim araçlarıyla hayatın her 
alanını işgal etmektedir. Bourdieu’nun "yeni kültür aracıları" olarak tanımladığı reklamcılar, halkla ilişkiler 
uzmanları, moda tasarımcıları vb. göstergeleri tek bir anlam ilişkisi üzerinden inşa etmezler. Simgesel değiş 
tokuş içerisinde göstergeler sonsuz sayıda kombinasyonla bir araya gelir ve her defasında yeni bir anlam 
üretirler. Stuart Ewen, Bilinç Efendileri kitabında yeni kültür aracıları olarak nitelenen sınıfın tüketici kültürünün 
yaşam biçimleri üzerindeki denetleyici özelliğine vurgu yapmaktadır. Ona göre iş dünyası yalnızca üretim 
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süreciyle ilgilenmemekte; aynı zamanda tüketme arzusunun yaratılmasıyla da ilgilenmektedir (Akt. Robins, 
2013:182). Ewen dışında Marcuse de Tek Boyutlu İnsan (2002) kitabında tüketimi teşvik eden türden çabaları 
bilinç yönetimiyle ilişkilendirmektedir. Ona göre reklamcılık gibi yeni kontrol mekanizmaları bireyleri tüketim 
toplumuna entegre eden ihtiyaçlar yaratırken bireyler konformizm uğruna bireyselliklerinden vazgeçmektedirler. 
Bu durumu Marcuse (2002: 9) şöyle ifade etmektedir: "Halklar kendilerini emtialarında tanıyor; ruhlarını 
otomobillerinde, evlerinde, mutfak ekipmanlarında buluyorlar. Bireyi toplumuna bağlayan mekanizma değişti ve 
sosyal kontrol, ürettiği her türlü ihtiyaca bağlı halde". 
 Marcuse'nin ifadelerinde tüketimin şekillendirdiği kitle kültürü baskıcı bir mekanizma olarak tarif 
edilmektedir. Bu baskıcılık kapitalist sistemin bireyi sahte bir bilince teşvik etmesiyle ilgilidir. Bu sahte bilinç 
özgürlük yerine mutluluk üzerine kurulu sahte bir toplumsal düzenin tahakkümüne girmeye yönlendirmektedir. 
Konuya Gramsci'nin hegemonya kavramı çerçevesinde yaklaşanlar ise tüketim kültürünün baskı değil "rıza" 
üreten yapısına dikkat çekmektedirler. Bu bağlamda halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama gibi uzmanlıklar 
"rıza mühendisliği"123 olarak değerlendirilmektedir. Chaney (1999: 39) İmaj adlı çalışmasında, O Brien’ın 
araştırmalarına dayanan, sosyal bilimciler, reklamcılar ve pazar araştırmacılarının da tüketim davranışlarını 
giderek daha ayrıntı içeren “yaşam biçimi” kategorilerine ayırarak ürün dağlımı ve pazarlama stratejileri 
açısından yeni ve özel bağlamların ortaya çıkmasına katkı sağladığı çıkarımı yer almaktadır. 
 Tüketim toplumunda ihtiyaçlar nesnelerden çok değerleri hedef almakta ve ihtiyaçların tatmin edilmesi 
için bu değerlerin benimsenmesi gerekmektedir. Tüketici bilinçdışı olarak bu değerleri benimsemektedir. Bu 
yönüyle tüketim toplumsal denetim işlevi gören toplumsal değerler sistemidir.  Bu sistem içerisinde iyi bir 
vatandaş olmak iyi bir tüketici olmakla eş bir mantık içerisinde yer alır. Birey nasıl daha iyi bir tüketici olacağını 
sosyalleşme süreci içerisinde öğrenir. Dolayısıyla tüketim toplumsal denetim içermesi yönüyle toplumsal ahlakı 
kendi mantığı içerisinden denetler. Oysa ki, tüketim ideolojisi kendisini toplumsal kurallarla sürekli olarak 
engellenen bireyin özgürleşme ve marjinal isteklerin karşılanma alanı olarak sunmaktadır.  Baudrillard’a (2008: 
72-73) göre “tüketici kendi ayırdedici davranışlarını özgürlük olarak, talep olarak, tercih olarak yaşar, 
farklılaşma ve bir koda boyun eğme zorlaması olarak yaşamaz. Tüketici birey kendisini farklılaştıran toplumsal 
kazançlarını mutlak kazançlar gibi yaşar.”  Fakat farklılık üzerine kurulu ayırt edici gösterge daima bir başka 
göstergeye gönderme yapar ve tüketici için tatmin duygusu sürekli ertelenir.  

 Baudrillard (2008: 92) tüketim nesnelerine ve mallarına sahip olmanın bireyselleştirici, dayanışma 
kırıcı ve tarihdışılaştırıcı yönüne vurgu yapmaktadır. Dayanışma kırıcıdır çünkü tek tek bireylere seslenerek 
herhangi bir konuda birlikte mücadele etme anlayışını ortadan kaldırır. Tüketim bireyi yalnızlaştırır, kapalı bir 
sistem içerisine hapseder. Tüketimin yapıları akışkan olduğu kadar kapalıdır. Kapalıdır çünkü toplumsal ilişkiler 
görünümlerin egemenliğindedir. Görünümlerin biçimlendirilmesine yönelik temalar ve stratejilerle tanımlanan 
yaşam tarzları tüketim kültürünün temel ilgi odağıdır. Chaney (1999:110) “yüzeyler” kavramıyla, Debord (2016) 
“gösteri” kavramıyla bu durumu ifade etmektedir.  
 Tüketimin toplumsal yaşamın en derinlikli yapılarına kadar nasıl nüfuz ettiği pazarlamaya ilişkin 
tartışmaların sürekli olarak yeni kavramlar ve yeni stratejilerle gündeme gelmesinden de anlaşılabilir. Etkinlik 
pazarlama, gerilla pazarlama, ilişki pazarlama, etkileşimli pazarlama, deneyim pazarlama, niş pazarlama, viral 
pazarlama, tavsiye pazarlama, network pazarlama gibi modern pazarlama teknikleri “rıza”nın çok yönlü inşa 
sürecini göstermektedir. Örneğin Gerilla pazarlama özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelere sert rekabet 
ortamında mücadele kabiliyeti sağlayan ve şaşırtıcı taktiklerden, hayal gücünden yararlanan bir pazarlama 
anlayışı olarak gündeme gelmiştir (Tek, 1999: 109). Bu pazarlama stratejisi pazarlamaya savaş mantığı ile 
yaklaşmakta ve taraflar arasındaki eşitsiz güç dağılımına görece eşitlikçi bir çözüm sunma iddiasındadır. Çünkü 
Gerilla taktiği ile zayıf olan taraf güçlü olan karşısında rekabet avantajı elde edebilir anlayışı güdülmektedir. 
Gerilla taktiği adı altında yürütülen büyük bütçeli bazı çalışmalara bakıldığında bu tür bir eşitlikçi çözümün çok 
da amacına ulaşmadığı görülmektedir. 
 Yukarıda sözü geçen pazarlama tekniklerinin ortak noktası “birey” e yapılan vurgudur. Viral pazarlama, 
gerilla pazarlama, tavsiye pazarlama, niş pazarlama bütün bu pazarlama stratejileri bireylere arzular pazarlarken 
aynı zamanda onlara arzuların toplumsallaşma sürecinde aktif roller yüklemektedir. Birey arzu imgelerini 
kendileri tükettiği gibi bu imgelerin taşıyıcısı da olmaktadır. Tüketim stratejisinin mesajlarının hem hedefi hem 
de bizzat üreticisi ve aktarıcısı olmaktadır. Markaların tüketicilerin markanın sunduğu deneyimi başkalarına 
aktarması için marka evangelistleri oluşturma çabaları, Roberts’ın (2004) “aşkmarkaları” yaratma gerekliliğine 
yaptığı vurgu bu durumla yakından ilişkilidir.  
 Diğer bir yönüyle “aşkmarkaları”nın yararlandığı psikolojik kodlar duyusal-bedensel sınırları aşarak 
tüketiciyle buluşmaktadır. Böylece duyusal anlamda tüketimin fiziksel sınırlayıcılığını da aşılmış olmaktadır. 
Fakat bu süreçte birey tüketirken kendisi de tüketim nesnesine dönüştüğünü farketmemektedir. Bauman'ın 

																																																								
123   Kavramı Bernays (1947) "The Engineering Consent" adlı makalesinde kullanmıştır ancak avramın kullanımının 
yaygınlaşmasında Chomsky ve Herman'ın “Manufacturing Consent (1988)” çalışmalarının katkısı önemlidir. 
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(2014: 263) ifadesiyle “tüketim toplumunun üyelerinin bizzat kendisi tüketim malıdır ve tüketim malı olma 
özelliği onları bu toplumun hakiki üyesi” yapar. Gençliğiyle, güzelliğiyle, fit olmasıyla, şık giyinmesiyle vb. 
modern bireyin kendisi de diğer duyum toplayıcılarının tüketimine sunulmuş nesneler haline gelmektedir. 

2. Sermaye ve Meta Olarak Gençlik 
 Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde insanın öncelikli sermaye konumunu, sahip olduğu iş gücü ve 
fazladan sunabileceği potansiyelleri oluşturmaktadır. Üretim ilişkilerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan emek 
zamanının sağlanması bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireylere ihtiyaç duymaktadır. Tüketimci kapitalizm 
bireye kendisini gerçekleştirmesi, arzulanabilir olması için genç ve sağlıklı kalması telkinleriyle yaklaşırken bir 
yandan pazara yönelik talep yaratmaya çalışmakta diğer taraftan da üretim sürecinin ihtiyacı olan iş gücü 
potansiyelini kontrol etmektedir (Seçkin, 2014: 74).  
 Bauman (2001a: 33) geçmişteki sermaye - emek ilişkisini “nişanlılık” metaforuyla açıklamaktadır. Ona 
göre bireyler geçimlerini sürdürmek için işe ihtiyaç duyarken, sermaye de kendini yeniden üretmek için iş 
gücüne bağımlıydı. Bu ilişki içerisinde her ikisinin de metaya dönüştürülmesi gerekmişti. Sermaye sahipleri 
emek satın almaya devam ederken, emek sahipleri de kendilerini bir meta olarak sunabilmek için daha sağlıklı, 
güçlü ve çekici olmak zorunda kalmışlardı. Ancak Bauman (2001a: 37) günümüz “akışkan” ve “düzensiz” 
modernite koşullarında emek-sermaye arası bağlılık ilişkisinin kesildiğini ifade etmektedir. Sermaye geçmişteki 
toprak sahiplerinin hayal bile edemeyeceği kadar hareket özgürlüğü kazanmış ve emeğe olan bağımlılığını 
yitirmiştir. Sermayenin yeniden üretilmesi  ve büyümesinin emekle olan organik bağı çok azalmıştır. Ancak bu 
bağımsızlık mutlak ve tam bir bağımsızlık değildir. Sermaye hala istediği ölçüde özgür ve akışkan değildir. Bu 
demek oluyor ki, sermaye hala genç, güzel, cazibeli bedenlere ihtiyaç duymaktadır.  
 Genç olmak, genç kalmak insanlık tarihi boyunca arzulanmış olsa da gençlik hiçbir zaman postmodern 
dönemde olduğu kadar kutsanmamıştır. Öyle ki gençlik bir simgesel değer olarak "yaş"tan bağımsız bir boyut 
kazanmıştır. Kapitalist üretimin erken dönemlerinde dahi tüketim sürecinde genç olmanın ve yaşlı olmanın ayrı 
konumları vardır. Tüketime entegre olduğu sürece, yaşlılık üretken olmayan bir dönem olarak görülmemiştir. 
Modern dönemde yaşlılardan yaşlı gibi davranmaları, yaşlı gibi giyinmelerini beklenmiş; genç gibi davranmaları 
dışlama nedeni olarak görülmüştür. Oysa postmodern dönemde yaşlılar gençler gibi davranabildiğinde değer 
kazanmakta, yaşlı gibi davrandıklarında piyasa açısından cazibe oluşturmamaktadırlar. "Pozitif yaşlılık" kavramı 
yaşlıları genç gibi davranmaya zorlamaktadır. Artık yaşlıların gençler gibi giyinmesi, gençler gibi diyet yapması, 
spor yapması, aşık olması hatta onlar gibi aktif cinselliklere sahip olmaları, kısacası tüketim ideolojisinin çizdiği 
sınırlar içerisinde gündelik hayatın doğal bir parçası olmaları beklenmektedir. Onlar bu tür arzuları olan, canlı, 
dinamik, sürekli yeni tercihleri olan tüketiciler haline geldikçe estetik cerrahi, kırışıklık giderici kremler, seyahat, 
spor gibi ürün ve hizmetler yaşlılar tarafından daha yaygın talep edilir olmuştur. Modernlik yaş dönemlerini 
kesin sınırlarla ayırırken, postmodernlik bu sınırları muğlaklaştırmıştır. Yetişkinlikle yaşlılık, çocuklukla 
gençlik, gençlikle yetişkinlik arasındaki sınırlar belirsizleşmiştir. Postmodernlik cinsiyete dayalı iki kutuplu 
giyim anlayışını yerinden edip üniseks giyim tarzını doğurduğu gibi, benzer şekilde gençlik lehine bir "yaşsızlık 
(üniage)" kavramını da ortaya koymuştur.  (Çabuklu, 2004: 73-75).  
 Bourdieu "gençlik bir laftır" derken gençlik ve yaşlılık sınırlarının aslında tarihsel olarak inşa edildiğine 
vurgu yapmaktadır. Ona göre, gençlik ve yaşlılık arasındaki sınır bir mücadele alanıdır. Bourdieu'nun 17. Yüzyıl 
Floransasını konu alan bir makaleden aktardığına göre, o dönemde yaşlılar gençliği erkeklik ve şiddet üzerinden 
konumlandırarak bilgelik ve iktidarı kendilerine saklama eğiliminde olmuşlardır. Benzer şekilde Ortaçağ'da varis 
olma iddiasında olan genç soylular  "sorumsuzluk"la ilişkilendirilmiş bir gençlik söylemiyle mülk sahiplerinin 
denetiminde olmuşlardır. Bu örnekler gençliğe ve yaşlılığa ilişkin bölünmelerin hem gençlere hem de yaşlılara 
bir takım sorumluluklar veren ideolojik bir temsile karşılık geldiğini göstermektedir (Bourdieu, 1997: 130). 
Modern toplumlarda bu ideolojik temsil tüketim ilişkileri üzerinden şekillenmektedir.  
 Bourdieu'nun ifadelerinden anlaşıldığı üzere gençlik her zaman kültüre, coğrafyaya, zamana göre 
değişen biçimler almış ve hiçbir zaman, sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş bir olgu olmamıştır. Tan'a göre 
(1994: 18) çocukluk bile modern dünyanın bir kavramı olarak gündeme gelmiştir. Çocukluğun yetişkin 
kategorisinden ayrıştırılıp kendine özgü anlamlar kazanması modern çağda mümkün olmuştur. Ancak 17. yy'da 
çocuklar giyim kuşam ve oyun açısından yetişkinlerden farklılaşmaya başlamışlardır. Bu bağlamda modernizm 
tüketim ideolojisi ekseninde gençlik, çocukluk ve yaşlılığı önce kesin çizgilerle ayırmış, onlara sorumluluklar 
yüklemiş daha sonra da yine tüketim lehine bu sınırları ortadan kaldırmıştır.  
 Öğrencilik gençlik olgusunun sınırlarını belirlemede önemli bir kategori olarak tanımlanmaktadır. 
Gençliğe ilişkin özellikler öğrenci olma durumuyla paralellik göstermektedir (Benlisoy, 2003: 283). Her ne 
kadar öğrencilik “öğrenme” kelime kökünden gelip, yaşla ilişkili bir tanımlama içermese de toplumsal yaşamın 
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kurumsallaşmış yapıları açısından öğrenci124 olmak insan yaşamının erken dönemlerine karşılık gelmektedir. Bu 
yönüyle öğrencilik bir kısmı çocukluğa diğer kısmı gençliğe uzanan bir olgu olarak düşünülebilir. Ancak öğrenci 
olmaya ilişkin problemler kendi yaşamlarına dair sorumlulukları almaya başlamaları açısından daha çok 
üniversite eğitimi sürecine ilişkin tartışılmaktadır.  Daha erken dönemde bu tartışmaların odağında daha çok 
ebeveynler yer almaktadır. Dolayısıyla öğrencilik ve gençlik çoğu zaman aynı düzlemde ele alınmaktadır. 

3. Kampüs Elçiliği Örneği 
 Kampüs temsilciliği olarak da ifade edilen kampüs elçiliği çeşitli markaların kampüs içerisinde temsil 
edilmesine dayanan bir uygulamadır. Kampüs elçileri markaların üniversite içindeki araştırma ve analizlerine 
yardımcı olduğu gibi tanıtım faaliyetlerinde de etkin rol almaktadır. Bu faaliyetler kampüste stand açmadan, 
sosyal medya hesaplarında yazılar yazmaya kadar geniş bir skalada yürütülmektedir. Temsilcilerden kampüs 
hayatlarının tamamında markanın bir yüzü olarak hareket etmeleri ve sosyal yaşamlarında markanın imajına 
olumlu katkılar sağlayacak tutumlar içerisinde olmaları, arkadaş çevrelerinde markanın faaliyetlerinden 
bahsetmeleri beklenmektedir. Kampüs elçisi adaylarından genellikle sosyal olması beklenmekte ve çeşitli 
kulüplerde üyeliklerinin olması artı değer olarak kabul edilmektedir. Coca Cola, Nescafe gibi bazı markalar 
kampüs temsilciliği programını kendi bünyesinde yürütmekte ve bu konuda seçmiş olduğu adaylara eğitimler 
vermektedir. Bunun yanı sıra son zamanlarda "Etkin Kampüs”, “Öğrenci Kariyeri”, “Manivela Akademi”, 
“Akampüs” gibi bu konuda aracılık görevi üstlenen yapılanmalara yönelik eğilim de artış göstermektedir.  
 Bu yapılanmaların web siteleri üniversite öğrencilerini ilgilendirebilecek haberlerin paylaşıldığı, 
etkinliklerin düzenlendiği ya da duyurulduğu platformlardır. Siteler üç gruba hitap etmektedir: üniversite 
öğrencileri, üniversite kulüpleri, şirketler/markalar. Üniversite öğrencileri bu sitelere üye olarak üniversite 
içerisinde olan etkinliklerden facebook, twetter, e-mail yoluyla ya da mobil  uygulamalarla haberdar edilmekte, 
ayrıca öğrencilerin kendileri etkinlik düzenlemek istediklerinde sitenin sağladığı destekle duyuru ve tanıtım 
faaliyetlerini yürütebilmektedirler. Üniversite kulüpleri de etkinliklerini duyurmak için ilgili sitelerle işbirliği 
yapabilmektedirler. Şirketler/markalar ise staj ilanı için ya da kampüs içi gerilla pazarlama, arge çalışmaları gibi 
faaliyetler için kampüs temsilciliği uygulamasından yararlanmaktadırlar. Bu uygulama kapsamında düzenlenen 
etkinliklerin haberleri sitede yayımlanmaktadır.   
3.1. Hedef Kitle Pazarlaması 
 Hedef kitle kavramı bu web sitelerinin uygulamaları bakımından iki açıdan ele alınmıştır. Öncelikle 
üniversiteli gençlerin üyeliklerine sahip olan bu platformlar, şirketlerin ilgisini gençlere sunduğu ortamlara 
çekerek, aslında ortak bir paydada bir araya getirdikleri hedef kitleyi pazarlamaktadırlar. Öğrenciler 
etkinliklerden haberdar olmak, kendi üniversitelerinde gerçekleştirdikleri ektinlikleri duyurmak, kampüslerin 
gündemiyle ilgili gelişmeleri takip edebilmek için bu sitelere üye olmaktadırlar. Bu durum şirketler için 
potansiyel tüketicilerin paket halinde sunulması anlamına gelmektedir.  
 Diğer taraftan kampüs elçiliği hedef kitlenin muğlâk bir yapıya büründüğü iletişim çalışmalarına da 
örnek oluşturmaktadır. Kampüs elçiliği uygulamasında öğrenciler hem potansiyel hedef kitle hem de markanın 
çalışanı konumundadırlar. Kampüs elçiliği programlarıyla verilen eğitimler, öğrencilerin markayı tanıtmanın 
inceliklerini öğrenmesinin yanı sıra markanın arzulanan tüketici profiline en uygun görünümü elde etmesini de 
içermektedir. Bu anlamda markayla birlikte tüketici profili de pazarlanmaktadır. Böylece iletişim çalışmaları 
ekseninde hazırlanan mesajların hedefi olan kitle ile o mesajları hazırlayan ve ulaştıran kitle arasındaki sınırlar 
belirsizleşmiştir. Güncel iletişim çalışmalarında hedef kitlenin bizzat kendisi kurumun temsilcisine 
dönüşmektedir. Bu durum daha güçlü bir marka bağlılığını garantilemektedir.  
3. 2. Boş Zaman İmkanı Bağlamında Öğrencilik 
 Öğrencilerin belli bir yaş dönemi boyunca üretim sürecinin dışında kalmaları ve bu sürecin yarattığı boş 
zaman imkanları gençliğe ilişkin tanımlamaları büyük ölçüde etkilemektedir. Gerek sahip oldukları boş zaman 
imkanları gerekse okul içi toplumsallaşma süreçleri öğrencileri/gençleri tüketim tartışmalarının popüler aktörleri 
haline getirmektedir (Benlisoy, 2003: 289). Mevcut düzen tüketim kalıplarının, yaşam tarzlarının benimsenmesi 
ve toplum içerisinde yaygınlık kazanması açısından gençlere ve dolayısıyla öğrencilere ayrıcalıklı bir statü 
vermektedir. 
 Juniu’a göre (2000: 69) boş zaman tarih boyunca farklı içerikler kazanmıştır. Antik Yunan'da boş 
zaman iyilik, güzellik, hakikat, estetik, bilgi gibi değerler üzerine düşünmek olarak görülüyordu. Bu düşünceye 
göre, boş zaman hiçbir şey yapılmayan değil, estetik ve felsefe üzerine hazlar geliştirmenin, kısaca kendini 
gerçekleştirmenin zamanıydı. Boş zaman ruhun arındırılması, derin düşünümsellik içeren zamandı. Bu açıdan 
boş zamanın iş zamanıyla karşıtlık içeren anlamı yoktu. İş ve boş zaman ayrımı sınıfsal düzeyde bir  ayrışma 
içerisindeydi. Çalışma alt sınıfa özgü etkinlikken boş zaman seçkinlerin ayrıcalığı olarak görülüyordu. Çalışan 

																																																								
124 Türk Dil Kurumu'nun tanımı: İlk, orta, lise ve üniversite şeklinde farklı öğretim kurumlarında öğrenim gören ya da bilim 
ve sanat dalında bir uzman gözetiminde eğitim gören kişiler öğrenci olarak tanımlanmaktadır.   
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sınıf ile seçkinler sınıfının boş zamandan anladıkları ve boş zaman içerisindeki etkinlikleri farklıydı. Estetik 
hazza ilişkin tutumları da farklıydı. 
 Roma’da ise boş zaman üretici aktivitelerden sonraki eğlence zamanına karşılık geliyordu. Sınıfsal bir 
ayrıcalık değildi. İş dışında kalan eğlenceye, rahatlamaya ayrılmış zamandı. Söz konusu eğlence iş zamanını 
desteklemek, takviye etmek anlamına geliyordu. Bu yönüyle modern zamanlardaki iş zamanını geliştirmek için 
boş zaman algısıyla benzeşmektedir.  Ortaçağ’da ise boş zaman işten kalan zaman olmanın yanı sıra üst sınıfların 
sosyal temsil alanıydı. Seçkinlerin çeşitli etkinliklerde bulunduğu zamandı. Bu süreçte boş zaman gösteriş, 
eğlence, haz ve israfın zamanı olarak anlam kazanmaya başladı. Boş zaman soyluluk işareti olarak algılanır oldu 
(Juniu, 2000: 69-70). Veblen’in “gösterişçi tüketim” kavramıyla ifade ettiği modern çağın boş zaman algısı 
köklerini bu dönemde bulmuştur. Boş zaman artık ne kişisel gelişme, ne de sosyal faydayı ifade etmektedir. 
Artan metalaşma ve tüketim olgusu boş zamanı da deforme ederek tarihsel içeriklerinden koparmıştır. Veblen’e 
göre (1995: 40-47) kapitalizm insanı haz nesnesi olarak konumlandırmış ve bu hazzı tüketime kanalize etmiştir. 
Tüketim ise boş zamanı maksimize etme dolayısıyla çalışma zamanını minimize etme üzerine kuruludur. Veblen 
bu durumun bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi sağlayan, insanı doğanın basit bir parçası olmaktan alı koyan iş 
yapma güdüsünü değersizleştirdiği görüşündedir.  
 Öğrencilikte boş zaman ders dışı zaman olarak tanımlanacak olursa; bu boş zaman giderek daha fazla 
tüketim ilişkilerine kanalize edilmektedir. Öğrencinin kendini kültürel ve akademik olarak geliştirmesi 
paketlenip tüketime sunulmuş programlara, kurslara vb. bağlanmıştır. Okul ortamı da gençlerin ne kadar iyi 
tüketiciler olduklarını sergileyebildikleri mekânlardan biri haline gelmiştir. Başta sosyo-ekonomik düzeyi iyi 
olan ailelerin çocukları olmak üzere gençler çevreleriyle olan iletişimlerinde, hangi markaları giydikleri, hangi 
arabayı kullandıkları, hangi restoranlara gittikleri, hangi eğlence mekânlarını tercih ettikleri gibi konular 
gündemlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu öğrenciler hem tüketici boyutuyla hem de iyi birer 
marka evangelisti olma potansiyelleriyle kapitalist ekonomide değer görmektedirler. 
 Tüketim ideolojisinin boş zaman üzerindeki tahakkümcü yapısına ilişkin Veblen’le ortak bakış açısında 
sahip olan Baudrillard'a göre (2008: 178) kapitalist üretim ilişkileri zamanı "boş zaman etkinlikleri" kapsamında 
bireylerin özel mülkiyeti haline getirmiştir. Hava gibi, su gibi başkasına devredilemez bir boyut olarak zaman 
algısı tüketimin ideolojisinden dışlanmıştır. Artık zaman sahip olunabilen bir metadır. 
 Kampüs elçiliğinde, öğrenci bir taraftan boş zamanını çalışma zamanına dönüştürürken diğer taraftan 
markaların pazarlama stratejisi olarak ürettikleri mesajlara maruz kalmaktadırlar. Çeşitli markalar için yarı 
zamanlı diğer çalışma biçimlerinde de olduğu gibi gençler iş gücü potansiyellerinden ziyade geleceğin 
tüketicileri olarak değer görmektedirler. Aşk markaları yaratma konusundaki çabalarda tüketicinin bizzat 
markanın kurumsal üyesi gibi konumlandırılmaya çalışılmasında olduğu gibi marka için çalışma deneyimi de 
tüketiciye dönüştürme imkânlarıyla birlikte sunulmaktadır.  
 Öğrencinin ders zamanı her ne kadar kurumsal boyutuyla belli saatlere bölünmüş dersleri ve eğitim 
programlarını içerse de bundan daha fazlasını ifade etmektedir. Öğrenme, gerek düşüncelerin olgunlaşması 
gerekse bilginin pratik bir boyut kazanması bağlamında gündelik yaşamın her anına sirayet etmekte ve 
sosyalleşme sürecine ihtiyaç duymaktadır. Öğrenciden ders dışı zamanlarda dinlenmenin yanı sıra eğitim 
sürecine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunması beklenmektedir.  Bu çerçevede öğrencilerin boş zaman algısı 
tahrip edilmekte ve boş zaman, motivasyonu tüketim olan eğlence zamanıyla eşitlenmektedir. Kampüs elçiliği 
uygulamaları da öğrenciler arası bu eğilimi güçlendiren bir sosyal ağ oluşturmaktadır.  
3.3. Emek-Deneyim Değiştokuşu ve Kariyer Söylemi 
 Kampüs elçiliğini öğrenciler için tercih edilebilir kılacak unsurlar arasında iş deneyimi ve kariyer fırsatı 
ön plana çıkarılmaktadır. Özellikle gönüllülük esasına dayalı kampüs elçiliği uygulamalarında iş deneyimine ve 
gelecek için kariyer fırsatı vurgularına daha sık yer verilmektedir. Fakat sözü edilen iş tecrübesi ile öğrencilerin 
okuyor olduğu alan arasında bir bağlantı kurulmamaktadır. “Deneyim” her meslek grubu için geçerli genel bir 
kategori olarak sunulmaktadır. Söz konusu durum iş piyasasının üniversite mezunlarına kendi alanlarında 
çalışma fırsatı tanımayan koşullarının ideolojik devamlılığı olarak görülebilir.  
 Çoban’ın (2016: 350-351), çalışma deneyimi olmayan mezunlara yönelik kariyer sitelerindeki iş 
ilanlarını incelediği çalışmasından çıkardığı sonuçlardan birisi mühendislik, iktisat, işletme gibi doğrudan 
piyasaya yönelik olan alanlar dışında, diğer bölümlerden mezun olanların eğitim alanıyla doğrudan ilgisi 
olmayan becerilerin beklendiği hizmet sektörüne mecbur bırakılmalarıdır. Esnekleştirilmiş piyasa koşullarının 
egemen olduğu, başarının kişisel özellikler ve bireysel kazanımlara indirgendiği hizmet sektörü bu kişiler için 
tek seçenek haline gelmektedir. Kampüs elçiliği uygulaması ise her ne kadar mezun olmadan deneyim fırsatı 
sunma iddiasında olsa da bu deneyim ilgili alanların dışındaki bölümlerde okuyan öğrencilere mesleki 
kimliklerine uyumlu beceriler kazandırmamaktadır.  
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 Çoban’ın (2016: 350-351), tespit ettiği bir diğer nokta, beyaz yakalı işsizliğinin emek piyasasıyla 
uyumlu olmayan eğitim sistemine karşı bireylerin kişisel gelişim yoluyla mücadele etmesi durumuna yöneliktir. 
Çoban bu mantığın yükseköğretim kurumlarını meslek edinme kurslarına indirgemeye çalıştığına dikkat 
çekmektedir. Bu durumda bireyler sertifikalar peşinde koşmakta, çeşitli seminerlere katılmakta ve vasıfsız işlere 
razı olmaktadırlar.   Benzer bir mantık kampüs elçiliğine teşvik eden söylemlerde de yer almaktadır. Kampüs 
elçiliği kişilerin geleceğe yönelik kariyer inşalarında “kendilerini geliştirmek” için fırsat olarak sunulmaktadır.  
 İş deneyimi ve kariyer hedeflerini yönlendirme söylemleri öğrencilerin çalışma koşulları üzerine 
düşünmeyi engelleyen “naif” bir vurgu içermektedir. Marka tanıtımlarına ilişkin etkinliklerde yer alma, 
markanın arge faaliyetlerinde  görev alma, marka için fikir geliştirme gibi ifadelerle belirtilen kampüs elçiliği 
görevlerine dair kesin sınırlar çizilmemektedir. Bu durum öğrencilerin bu sorumluluklar için ne kadar zaman 
ayıracağı, hangi koşullarda çalışacağı gibi sorulara ilişkin de belirsizlik yaratmaktadır. Öğrencilerin kendilerini 
piyasa koşullarına hazırlayabilmeleri için bu tür deneyimlere ihtiyaçları olduğu anlayışı üzerinden, iş için 
harcanan emek yeterince görünür olmamaktadır. Öğrenciye emeği karşılığında deneyim ve kariyer olanaklarının 
yanı sıra eğlence, etkinliklere ücretsiz katılma, sosyalleşme gibi fırsatlar sunulmaktadır. Bu fırsatlar aslında 
öğrencinin her ne kadar zamansal sınırları çok muğlak olsa da "yarı zamanlı" olarak tarif edilebilecek bir 
pozisyonda çalıştığı gerçeğini görünmez kılmakta ve bir iş pozisyonunu sosyal bir etkinlikle eşitlemektedir.  
 Kampüs elçiliği yarı zamanlı bir iş pozisyonu gibi kabul edilirse; post-fordist dönemin temel özelliği 
olarak belirtilen esnekleşmenin çıktılarından biri olarak düşünülebilir. Post-fordist dönem, üretimin 
merkezsizleştiği, ağ tipi örgütlenmeye yönelimin arttığı, iş gücünün hem nitelik hem de mesai açısından 
esnemeye zorlandığı, ücretlerde düşüş yaşandığı bir dönemdir. Çalışma zamanının esnekleşmesi, yarı zamanlı 
çalışma, sözleşmeli çalışma, proje bazlı çalışma, profesyonel işçi yerine stajyer çalıştırma gibi eğilimleri 
desteklemiştir.   Buna bağlı olarak da sömürü hukuki sınırların gözetilemediği bir boyut kazanmıştır. Standing’e 
göre (2011: 24) bu dönem dünya çapında sayıları giderek artan vasıflı olmasına karşın iş güvencesinden yoksun 
insanların oluşturduğu “prekarya” sınıfının ortaya çıkmasının koşullarını hazırlamıştır. Standing, bireyin 
rekabete dayalı bu eşitsiz koşullarda haklarının çiğnenmesine, vasıflarının görmezden gelinmesine ve 
sömürülmeye rıza göstermesini prekarizasyon kavramıyla ifade etmektedir. Kavramın bireyin mesleki 
vasıflarının hiçleştirilmesi ve geleceğin belirsizleştirilmesi ile ilgili vurgusu kampüs elçiliği ile 
ilişkilendirilebilir. Kampüs elçiliği, öğrencileri kendi alanı olmayan işlere uyum sağlamak konusunda motive 
etmekte ve gelecekte onu bekleyen esnek çalışma koşullarına adapte etmektedir.  
3.4. Sosyalleşmenin Meta Değeri  
 Kampüs temsilciliğinde “sosyalleşme” en temel sermaye konumundadır. Öğrenci kampüs içindeki 
etkinliklere ne kadar aktif katılıyorsa, sosyal ağları ne kadar güçlüyse o kadar tercih sebebi olmaktadır. Kampüs 
elçiliğine ilişkin bazı ifadelerde öğrencilerin öğrenci kulüplerine üyelikleri tercih sebebi olarak belirtilmektedir. 
Öğrencilerden sahip oldukları ilişki ağlarını marka tanıtımları için kullanmaları beklenmektedir. Bir diğer 
ifadeyle sosyalleşme alınıp satılan bir metaya dönüşmektedir. Etkin kampüs'ün tanıtım filmindeki 
"sosyalleşirken maddi kazanç da sağlamak istiyorsan aradığımız kişi sensin" ibaresi bu durumun göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Juniu'nun (2000: 70-71) da dediği gibi boş zamanın sosyalleşmeye ilişkin içerikleri 
endüstrileşme tarafından tahrip edilmiştir. Boş zaman etkinlikleri bağlamındaki sosyalleşme tüketim kültürünün 
denetim mekanizmasına dönüşmüştür. Sosyalleşme görünürde toplumsallaştırıcı olsa da gerçekte bireyselleştirici 
alışveriş ilişkilerini teşvik eder hale gelmiştir.  
 Hochschild (2003: 333) “ticari mantığın kişinin benliğinin ve ruhunun özel, psikolojik, mahrem olarak 
gördüğümüz bölümüne daha fazla nüfuz edeceğini” belirtmektedir. Benzer şekilde metaya dönüşen 
"sosyalleşme" olgusu da kişilerin benliklerinin en mahrem/psikolojik alanlarına kadar nüfuz etmektedir. 
Öğrenciler ilişkilerini dinamik bir boyutta sürdürmek, ikna becerilerini güçlendirmek yönünde sürekli olarak 
duygusal mesai (duygusal emek) harcamaktadırlar. Bu durumda insan ilişkileri doğal ve objektif niteliğinden 
sıyrılarak güleryüz ve sempatiye indirgenmiş bir boyutta yüzeyselleştiği gibi insani duygular işgücünün bir 
parçası olarak ticarileşmektedir. 
 Bourdieu’a göre (2010: 60-61) sosyal sermaye “az ya da çok kurumsallaşmış karşılıklı tanışıklık ve 
tanıma ilişkilerinden oluşan uzun ömürlü bir ağa sahip olmayla bağlantılı, kendi üyelerine kollektivitenin sahip 
olduğu sermayenin desteğini, kelimenin farklı anlamlarıyla kredi hakkı tanıyan bir ‘referans’ sağlayan fiili ya da 
potansiyel kaynaklar kümesi”dir. Bourdieu (2010: 49) sosyal sermayenin diğer iki ekonomik ve kültürel 
sermayeyle ilişki içerisinde olduğunu ifade etmektedir. Kültürel sermaye ve sosyal sermaye gerektiğinde 
ekonomik sermayeye dönüştürülebilmektedir. Ekonomik sermaye de kültürel ve sosyal sermayenin 
arttırılmasında belirleyici olmaktadır. Ona göre bu süreç sınıfsal ayrım ve iktidar ilişkileri üretmektedir.  
 Kampüs elçiliğinden maddi kazanç sağlayan öğrenciler sosyal sermayelerini ekonomik sermayeye 
çevirme eğilimindedirler. Gönüllülük esasına göre çalışanlar ise “kendini geliştirme” söylemi çerçevesinde 
sosyal sermayelerini zenginleştirme çabası içerisindedirler. Bu süreç almış oldukları eğitim çerçevesinde kültürel 
sermayeye sahip olduğu halde ekonomik ve sosyal sermaye açısından görece dezavantajlı konumda olan 
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öğrencilerin karşılaşacakları rekabet ortamına karşı mücadele girişimini göstermektedir. Bourdieu bu süreci 
kredi değerliliği kavramıyla açıklamakta ve insanların alan içerisindeki mücadelede gelecekte bir statüye sahip 
olabilmek için kredi notlarına ihtiyaç duyduklarından bahsetmektedir (Akt. Field, 2008: 24). Öğrenciler de 
toplumsal yaşam içerisinde sürekli olarak kredi notu toplama baskısı ile karşı karşıyadırlar. 
 Kampüs elçiliği "sosyalleşme" süreci içerisinde, emeğin öncelikli olarak maddi olmayan görünümlerini 
hedef almaktadır. Hardt ve Negri (2003: 307) maddi olmayan emeğin alt kategorilerinden biri olarak duyguların 
yaratılması ve manipülasyonu olarak kavramsallaştırdıkları "duygulanımsal emeği" görmüşlerdir. Hem çalışan-
işveren hem de çalışan-müşteri arasındaki etkileşim içerisinde karşılıklı anlayış, mutluluk, güven, bağlılık gibi 
duyguların inşasını ve yönlendirilmesini ifade eden "duygulanımsal emek", sağlıktan, eğlenceye bir çok sektörü 
kapsayıcı niteliktedir. Hardt ve Negri duygulanımsal emeğin yeni bir olgu olmadığını belirtmekle beraber 
enformasyonun sermayenin temel dinamiği olmasıyla beraber değer yaratma kapasitesinin giderek arttığını ifade 
etmişlerdir. Duygulanımsal emek, insani etkileşime yaptığı vurguyla beden-sermaye arasındaki bağlantıyı 
güçlendirmektedir. Bu yönüyle duygulanımsal emek üretim ilişkilerinin oldukça geniş bir alana nüfuz etmesini 
kolaylaştırmaktadır.  
 Hardt ve Negri'nin duygulanımsal emek kavramı Hochschild'ın "duygusal emek" kavramından daha 
farklı ve karmaşık bir düzlemde ele alınmaktadır. Akalın (2007: 119) bu iki kavramın ilişkisellik ve sermayenin 
bedene olan ihtiyacı bağlamında ortaklaştığını ancak duygulanımsal emeğin çalışma süresinin ve mekanının 
dışına taşıması yönüyle farklılaştığını ifade etmektedir. Duygusal emek belirli bir mekan ve zamandaki 
ilişkisellikte tanımlanan güler yüzü, sempatiyi, anlayışı ifade etmek için kullanılırken, duygulanımsal emekte 
neyin üretim sürecine dahil olduğu neyin dışında kaldığı muğlaklaşmaktadır. Kampüs elçiliğinde de olduğu gibi 
duygulanımsal emek kişilerin özel yaşamlarını ve boş zaman faaliyetlerini de iş haline dönüştürmektedir. 
Akalın'ın (2007: 121) da ifade ettiği gibi “dün bireye ait, kişiye özgü, bedenin parçası gibi kavramlarla 
düşündüğümüz her türlü durum, hareket, organ vb. sermaye tarafından yutulup kapitalist mübadelenin bir parçası 
haline dönüşmektedir” 

Sonuç 
 Gençler pazarlama çalışmaları açısından her zaman önemli bir konumda olmuştur. Hem sahip oldukları 
işgücü potansiyelleri açısından hem satın alma pratiklerinin aktif özneleri olma potansiyelleri açısından gençler, 
niş pazarlama, gerilla pazarlama, viral pazarlama, network pazarlama gibi birçok modern pazarlama tekniğinin 
ve marka konumlandırma çalışmalarının öncelikli hedef kitlesi olmuşlardır. Son yıllarda popülerliği artan 
kampüs elçiliği uygulaması da gençleri hedef alan bir pazarlama stratejisi olarak ortaya çıkmıştır. Öğrenciler 
kampüs elçiliği kapsamında çeşitli markaların temsilcisi olarak farklı faaliyetler yürütmekte ve sosyal 
ortamlarında o markayı tanıtıcı roller üstlenmektedirler. “Öğrencikariyeri.com”, “etkinkampus.com”, 
“manivelaakademi.com”, “akampus.com” sitelerinde yer verilen "kampüs elçiliği" uygulamasına dair verilerin 
analiz edildiği bu çalışmada "kampüs elçiliği" kavramı tüketim kültürüne yönelik görüşler ekseninde eleştirel bir 
perspektiften tartışmaya açılmıştır. 
 Kampüs elçiliğinin en dikkat çekici unsurlarından biri, gençlerin bir platform aracılığıyla bir araya 
getirilerek öğrencilerden oluşan bir hedef kitlenin hazır paket halinde piyasaya sunulmasıdır. Kampüs içi 
etkinliklerin paylaşıldığı, staj olanakları gibi öğrencilerin ilgilenebileceği türden bilgilerin paylaşıldığı bu siteler, 
öğrenciler ve markalar arasında aracılık rolü üstlenerek öğrencilere iş ve deneyim fırsatı vaat ederken, şirketlere 
de genç kitlelere farklı kanallardan ulaşma imkânı sunmaktadır. Hem markanın temsilcisi hem de tüketici hedef 
kitle pozisyonunda olan gençler, söz konusu temsilcilik deneyimiyle temelde daha iyi tüketiciler olmayı 
öğrenmekte ve tanıtımını üstlendikleri ürün ya da hizmetle birlikte, iyi bir tüketicinin nasıl olması gerektiğine 
dair örnek profil sunarak kendilerini de tüketim nesnesine dönüştürmektedirler.   
 Tüketim kültürü ve boş zaman arasındaki ilişkiye yönelik tartışmalarla birlikte düşünüldüğünde 
Kampüs elçiliğinde öğrencilerin boş zaman imkânı bağlamında taşıdıkları potansiyel önemli olmaktadır. 
Kampüs elçiliği öğrencinin ders dışı zamanını tüketime entegre ederek, öğrencilik potansiyelini geliştirme 
yönündeki pratikleri dahi piyasa koşullarına uyumlulaştırmıştır. Boş zaman, tüketim ideolojisi doğrultusunda 
kendini sosyal, kültürel ve akademik olarak geliştirme gibi amaçlardan ziyade eğlence ve tüketime kanalize 
edilmiştir.  
 Kampüs elçiliği ile markalar, öğrencilerin boş zamanını iş deneyimi ve kariyer hedefleri karşılığında 
değiş tokuş etmektedir. Bu değiş tokuş sürecinde deneyim ve kariyer fırsatlarının yanı sıra eğlence ve 
etkinliklere ücretsiz katılma ve sosyalleşme gibi olanaklar sunularak öğrencilerin çalışma koşulları önemsiz bir 
ayrıntıya dönüşmektedir. Oysa ki kampüs elçiliği kapsamında belirtilen açıklamalarda iş tanımına dair net 
sınırların çizilmemesi, çalışma zamanının ve çalışma koşullarının net olarak belirtilmemesi, iş etiğine yönelik 
soru işaretlerini de berberinde getirmektedir. Diğer taraftan kampüs elçiliğinin öğrencilere piyasa koşullarına 
hazırlanma fırsatı sunması önemli bir değer olarak sunulurken, bu fırsat karşılığında harcanan emek yeterince 
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görünür olmamaktadır. Böylece yarı zamanlı olarak kabul edilebilecek bir iş pozisyonu sosyal bir etkinlik gibi 
ambalajlanıp, sunulmaktadır. Sosyalleşmeye meta değeri kazandıran bu süreç, iş deneyimini her öğrenciye 
uygun olabilecek genel bir kategori olarak sunarak, farklı uzmanlıklara göre ayrılan üniversite eğitimine katkı 
sağlamak yerine, mezunlara kendi alanlarında çalışma fırsatı sunmakta yetersiz kalan piyasa işleyişini devam 
ettirmektedir.  
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SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN BİLGİ VE DENEYİM AKTARIM MECRASI OLARAK 
İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN UYGULAMALI EĞİTİM İÇERİKLERİNE DAHİL EDİLMESİ 

ÜZERİNE BİR ÖNERME 
 

Kürşat DOĞAN125, Behiç Alp AYTEKİN126 
 
ÖZET 
Birçok araştırma şirketi ve bilim kuruluşu, sanal gerçeklik teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 
Araştırmalar, bu teknolojiye bağlı yeni tüketici davranışları ve bu mecraya yönelik medya içeriği üretimi üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; akıllı mobil cihazların kullanımları ve nesnelerin 
interneti teknolojileri (IoT) ile birlikte, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin de hızla yaygınlaşacağı ve günlük 
yaşam deneyiminin büyük bir parçası haline geleceği öngörülmektedir.  Eğitim amaçlı kullanım olanakları ile 
dikkat çeken sanal gerçeklik teknolojisinin, çeşitli medikal ve mühendislik uygulamaları özelinde, öğretme ve 
öğrenme tecrübelerine yeni bir boyut ve uygulama pratiği kazandırdığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, yeni 
teknolojik mecraların nasıl kullanılacağına dair teknik ve uygulama bilgisinin, iletişim ve medya eğitimlerinin 
yürütüldüğü İletişim Fakülteleri açısından da büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda sanal 
gerçeklik teknolojilerinin, eğitim aktarım mecrası olarak kullanımları adına hem uluslararası hem de ulusal 
literatür incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda ulaşılan bulgular üzerinden bu bildiri dahilinde; İletişim 
Fakültelerinin sanal gerçeklik teknolojisine mecra olarak nasıl bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği 
tartışılmaktadır. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik içerik üretimi eğitiminin nasıl ele alınması 
gerektiğine dair öneriler de bildiri dahilinde sunulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Arayüz, Bilgisayar Destekli Eğitim, Etkileşim Tasarımı, İletişim Fakülteleri Uygulamalı 
Eğitimleri, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Sanal Gerçeklik (VR)  
 

A PROPOSITION OF THE INTEGRATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY TO 
FACULTIES OF COMMUNICATION’S APPLIED EDUCATION CONTENTS AS THE 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE TRANSFER MEDIUM 
 
ABSTRACT 
Many research companies and scientific organizations continue to work on virtual reality technology. Researches 
are focused on new consumer behaviors related to this technology and production of interactive audio-visual 
content for this medium. According to the findings obtained from the researches; Along with the use of smart 
mobile devices and the Internet of Things (IoT), virtual reality (VR) technology is expected to rapidly become a 
widespread part of everyday life experience. It is observed that virtual reality technology, which draws attention 
with use of educational possibilities, has brought a new dimension and application practice in teaching and 
learning experiences, especially in various medical and engineering fields. In this respect, it is thought that 
technical and practical knowledge about how to use new technological initiatives is great importance in terms of 
Communication Faculties where communication and media trainings are carried out. With this tendency,  both 
international and national literature has examined on behalf of the use of virtual reality technologies as 
educational transfer channels. According to the findings reached in the studies examined, it is discussed how 
communication faculties should develop an approach to virtual reality technology as a medium. In addition, 
suggestions on how to handle content production education for virtual reality technologies are presented in the 
paper. 
Keywords: Computer-Aided Education, Faculty of Communication’s Practice-Led Education, Human 
Computer Interaction, Interface, Internet of Things (IoT),  Interaction Design,   Virtual Reality (VR)  
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GİRİŞ 
Teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim öğretim yöntemleri de zamanla değişmektedir. Geleneksel 

eğitim yaklaşımı yerini, teknolojik cihazların her geçen gün daha fazla dahil olduğu bir eğitim modeline 
bırakmaktadır. Bu bakımdan, çağa ayak uydurmak isteyen ülkeler için teknolojik gelişmelerden geri kalmamak, 
özellikle eğitim gibi önemli bir alanda gerekli teknolojik alt yapıyı ve eğitim ortamını sağlamak, büyük önem arz 
etmektedir. 

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim alanında bilgi ve deneyim aktarımı üzerine gerçekleştirilen  
çalışmalar, özellikle sanal (VR) ve artırılmış (AR) gerçeklik teknolojilerine odaklanmakta ve bu teknolojilerin 
eğitim içerikleri bağlamında nasıl kullanılacağına bakmaktadır .  

Gelecekte daha da yaygınlaşacağı öngörülen bu teknolojilerin kullanımı, görsel ve işitsel içeriklerin 
izleyici-öğrenci ve eğitmen bağlamında aktarım ve etkileşimi düşünüldüğünde, İletişim Fakülteleri açısından 
önemli görülmektedir. Bu çalışmada; İletişim Fakültelerinin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik  
teknolojilerinin kullanımına bilgi ve deneyim aktarımı mecrası olarak nasıl bir yaklaşım dahilinde odaklanması 
gerektiği tartışılmaktadır. Daha özel bir bakış olarak da anal gerçeklik mecrasının içerisine yerleştirilecek olan 
etkileşimli içeriklerin üretimi bağlamında yetiştirilmesi gereken İletişim Fakültesi öğrencilerinin eğitimi 
konusunun üzerinde durulmaktadır.  

 
1.Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisine Genel Bakış 
Sanal gerçeklik teknolojisi, kişiye üç boyutlu sanal bir ortama dahil olma hissi yaşatan, bilgisayarlar 

aracılığıyla oluşturulan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim ve etkileşim olanağı tanıyan bir benzetim 
modelidir (Bayraktar ve Kaleli, 2007). Bir başka ifade ile sanal gerçeklik, bir ya da birden fazla kişinin çevrimiçi 
olarak katılıp, nesnelere önceden tasarlanmış belirli etkileşimler dahilinde  müdahalede bulunabildiği sanal 
ortamdır.  Heim’e (1993:109-113) göre ise sanal gerçeklik; simülasyon, etkileşim ve gerçeklik hissi içeren yapay 
ortamlardır.  

Sanal gerçeklik teknolojisinin ilk uygulama deneyimleri incelendiği zaman, teknolojinin aslında çok da 
yeni tarihli bir teknoloji olmadığı görülmektedir. McLellan (1996,2003) sanal gerçeklik kullanımı 1960 ve 
1970’li yıllara kadar gittiğini ifade etmektedir: ABD ordusu pilotlarının eğitilebilmesi için için bu erken 
dönemlerde uçuş simülatörleri ve gözlükler geliştirilmeye başlanmıştır (McLellan, 1996: 458). Larjini ise ilk 
sanal gerçeklik uygulamasının 1977’de yapıldığını belirtmektedir. Larjini’ye (1994) göre; Thomas A. Furness 
tarafından hazırlanan “Süper Kokpit” adlı simülatör, savaş pilotu eğitimi için kullanılan ilk sanal gerçeklik 
uygulaması olarak ön plana çıkmaktadır. Furness, sanal gerçeklik teknolojisini askeri amaçlar dışında da 
kullanmanın yollarını aramıştır. Bu teknolojinin geleceğinin son derece parlak olduğunu düşünen Furness; 
tasarım, otomotiv, eğitim ve eğlence gibi alanlarda sanal gerçeklik teknolojisinin önem kazanacağını 
öngörmüştür (Chesher, 2003: 5). Furness’in öngördüğü şekilde sanal gerçeklik teknolojisi yalnızca askeri 
amaçlarla kullanılmaktan çıkmış ve bugün farklı sektörlerde eğitim ve eğlence amacıyla kullanılır hale 
geltmiştir.  

Askeri amaçlarla kullanılmaya başlanan VR teknolojisi, günümüzde çok daha kapsamlı bir şekilde 
bireysel olarak kullanılabilir hale gelmiştir.  Özellikle eğlence sektöründe yaygın olarak kullanılan sanal 
gerçeklik teknolojisinin, Statista şirketinin (2018) “Virtual Reality Market Size Worldwide” başlıklı 
araştırmasına göre, 2020 yılında 40.4 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşacağı raporlanmaktadır.  
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Resim 1. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Pazar Genişliği Grafiği (ABD Doları Birimli)  

Kaynak: https://www.statista.com/statistics/528779/virtual-reality-market-size-worldwide/ 
 
 
Bu veriler üzerinden, teknolojinin ilk zamanlarından bugüne kullanım alanlarına kısaca bakmakta yarar 

görülmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisinin deneyimlenebildiği araçlar çeşitlilik göstermektedir: Kabin 
simülatörleri, masaüstü sanal gerçeklik araçları ve günümüzün hakim mecrası olarak göze çarpan giyilebilir 
gözlük formları (Head Mounted Display) bunlardan bazılarıdır (Çavaş, Çavaş ve Can: 2004: 111-112).   

 
1.1. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar: Kabin Simülatörleri 
Özellikle pilot eğitimlerinde kullanılan, kullanıcıya  gerçek bir kokpitin içinde bulunduğu  hissini 

yaşatan bir sanal gerçeklik uygulama modelidir. Bu uygulama yöntemi ile mekanlaştırılan sanal uzam, 
kullanıcının beş duyusuna da hitap edecek şekilde, sesli, görüntülü, etkileşimli, kokulu uyaranları eş zamanlı 
olarak taklit edebilmektedir. Bu uygulama bütünü, simülasyon olarak ele alınmakta ve uygulandığı araç da sanal 
gerçeklik simülatörü olarak ifade edilmektedir.   
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Resim 2. Sanal Gerçeklik Simülatörü 

Kaynak: http://www.trcsimulators.com/trc472f-cabin/ 
 
1.2. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar: Masa Üstü Sanal Gerçeklik 

Uygulamaları 
Kullanıcıyı saran, sanal dünyaya taşıyan simülatör sistemlerin aksine, bu sistemlerde yaratılan sanal 

dünya sadece bilgisayar monitörü üzerinden izlenmektedir. Bu tip sanal uygulamalar ucuz ve kolay ulaşılabilir 
olduklarından son derece avantajlıdır. Sadece ekran üzerinden görülebildiği için dahil olma hissi yaşatmaz, 
gerçekçilik hissi düşüktür. Bundan dolayı kullanıcının sanal ortamla kurduğu etkileşim düşüktür (Castello, 1997: 
6). Masaüstü sanal gerçeklik uygulamaları, pahalı olmayan ekipmanlarla kullanılabildiği için sınıf ortamlarına 
oldukça uygundur.  

Bu tip uygulamalarla kurulan sanal ortamlarda kullanıcılar birbiriyle konuşabilme, tartışabilme, 
öğretme ve öğrenme imkanına sahiptir. Özellikle müzelerin kullandığı ve ören yerleri gibi önemli yerleri 
bilgisayar aracılığıyla gezmeyi sağlayan 360 derecelik turlar ve bilimsel araştırmalarda kullanılan deney 
simülasyonları masaüstü sanal gerçeklik uygulamalarına örnektir (Chen vd., 2007: 292). 

 
1.3. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar: Sanal Gerçeklik Gözlüğü 
Kullanıcılar sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde sanal bir dünyanın içine girmekte, mekanik eldivenler, 

çeşitli işlevsel kumandalar ve tüm vücuda giyilebilen etkileşim arayüzleri ile de sanal dünyadaki uzam ve 
nesneler ile anlık etkileşime girerek, bulundukları sanal gerçeklik alanını maniple edebilmektedir.  
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Resim 3. Sanal Gerçeklik Gözlüğü ve Eldiven Seti 
Kaynak: https://spectrum.ieee.org/image/Mjk4NTM1MA.jpeg 

 
2.Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Amaçlı Kullanımı 

 Sanal gerçeklik teknolojisinin askeri amaçlar dışında kalan farklı alanlarda dağıtım amacıyla 
kullanımının uzun süredir devam ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 
yıllardır uzay görevlerine çıkacak olan astronotlarını yetiştirmek için sanal gerçeklik teknolojisinden 
faydalanmaktadır (Bayram, 1999: 49). İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 döneminin (W.E.F., 2016) ekonomik 
üretim koşulları ve ekosistemi sayesinde, sanal gerçeklik teknolojisinin ilk yıllarına oranla çok büyük bir ivme 
ile yaygınlaştığı ve kullanımının arttığı görülmektedir.  Eskiden bahsi geçtiği gibi sadece NASA gibi büyük 
kurumların kullanabildiği bu teknolojiden artık her düzeyde eğitim gören öğrencilerin de eğitim içerikleri ile 
etkileşimleri bağlamında bu teknolojiden faydalanabilmesi mümkün hale gelmiştir. Güncel araştırmalar ele 
alındığı zaman, sanal gerçeklik uygulamalarının eğitimde kullanımını inceleyen çalışmalar gözlemlenmektedir 
(Aktamış ve Arıcı, 2009; Davidekova, Mjartan ve Gregus, 2017; Chen, Yang, Shen, Jeng, 2007; Moreno ve 
Mayer, 2002; Antonietti vd, 2000).  
 Sanal gerçeklik teknolojisi ile farklı etkileşim olanakları kazanan görsel ve işitsel eğitim 
materyallerinin, geleneksel bilgi ve deneyim aktarımı yollarından çok farklı avantajlar sağlayan olanakları 
bulunmaktadır: Gerçekte var olan ancak incelenmesi ve keşfedilmesi mümkün olmayan uzam ve nesnelerin  
incelenmesi (gezegenler, mikrobakteriler vb.), gözle görülemeyen moleküllerin detaylarının irdelenebilmesi, 
farklı fiziksel alanlarda bulunan insanların aynı anda aynı eğitime dahil olabilmesi ve soyut kavramların üç 
boyutlu ortamda somutlaştırılarak öğrenilebilmesi gibi yeni olanaklar, bunlardan bazılarıdır (Çavaş, Çavaş ve 
Can, 2004: 114). Bu olanaklar geleneksel eğitimle kıyaslandığında büyük avantajlar taşımakta ve kullanıcılara 
yeni imkanlar tanımaktadır.  
 Charles Dagit’e (1993) göre sanal gerçeklik uygulamaları kullanıcılara çeşitli imkanlar sağlamaktadır: 
Sanal ortam katılımcıyı içine almakta ve ona kendisini orada hissettirmektedir. Sanal ortamı incelemekte özgür 
olan kullanıcı çevresiyle etkileşime girebilmektedir. Birden fazla kullanıcının aynı sanal ortamda yer alabilme 
imkanı ile kullanıcılar birbirleriyle etkileşime girebilmektedir.. Öğrenci tutarak, eğip bükerek, büyüterek istediği 
nesneyi inceleme ve yakından tanıma olanağına sahiptir. Bu durum bu teknolojinin eğitimsel amaçlı kullanım 
açısından oldukça önemli bir etkileşim katkısı sağlamaktadır.  
Sanal gerçeklik uygulamaları ve içerikleri bu özellikleri nedeniyle, uygulamalı eğitimin oldukça önemli olduğu 
tıp ve mühendislik gibi fen bilimleri alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulamalar sayesinde 
öğrenciler deneyerek öğrenme olanağı bulmaktadır.  
Böylelikle öğrenciler teorik olarak edindikleri bilgiyi, gerçek saha şartlarında deneme olanağı bularak, yüksek 
düzeyde deneyim edinmektedir (Bayraktar ve Kaleli, 2007: 3).  
 Yapılan çalışmalarda sanal gerçeklik uygulamaları ile edinilen bilginin geleneksel yöntemlerle edinilen 
bilgiden daha kalıcı olduğu ve akademik başarıyı arttırdığı gözlenmiştir (Aktamış ve Arıcı, 2013; Chen vd. 
2007). Davidekova, Mjartan ve Gregus yaptıkları çalışmada (2017:260), sanal gerçekliği eğitim amaçlı kullanan 
kişilerin bu tip bir eğitimi geleneksel eğitime tercih ettiklerini ortaya çıkartmıştır:. Araştırma bağlamında; 
katılımcılar geleneksel eğitimi formal, monoton ve zaman alıcı bulmaktadır. Yine katılımcılara göre geleneksel 
eğitim konuyu yeterince ilgi çekici hale getirememekte ve öğrenen kişinin konuyla ilgili motivasyonunu 
düşürebilmektedir (Davidekova vd., 2017).   
 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

355	

 
Resim 4: Geleneksel eğitim metotlarının dezavantajları (Davidekova vd., 2017). 

Kaynak:https://ac.els-cdn.com/S1877050917317751/1-s2.0-S1877050917317751-main.pdf?_tid=46f887e6-
1175-11e8-bb63-00000aab0f27&acdnat=1518605783_361ac65963a1ddc87a44571264d75518 

 
 Sanal gerçeklik teknolojisinin, kullanıcı tarafından içeriği bizzat deneyerek ve etkileşime girerek 
öğrenme sürecini  kolaylaştırması, bu teknolojinin geleneksel eğitime karşı en önemli avantajlarından birisidir. 
Deneyerek etkileşim dahilinde öğrenme, öğrenilen bilginin korunması için büyük önem arz etmektedir (Sennett, 
2008). Dale’in tecrübe konisi teorisine göre (1946), içerikleri sadece okuyarak etkileşime girme eyleminden 
sonra  hatırlama oranı %10 gibi düşük bir yüzde ile sınırlı iken, görerek ve uygulayarak kurulan etkileşimler 
dahilinde öğrenme süreçlerinde, hatırma oranının %90 olduğu gözlemlenmektedir (Chen vd., 2007: 291).  
  

 
 
3. Sanal Gerçekliğin İletişim Fakülteleri Açısından Önemi 
Sanal gerçeklik teknolojisinin özellikle eğitim ve eğlence alanında kullanıldığı ve bilimsel çalışmalara 

da sıkça konu olduğu görülmektedir. Görece yeni bir araç (medium) olan sanal gerçeklik teknolojisinin kitle 
iletişim aracı olarak ilerleyen yıllarda daha da ön plana çıkması muhtemeldir. Bu konuda özellikle habercilik 
alanında çeşitli adımlar atılmaktadır. 360 derece videolardan oluşan haber klipleri dünya basınında yer 
bulmaktadır. BBC ve The New York Times gibi medya devlerinin sanal gerçeklik teknolojileriyle ilgili araştırma 
ve geliştirme çalışmaları bulunmaktadır (Hopkins, 2017, Johnston 2017). Bu durum sanal gerçeklik 
teknolojisinin  iletişim çalışmaları için ne kadar önemli  olduğunu gösteren etmenlerden birisidir.  

Bu teknolojinin  medya tarafından kullanımı haberciliğe ve haber anlatımına yeni bir boyut 
getirmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisinin gazetecilik alanında kullanımı yeni bir olay değildir. Oyunlaştırma 
yöntemiyle çocuklara gazeteciliğin temel ilkelerini öğretmek gibi amaçlarla yapılan, “Global Conflicts: 
Palestine” (Hanson, 2007) gibi bilgisayar oyunları bulunmaktır. Oyuncular oyunda bir gazeteciyi 
canlandırmaktadır ve oyunun içerisinde İsrail-Filistin çatışması ile ilgili ansiklopedik bilgiler ve öğretmenler için 
kılavuzlar bulunmaktadır. Oyunla ilgili yapılan bir çalışmada öğrencilerin yüzde 57,8’inin derste öğrendiğinden 
daha fazlasını, bu oyundan öğrendiği bulgulanmaktadır (Buch ve Egenfeldt-Nielsen, 2006: 2). Sanal gerçeklik 
uygulamalarıyla yapılan habercilik ve eğitim uygulamaları geleneksel yöntemlerden daha büyük etkiler 
yaratmaktadır. İnsanların sanal dünyadaki sanal olaylara, kurgunun gerçek olmadığını bildikleri halde, gerçekçi 
tepkiler verdikleri görülmektedir. Bu gerçekmiş gibi tepki verme durumunun (response-as-if-real), kurgulanan 
sanal dünya grafiksel arayüz olarak yeterince gerçekçi gözükmese dahi meydana geldiği görülmektedir (Pena vd, 
2010). Tekrar habercilik alanına dönecek olursak, geleneksel haber videolarında izleyicinin pasifken, sanal 
gerçeklik haberciliğinde aktif olduğu görülmektedir. Haber anlatısı da doğrusal değildir ve izleyici haberi 
istediği perspektiften izleyebilmektedir. Kamera izleyicinin gözü yerine geçmektedir ve izleyici bu sayede 
istediği noktaya bakabilmektedir. Haberin akışını kendisi kontrol eden izleyici, örneğin bir protesto haberinde 
eylemciler ya da polislerin bakış açısından olayı deneyimleyebilmektedir  (Marconi ve Nakagawa, 2017). 
Detaylı olarak ele alınan, habercilik metodlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve bu gelişmeleri 
öğrencilere aktarabilmek iletişim fakülteleri için son derece önemlidir.  
 İletişim bilimlerini ilgilendiren sanal gerçeklik çalışmaları sadece habercilik alanıyla sınırlı  değildir. 
Örneğin sinema endüstrisinde sanal gerçeklik teknolojisi ile gerçekleştirilen kurmaca anlatılar da bulunmaktadır. 
Bu tip anlatılardan birisi olan “The Turning Forest” isimli film, 2016 yılı Tribeca Film Festivali’nde 
gösterilmiştir (Watson, 2016). Sanal gerçeklik gözlükleri üreten Oculus’un, sanal gerçeklik filmleri için “Oculus 
Story Studio” isminde film düzenleme içeriklerini yöneten ayrı bir birimi bulunmaktadır. Bu stüdyonun üretimi 
olan “Dear Angelica” isimli kısa film de Sundance Film Festivali’nde gösterilmiştir (Dear Angelica, 2017). 
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Geleneksel film yapım yöntemlerinden oldukça farklı olan bu filmlerde izleyici, 360 derecelik bir görüntü 
alanına sahiptir. İzleyicinin gözünü kamera haline getiren bu filmler, bu teknoloji sayesinde çok daha kişisel bir 
sinema deneyimi sunmaktadır. Bu yeni anlatı tekniklerini öğrenmek ve nasıl uygulanacağının bilgisini aktarmak 
da özellikle İletişim Fakülteleri’nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri için büyük önem arz etmektedir.  
 Sanal gerçeklik teknolojisi İletişim Fakülteleri’nin diğer çekirdek bölümlerinden biri olan Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına da büyük yenilikler getirmektedir. Yeni anlatı yöntemleri ve teknikler, 
tüketiciye sunulan ürün ve hikayeleri, etkili ve daha kişisel hale getirmeye olanak sağlamaktadır. İnteraktif 
reklamlar sayesinde tüketiciler, ürünlerle daha yakın ve mekandan bağımsız bir etkileşime geçebilmektedir. 
Sanal gerçeklik gözlükleri çeşitli firmalar tarafından halkla ilişkiler organizasyonlarında da sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bir halkla ilişkiler çalışması örneği olarak; Toyota firmasının, araç sürerken telefon 
kullanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu genç hedef kitleye göstermek için kullandığı sanal gerçeklik projesi ele 
alınabilir (Alaimo, 2016): Proje ile; sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak, araç sürerken meydana gelebilecek 
dikkat dağınıklığının ne kadar tehlikeli olabileceği gösterilmiştir. Detroit Auto Show’da, Toyota TeenDrive 365 
isimli simülasyonla gerçekleştirilen bu projede, gerçeklik hissini arttırmak için giyilebilir gözlük kullanılmıştır. 
Katılımcılar, kalabalık bir şehir merkezinin canlandırıldığı bu sanal dünyada dikkatlerini dağıtacak uyaranlara 
maruz bırakılmıştır. Kullanıcıların dikkati; mesajlar, müzik ve arka koltuktaki sanal karakterler yoluyla özellikle 
dağıtılmıştır. Dikkati dağılan kullanıcılar ise kaza yapmaya daha meyilli hale gelmiştir. Sanal gerçeklik 
teknolojisinin yarattığı simülasyon ile dikkatleri çekilen kullanıcı grubunun yüzde seksene yakını, projeye dahil 
olduktan sonra, araba kullanırken artık daha dikkatli olacaklarını belirtmiştir (Zeigler, 2015).  

İletişim Fakültelerini ilgilendiren bir başka önemli ayak da sanal gerçeklik teknolojisi ve görsel iletişim 
tasarımı alanının kurduğu ilişki olarak gözlemlenmektedir. Tasarımcılar hem içerik üretmek hem de sanal 
gerçeklikten eğitim amaçlı faydalanarak tasarım öğrenmek şansına sahiptir. Günümüzdeki birçok tasarım 
yaklaşımı arayüz tasarımına odaklanmaktan çok, kullanıcı deneyimi tasarımı (UX) olarak ele alınan, yani 
kullanıcıların sunulan aracılar ile nasıl etkileşim kurduklarını ve hangi psikolojik çıktılar ile bu etkileşimden 
ayrıldıklarını ele alan çalışmalara odaklanmaktadır.  
 

4. Sonuç ve Öneriler 
 Sanal gerçeklik teknolojisinin yaygınlaşması ve kullanım alanlarının artmasıyla beraber, bu teknolojinin 
sağladığı içerikler de sıklıkla medya, oyun, sinema ve tasarım gibi alanlarda kendisine yer bulmaya başlamıştır. 
Bu gelişmeler iletişim fakültelerinde yer alan tüm bölümleri yakından ilgilendirmektedir. Gelişmeleri yakından 
takip edebilmek adına yeni koşullara uygun bir eğitim içeriği hazırlayabilmek iletişim fakülteleri adına son 
derece önemlidir. Bu nedenle, sanal gerçeklik teknolojilerinin iletişim fakülteleri eğitim içeriklerine dahil 
edilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Özellikle sanal gerçeklik gözlüklerinin, 
iletişim fakültelerinin uygulamalı içerik üretilen birimlerinde yaygınlaşmasını sağlamak, atılacak ilk adımlardan 
biri olarak öngörülmektedir Sanal gerçekliğin teknolojisinin varlığı, kavramsal çerçevesi ve iletişim bilimi ile 
olan ilişkisinin öneminin anlaşılabilmesi adına, programların ilk yıllarında sunulacak olan ilişkin teorik derslerin 
yanında, sanal gerçeklik teknolojisine içerik üretmeye yönelik tamamlayıcı uygulamalı derslerin de ders 
içeriklerine dahil edilmesi hızla söz konusu edilmelidir. İletişim fakültelerinin tüm uzmanlık alanlarını 
ilgilendiren bu teknolojik uyum öngörüsü ile hem iletişim fakültelerinde verilen eğitimin yeni gösterim ve 
anlatım teknolojileri ile adaptasyonunun sağlanması hem de iletişim fakültesi öğrencilerinin iş olanağı 
bulacakları hedef sektörlere girişte son teknoloji medya üretim araçları ile uyumlu uzmanlar olarak yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır.  
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BÜYÜK VERİ VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE MAHREMİYET SORUNU: ÖRNEK 
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Özet 

Günlük hayatımızın her alanında teknoloji kelimesini çok sık kullanmaktayız. Teknoloji, insan hayatını büyük 
ölçüde kolaylaştıran, dönüştüren ve geliştiren bir olgudur. Teknoloji alanında ortaya çıkan her yenilik, insan 
hayatına ekonomik, politik ve sosyo-kültürel açıdan yenilikler ve devinimler de beraberinde getirmektedir. 
İnsanoğlunun hayatı bu yeniliklerle evrilmekte ve insan hayatını etkileyen teknolojik gelişmeleri yeniden 
üretmektedir. Küreselleşmenin etkilerinin görüldüğü bu çağda teknolojiyi insan yararına kullanmak her zaman 
düşünüldüğü kadar kolay değildir. Yenilikler ve teknolojik gelişmelerin pek çok yararı olduğu gibi beraberinde 
birçok soruna da yol açmaktadır; özellikle kişisel mahremiyeti ve güvenliği de zedeleyebilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, büyük veri ve yeni iletişim teknolojilerinin karmaşık doğasını eleştirel bir bakış açısı ile 
değerlendirmek ve bu teknolojilerin bireysel/toplumsal yaşama yansımalarını etik, güvenlik ve mahremiyet 
bağlamında tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bir durum çalışması olarak Amazon incelenecektir. Amazon’a 
genel bakış, büyük veriyi nasıl ve hangi amaç ile kullandığı ve veri mahremiyeti açısından irdelenecektir.  
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PRIVACY PROBLEM IN BIG DATA AND NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES: AMAZON 
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Abstract 

We use the word of technology very often in all areas of our daily life. Technology is a phenomenon that greatly 
facilitates, transforms and develops human life. Every innovation that emerges in the field of technology brings 
innovations and movements in human life as an economic, political and socio-cultural. The life of the human 
being evolves with these innovations and reproduces the technological developments that affect human life. In 
this age of the effects of globalization, it is not always easy to think that using technology for human benefit.  
Not only innovations and technological developments have many benefits, but they also cause many problems;  
especially it can damage personal privacy and security.  
 
The purpose of this study is to evaluate the complex nature of large data and new communication technologies 
with a critical perspective and to discuss the reflection of these technologies on individual / social life in the 
context of ethics, security and privacy. For this purpose, Amazon will be examined as a case study. The 
overview of Amazon will be explored in terms of how and for what purpose the large data is used and in terms 
of data privacy. 
 
 
 
Key Words: Big Data, New Communication Technologies, Privacy, Amazon 
 
 
 

Giriş 
Çağımız, teknolojinin hızla geliştiği ve bilginin küresel anlamda kısa zamanda yayıldığı bir çağdır. Teknoloji, 
insan hayatının her alanını kapsayan bir olgudur. Küreselleşme ile birlikte insan hayatı ve teknoloji de 
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dönüşmektedir ve bunun yansımaları pratikte hayatımızda görülmektedir. Ancak hiçbir teknolojik devrim, insan 
hayatını günümüzde bu kadar kökten değiştirme potansiyeline sahip olmamıştır. Küreselleşen dünyada bilgiyi 
kutsayan yeni iletişim teknolojileri, farklı bir toplumsal yapı ve anlayışa dayanarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
teknolojiler tarafından oluşturulan yeni toplumsal yapı beraberinde bazı sorunlar da getirmiştir. Hangi 
davranışların etik olup olmadığı, güvenlik sorunları, dijital dünyada suç işlenmesi, gözetim… vs. gibi konular 
gündeme gelmiştir.  
“İnsanoğlunun var olduğu ilk günden beri ortaya çıktığına inanılsa da mahremiyet kavramının üzerinde 
uzlaşılmış evrensel bir tanım mevcut değildir. Bunun sebebi mahremiyet algısının zamansal, kültürel ve 
toplumsal açıdan değişkenlik göstermesidir” (Aslanyürek, 2016). Toplumdan topluma, kişiden kişiye değişen 
mahremiyet kavramı geçmişten günümüze çeşitli değişiklikler göstermiştir. Büyük veri ve yeni iletişim 
teknolojilerine bakıldığında çalışmanın nihai eksenini oluşturan mahremiyet ve güvenlik olgusuna bakıldığında, 
dijitalleşme kapsamında yeniden değerlendirilmesi gereken etik ile bilgi güvenliğinin sağlanmasını ve kişisel 
bilgilerin korunmasını içeren güvenlik konusundan bağımsız değildir. Bu nedenle, etik, mahremiyet, güvenlik 
konularının her biri birbiriyle kesişen konulardır; birbirinden ayrı düşünülemez. Çalışma, büyük veri ve yeni 
iletişim teknolojilerinde mahremiyet kavramını etik ve güvenlik ekseninde temel yönlerden sorgulayarak bu 
teknolojilerin olumlu ve olumsuz sonuçları üzerinde tekrar düşünme fırsatı verecektir.   

Mahrem & Mahremiyet Kavramları 
 Türk Dil Kurumuna göre “mahrem: başkalarına söylenmeyen, gizli”, mahremiyet ise ‘gizli, gizlilik’ 
(TDK, 1992) olarak tanımlanmaktadır. Mahremiyet, genel olarak kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri 
gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim 
kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alan ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı ifade eder 
(Yüksel, 2003).  
 Mahremiyet tüm insan hakları içinde belki de kavranması en zor alandır. Westlin (1970:7) mahremiyeti, 
“bireylerin, grupların veya kurumların kendilerine dair bilgilerin, ne zaman, nasıl ve ne ölçüde diğerlerine 
aktarabileceğini kendilerinin belirleme hakkı” olarak tanımlanırken, Ficher-Hubner ise mahremiyet kavramının 
üç özelliğe sahip olduğunu ifade etmektedir: “Bunlar, mekânsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi 
mahremiyetidir. Birincisi, kişiyi çevreleyen yakın fiziksel alanı korumayı, ikincisi kişiyi haksız müdahalelere 
karşı korumayı, üçüncüsü kişisel verilerin toplanma, saklanma, işlenme ve dağıtımın nasıl yapılacağını veya 
yapılmayacağını kontrol etmeyi gerektirir (2000, 43).” Mahremiyet, kişiden kişiye, toplumdan topluma farklılık 
gösterebilmektedir; dolayısı ile kültürler değiştikçe mahremiyet algısı da değişkenlik gösterebilir. Mahremiyet 
duygusal ve bedensel hak ve özgürlükleri içerir, elbette ki her hakta olduğu gibi, sınırları diğer insanların kişi ve 
özlük hakları ile çevrelenmiştir (Arık, 105).  

Mahremiyetin Tarihsel Gelişimi 
 Mahremiyet olgusuna çok eski dönemlerden beri rastlanmakla birlikte, günümüzdeki anlamıyla 
mahremiyetin modernleşme sürecinde giderek önem kazandığı söylenebilir. Sınırları oldukça genişlemiş bir özel 
hayat alanından söz edebilmek için, her şeyden önce ‘birey’ kavramının öne çıkmış olması gerekir. Bireyin 
topluluk veya grubun bir mensubu olarak görüldüğü, içinde yaşadığı toplumsal bütünden ayrı bir varlık ve 
kimlik geliştirememiş olduğu modern öncesi veya geleneksel toplumsal yapılarda bugünkü anlamıyla bireyden 
ve bireyin özel yaşam alanından ya da mahrem alanından bahsetmek zordur. Sosyal hareketlilik, iş bölümü, 
uzmanlaşma ve farklılaşma olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu geleneksel yapıda birey ve özel yaşam alanı gibi 
kavramların gelişmesi beklenemezdi. Bireyin kendi başına bir değer olarak görülmesi için modernleşme 
sürecinin başlamasını beklemek gerekir (Yüksel, 2003).  
 Modernizm özünde mükemmel bir işleyiş düzenine sahip, diğer tüm toplumsal sistemlerin ötesinde, 
bütüncül bir projedir. Immanuel Wallerstein, kapitalizmi her şeyden önce, sermaye ile emek gücünün 
çelişkisinden beslenen tarihsel bir sistem olarak tanımlamaktadır: “Kapitalizm sözcüğü kapitalden türemiştir. Bu 
nedenle sermayenin kapitalizmde kilit bir öğe olduğunu kabul etmek yerinde olur… Kapitalistler gitgide daha 
çok sermaye biriktirme peşinde, ekonomi yaşamının tüm alanlarında bu toplumsal süreçlerin gitgide daha 
çoğunu metalaştırmaya çalışmıştır. Kapitalizmin kendine dönük bir süreç olması bakımından, bunun sonucu, 
hiçbir toplumsal sürecin olası metalaştırılmadan özü itibari ile bağışık kalmaması olmuştur. Bu nedenle 
kapitalizmin tarihsel gelişmesinin her şeyi metalaştırma yönündeki itilimi getirdiğini söyleyebiliriz (Yüksel, 
1996).  
 Modernizm ve beraberindeki kapitalizm bu ideolojiyi benimseyen Batı toplumları ve ardından bu 
sistemin ithal edildiği dünyanın pek çok ülkesinde gündelik yaşamda muazzam değişikliklere yol açmıştır. 
Bireysel özgürlük olarak sunulan ticaret yapma hakkı, insanları bir yandan geçmişten farklı noktalara 
sürüklerken, diğer taraftan geçmişleriyle ve geçmiş yaşam tarzlarıyla aralarına ciddi bir mesafe konması 
sonucunu beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla günümüzde mahremiyeti anlamaya yönelik eleştirel bir bakışın, 
kendisine milat olarak kapitalizmi veya modernizmi alması son derece anlaşılır olmaktadır. George Simmel’e 
göre, ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ başlıklı denemesinde kentte gelişen yeni iletişim biçimleri üzerine önemli 
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tespitlerde bulunmaktadır. Kentleşme ile birlikte ilişkiler ticarileşmiş, birey haline dönüşen insanlar mahrem 
alanlarını, kimi zaman gönüllü, kimi zaman da gönülsüz kamunun kullanımına sunmuşlardır. Anthony 
Giddens’a göre, kişisel hayatın mahrem alanlarında ortaya çıkan değişmeler, toplumsal alan ile ilişkilidir. 
Toplumsal alanda zaman mekan ayrımından ortaya çıkan yoğunluk o kadar fazladır ki, birey ve toplum küresel 
düzlemde ilk kez bu kadar ilişkili hale gelmiştir. Modernite sürecinde farklı faktörler, modern kurumlar ile 
kimlik arasında ilişkilerine getirdiği dinanizm, özellikle güvenlik mekanizmaları ve risk ortamlarındaki 
değişikliklerle ilgilidir. Modernite birey-toplum ilişkisinde ‘ben’in oluşum sürecine nüfuz etmektedir. Bir diğer 
ifadeyle modernleşme döneminde insan benliğinin kendisi yansımalı bir proje haline gelmiştir. Kişisel yaşamın 
mahrem yönlerindeki değişmeler geniş bir düzlemde sosyal ilişkilerle bağlantılıdır (Giddens, 1994). Kimlik 
arayışı, statü, tüketim ve birey olma çabası mahremiyetin de sınırlarını genişletmiş ve kamusal alan ile özel 
alanın sınırlarının iç içe geçmesine neden olmuştur (Habermas, 2002).  
 Modernizmin mahremiyeti gaspı en çok özel, mahrem hayatın üzerindeki giz perdesinin aralanışı, 
mahremiyetin kutsallığını yok eder. Özel alanla, kamusal alan arasındaki ayrımın bulanıklaşması da, bir 
zamanlar mahrem olanın artık kamusal alanın bir parçası haline gelmesi sonucunu doğurur. Ritzer’in sözleriyle, 
“bir zamanlar ticari dünyanın hamlelerinden kaçış yeri olan ev artık bu dünyanın bütünsel bir parçası haline 
gelmiştir. Artık ticarileşmeden kaçma çabasıyla evimizin güvenli ortamına kaçamayız ve evimize de 
kaçamıyorsak, hiçbir kaçış yeri yoktur (Ritzer, 2000). Anthony Giddens neo liberalizmle birlikte “mahremiyetin 
dönüştüğünü” ifade etmekte ve modernliğin düşünümselliğinin ayrılmaz bir parçası olarak benliğin düşünümsel 
bir proje gibi yapılandırdığını ve bireyin kendi kimliğini, soyut sistemlerin sağladığı strateji ve seçenekler 
arasında bulmak zorunda olduğunu ifade etmektedir (Giddens, 1994). Diğer bir deyişle tüm mahrem alanlarımız, 
mahremiyetlerimizin kuruluşu, mahrem ilişkilerimiz, anlarımız, noktalarımız ve hikâyelerimiz neo liberal 
küreselleşmenin kuvvetli etkisinden azade, dış faktörlerden bağımsız, sadece bizim arzularımız ve kararlarımızla 
şekillenen, kurallarını bizim koyduğumuz bir ideal halden çok uzaktadırlar. Mahremiyetler, ancak neo liberal 
küresel duygu, arzu, fikir ve ifadelerin içinde, onlar kanalıyla, onların doğrudan ve sembolik müdahaleleriyle 
şekillenmektedir (Özbay, Terzioğlu ve Yasin, 2011). 

 
Büyük Veri ve Yeni İletişim Teknolojilerinde Mahremiyet Sorunu 

 Yaşanan her bir teknolojik gelişme insanoğlunun hayatını kolaylaştırmakta, yaşam standardını 
arttırmakta ve aynı zamanda hayatının bir parça daha teknolojiye mahkûm olmasına sebep olmaktadır. “Bilginin 
zaman ve mekân bariyerine takılmadan sınırsız paylaşımı ilkesi, bir ucuyla bilgi ve iletişim özgürlüğü kavramına 
dokunurken, diğer bir ucuyla da özel hayatın gizliliği ve kutsallığı kapsamında güvenlik ve mahremiyet 
kavramlarıyla çatışma yaratmaktadır” (Okmeydan, 2017).  
 Özellikle 1980’lerde görülen küreselleşme dalgası sonrasında hız kazanan bilgi iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişimler, insanoğlunun yaşam sürecini geri döndürülemez biçimde değiştirmiştir. 
Hayatın her alanında etkin biçimde yer alan, modern insanın yaşamını sürdürebilmek ve istikrar sağlayabilmek 
için ihtiyaç duyduğu tüm bilgi iletişim teknolojileri farkında olmadan insanın bir parçası haline gelmiş ve zaman 
içerisindeki bu gelişmeler sonucunda McLuhan’ın ‘Teknoloji İnsanın Uzantısıdır’ kuramı çerçevesinde söylediği 
‘‘Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları yeniden icat eden araçlardır.’’sözü gerçeğe 
dönüşmüştür (Çelikoğlu, 2008). Günümüz insanı için teknoloji günlük yaşamın gerekliliklerinden biri haline 
gelirken farkında olmadan bireyin de bir parçası haline gelmiş ve insanlar teknoloji ile tekrar 
yapılandırılmışlardır. Bireylerin teknoloji ile bu denli iç içe bir hayat sürmesi her ne kadar hayatlarını 
kolaylaştıran ve bireyi özgür kılan bir durum olarak karşımıza çıksa da aynı zamanda bireyin özgürlüğünü 
kısıtlamakta ve giderek önem kazanan mahremiyet olgusunu baltalamaktadır. Hal Niedzviecki “Dikizleme 
Kültürü” adlı kitabında günümüzde dijital teknolojinin, iletişim araçları ve sosyal paylaşım ağlarının hayatımızı 
nasıl kapladığı anlatılırken, dikizleyen günümüz toplumuna örneklerle ayna tutmuştur. İnternet, sosyal medya 
aracılığı ile insanlardan bilgilerin toplandığını ve bu dataların yeni pazarlama taktikleri için firmalara ilham 
verdiğini ileri süren Niedzviecki, yaşanan döngüselliği şu sözlerle aktarmaktadır: “Pek çoğumuz bu uygulamaları 
gözaltında tutulmak olarak algılamıyor ya da özel hayatımıza müdahale edildiğini düşünmüyoruz. Aslında biz, 
indirimleri ve kampanyaları, firmaya gösterdiğimiz sadakatin ödüllendirilmesi olarak görüyoruz. Bu firmaya, 
zincir mağazalara veya uluslararası şirkete sadakat gösteriyor ve karşılığında indirim kazanıyoruz” (Uçkan, 
2010). Firmanın verdiğimiz bilgileri ne yaptığı umurumuzda bile değil. Zaten onlar da bu konu hakkında çok 
konuşmayı sevmiyorlar, bilgileri de doğrudan toplamıyorlar. Hâlbuki onlara gönüllü olarak verdiğimiz bilgileri 
başka firmalara, araştırma şirketlerine hatta devlete bile satıyor olabilirler. Böylece dosyamız yasal yollarla 
öğrenemeyecekleri detaylarla doluyor. Örneğin, başka veri tabanlarına, bankalara, pazar araştırması yapan 
şirketlere.. bu dosyalar satılıyor olabilir (Uçkan, 2010).  
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 Günümüzde sosyal medya siteleri, internetin en değerli ve ticari potansiyeli en yüksek yapılarının 
başında gelmektedir. Dolayısıyla son derece doğal, içeriğini kullanıcılarının “kendilerinin” oluşturduğu yapılar 
gibi görünmesine karşın sosyal medya siteleri nihayetinde ticari amaçlı kuruluşlardır. Kendilerine dahil olan 
üyelerini birer müşteri olarak görmeleri, sahip oldukları bilgi ve fotoğrafları farklı kurumlara “satabilme” 
ihtimalleri, Facebook, Youtube ve Twitter gibi sitelerin mahremiyete dönük saygılarının sorgulanmasını 
beraberinde getirmektedir. İnternete dâhil olunduğu andan itibaren, yapılan tüm aramalar, gönderilen e postalar, 
incelenen sayfalar, beğenilen fotolar, yazılan iletiler, yapılan retweetler kayıt altına alınmakta ve “günü gelince” 
bir değişim değeri üzerinden pazarlanmaktadır. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in “mahremiyetin 
modasının geçtiğine” dair sözleri ve Google Ceo su Eric Schmidt’in “saklayacak bir şeyiniz varsa paylaşmayın” 
mealinde çıkışı, şirketlerin mahremiyete bakışını net bir şekilde göstermektedir (Uçkan, 2010). Yeni iletişim 
teknolojileri aracılığıyla gözetim, biçim değiştirmekte ve kolaylaşmaktadır. Bu teknolojiler tarafından kuşatılan 
bireyler, güvenlik ve özgürlük arasında seçim yapmaya zorlanmakta; bireylere özgürlük vaadi sunan bu araçlar, 
aynı zamanda mahremiyeti kısıtlamaktadır. Dijital toplum bireyleri yeni ve öncekine göre daha farklı ve 
karmaşık tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır (Çalık ve Toker, 2016: 9). 

Örnek Olay İncelemesi: Amazon 
Amazon’a genel bakış 

 Amazon uzun zaman önce, başlangıçtaki iş modeli olan online kitap mağazası formatının çok ötesine 
geçti. Artık dünyanın en büyük fiziki ürün, e kitap gibi sanal ürün, video ve son zamanlarda da web hizmetleri 
satıcılarından biri haline geldi. Bunların çoğu, “tavsiye motoru” teknolojisinin (ne istediğimizi ve onu ne zaman 
istediğimizi tahmin etmek ve elbette bize bunlar için para ödeme şansı sunmak için tasarlanmış sistemler) öncüsü 
oldukları kullanım şekliyle gerçekleştirildi. Amazon, sadece satıcı olmakla kalmayıp, ürün ve hizmet 
üreticiliğine de girdi. Film ve televizyon programları sipariş etmenin yanı sıra tabletler, TV kutuları ve yayın 
donanımları gibi elektronik cihazlar da yapıyor ve pazarlıyor. Kısa süre önce Amazon Now hizmeti ile taze ürün 
ve hızlı teslimat sunarak gıda süpermarketleriyle rekabete girdi (Marr, 2017).  

Büyük Veri Uygulamada Nasıl Kullanılıyor? 
 Amazon esas olarak, tavsiye motorunu oluşturmak ve ayarlamak için müşteriler sitede gezinirken 
onlardan elde edilen Büyük Veri’yi kullanıyor. Tavsiye motorunu büyük olasılıkla Amazon icat etmedi ama bu 
sistemi genel kullanıma soktu. Teori şu: sizin hakkınızda ne kadar çok şey bilirlerse, ne satın almak 
isteyeceğinizi tahmin etme olasılıkları o kadar fazla olacaktır. Bunu yaptıktan sonra, sizde kataloğunu inceleme 
ihtiyacını uyandırarak, o ürünü satın almanız için sizi ikna etme sürecini başlatabilirler. Amazon’un tavsiye 
motoru, işbirlikçi filtrelemeye dayanır. Yani, kim olduğunuzu inceleyerek ne istediğinize karar verir ve ardından 
benzer profile sahip kişilerin satın aldıkları ürünleri size sunar. Amazon, çeyrek milyardan fazla müşterisinin her 
biri için, hizmetlerini kullandıkları sırada veri toplar (Statista, 2015). Ne satın aldığınızın yanı sıra, başka nelere 
baktığınızı, demografik veri elde etmek için teslimat adresinizi ve müşteri yorumu veya geribildirimi bırakıp 
bırakmadığınızı da takip eder. Ayrıca sitede gezindiğimiz zaman dilimine bakarak davranış kalıpları olan diğer 
kişilerle eşleştirir.  
 Tüm bu veriler sizin, bir müşteri olarak “360 derecelik bir resminizi” oluşturur. Amazon buna 
dayanarak aynı tüketici nişine uyduğunu düşündüğü diğer kişileri bulabilir, (örneğin, 30.000 doların üzerinde 
gelire sahip, kiralık bir evde oturan ve yabancı film izlemekten hoşlanan, 18-45 yaş arası çalışan erkek) ve 
nelerden hoşlandıklarına dayanarak önerilerde bulunuyor (Marr, 2017).  

Amazon, Veri Mahremiyeti ve Eleştirel Çözümlemesi  
 Bilginin gizliliği ve güvenliği büyük bir önceliğe sahiptir. Amazon 2013’te bu verileri reklamcılara 
satmaya başlayarak, kendi Büyük Veri tabanlı pazarlama kampanyalarını başlatmalarını sağladı. Bu uygulama 
onu, reklamcılara anonim kullanıcı verisi erişimi satan Google ve Facebook’a rakip yaptı. Tabii bu veri 
paylaşımı, müşterilerinden gönüllü ya da gönülsüz olarak elde ettikleri özel bilgiler, Amazon’u ABD’deki en 
büyük online mağaza haline getirdi. Müşterileri sitede gezinirken Amazon’un da müşterinin davranışını 
gözetlemesi, veriyi kaydetmesi, bıraktıkları kullanıcı yorumlarında kullandıkları dile kadar her şeyi izlemeleri ve 
bu bilgileri satışlarını arttırmak için kullanmaları; ayrıca GPS’i etkinleştirilmiş akıllı telefonunuzda Amazon’un 
mobil uygulamasını kullanırsanız, lokasyon verinizi ve telefonunuzda kullandığınız diğer hizmetler ve 
uygulamalar hakkındaki bilgileri de elde edebilir. Bu da bize sürekli kayıt altında tutulması veya ulusal güvenlik 
ekseninde sanal ortamda ziyaret edilen internet sitelerinin takip edilmesi, her şeyi izleyen, gözetleyen ve not alan 
bir sistemin; George Orwell’in ütopik romanı 1984’teki Big Brother-Büyük Birader kurgusunun gerçeğe 
dönüştüğünün ve somut bir varlık kazandığının göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. “Bu romanın 
günümüze yansıması, bilgisayarlar aracılığıyla toplumu daha sıkı bir denetim altına almak isteyenler olmasıdır” 
(Akın, 2005). Ya da başka bir örnek, Amazon’un burada verileri elde ederek, kişinin mahremiyetini hiçe sayarak 
Hal Niedzviecki “Dikizleme Kültürü” adlı kitabında dediği gibi, “günümüzde tüm bu araçların, sosyal paylaşım 
ağlarının hayatımızı nasıl kapladığını anlatırken, dikizleyen günümüz toplumuna örneklerle ayna tutmuştur” 
(Arık, 2013). Amazon, insanların bilgilerini toplayıp, bu dataları yeni pazarlama taktikleri için kullanıyor. Pek 
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çoğumuz bu uygulamaları gözaltında tutulmak olarak algılamıyor ya da özel hayatımıza müdahale edildiğini 
düşünmüyoruz. Fakat, Amazon bizlere şu 3 tartışma konusunu tekrar düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor; 
1. Sürekli izle[n]mek ve panoptikon: İnternet, mahremiyeti tehlikeye attıysa büyük veri onu iki kere tehlikeye 
atmıştır. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, başka amaçlarla kullanılması izne bağlı olmalı mıdır? 
Güvenlik gibi toplumsal faydalar açısından nasıl karar verilmelidir? Kamusal alanda ve kişisel alanda her yanı 
sarmış durumdaki teknolojik cihazlar, tüm hareketlerimizin izini kaydetmektedir.  
2. Büyük veri diktatörlüğü: Büyük veriye sahip büyük şirketler (Amazon) veriyi nasıl kullanacaklar? Güçlünün 
elinde bir enstrümana dönüşüp yanlış kullanılırsa ne yapılabilir? Burada verinin çirkin suçlara ortaklık etmesi 
söz konusudur. Büyük veri baronlarının idare edilmesi için ulusal ve uluslar arası yasa oluşturulmaya başlanması 
ivedi bir sorundur.  
3. Rızanın yokluğu veya büyük verinin karanlık yüzü: Şirket ve kurumların, ticaret ve alışveriş gibi gündelik 
basit işlerde dahi, kimlik no, cep telefonu, adres gibi kişisel bilgileri talep etmesi kuşku uyandırmaktadır. İster 
devlet isterse tüzel kişilerin olsun, kaydettikleri kişisel verileri nasıl muhafaza ettiği tartışılmalıdır (Işıklı, 2014).  

Sonuç 
 Teknolojik gelişmelerin pek çok yararı olmuştur; fakat beraberinde birçok soruna da getirmiştir; 
özellikle kişi mahremiyeti ve güvenliğini zedeleyebilmek gibi bir sorunu da beraberinde getirmiştir. Teknolojinin 
her çağda kendine özgü yasalarının var olduğu ve insan hayatını doğrudan etkilediği bilinmektedir. 
 Teknolojik yenilikler, insanların düzenli bir yaşam sürmeleri için oluşturulmuştur; ancak bu yenilikler, 
yeni iletişim teknolojilerine şüphe ve güvensizlik ekseninde yaklaşılmasına da sebep olmuştur. Amazon 
satışlarını arttırmak için kullanıcılarının verilerini onlar sitede gezinirken toplar, müşterilerinin tüm yorum ve 
ardında bıraktığı izler doğrultusunda onlara yeni bir ürün satabilmek için elde ettiği veriyi kullanır ve bizde 
ürünü kendi isteğimiz doğrultusunda satın aldığımıza inanırız. Oysa mahremimize ciddi bir şekilde müdahale 
ediliyor. Bu da etik açıdan bakıldığında kişisel gizlilik ve mahremiyete çoğu zaman zarar verebilmektedir. 
Kişisel gizlilik, “insanlar hakkındaki enformasyonun nasılişleneceği, bu verilere kimlerin erişeceği ve bu 
erişimin nasıl düzenleneceği hakkındaki ahlakî sorular” (Fuchs, 2014) dır. Amazon elde ettiği verileri 
reklamcılara satarak, kişisel mahremiyeti ihlal etmiştir. Kişisel yaşantıların sürekli gözlenerek analiz edilmesi ve 
yorumlanması Amazon’un satışlarını arttırabilir; fakat müşteri mahremiyeti ve gizliliğini tamamıyla yok eder. 
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Abstract. Postmodernism created a reality of ongoing changes, uncertainty and anxiety, within 
which people seek for answers and solutions through other sources of information and knowledge, 
beyond science, institutions and authorities to whom they would normally turn to. Social media 
constitute one of these sources. Information and knowledge disseminated through them resembles 
to a flood and is often of questionable nature with reference to its origin, validity and logical 
foundation. As a matter of fact, conspiracism and fake news find a fertile ground in these digital 
spaces. The current study investigates University students’ beliefs regarding conspiracy theories of 
cancer cure and vaccinations. Students from four European universities participated in the 
exploratory survey which revealed that students evaluate social media as credible and trustworthy 
sources during their information seeking activities and that a significant number of them focus 
their attention on health-related conspiracies such as the "cancer cure" and the “vaccinations” 
topics.  
 

1. Introduction 
The advent of the 21st century has been characterized by social instability, populist politics, environmental 
problems, economic recession, terrorism, war conflicts and intense movements of populations. These events lead 
to a reality of ongoing changes followed by people’s anxiety and fear for the present and future of humanity. In 
this frame, people’s trust towards authorities, governments included, and organizations is diminishing, as a result 
of their belief about the responsibility these authorities or agencies had and continue to have in ruling human 
lives.  
Moreover, 21st century as well as the last decades of the previous century are characterized by an explosion in 
Information and Communication Technologies with special reference to Internet and web 2.0 applications such 
as social media. Their advent has altered the way that information is produced and accessed, has multiplied the 
available information sources and obviously has influenced the way that people interact worldwide. 
Nevertheless, in the frame of new information sources pluralism, it is probable that some of these sources are of 
questionable nature regarding their origin, validity and logical foundation of the content distributed. As a matter 
of fact, fake news and conspiracism find a fertile ground in digital spaces. Users frequently adopt digital content 
without scrutinizing it, not being able to distinguish between valuable information and junk. 
Even though conspiracy theories belong to a larger category of false beliefs resulting from misinformation or 
disinformation, deliberately or not, they should not be confused with those, since they are distinct “because of 
their self-sealing quality” (Sunstein & Vermeule, 2009, p. 207). Conspiracy theories, as Sunstein & Vermeule 
(2009, p. 205) argue, can be seen “as an effort to explain some event or practice by reference to the 
machinations of powerful people, who attempt to conceal their role”. In this frame Brotherton (2013) underlines 
that these theories are based on the existence of sinister and competent conspirators, even though this is supplied 
by weak evidence, while it cannot be falsified either.   
In this research we investigate University students’ beliefs regarding two widespread conspiracist narratives; 
cancer cure found but not marketed yet due to profitability reasons and vaccinations being dangerous for public 
health. The rest of the paper is organized as follows. Section 2 addresses previous literature on conspiracy 
culture in post-modern ages, media’s role in conspiracism proliferation and factors predicting or relating to 
conspiratorial beliefs. Section 3 refers to conspiracy theories regarding vaccinations and cancer cure, while 
Section 4 presents the research subject, the methodology as well as the research design. In Section 5 the results 
of this exploratory research are presented and discussed. Finally, Section 5 recalls the main findings of the 
research and discusses future research objectives.  
2. The conspiracism phenomenon 
2.1 Conspiracy culture in post-modern era 
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The conspiracism phenomenon is not new, although post-modern era has given a fertile ground for its 
proliferation. Conspiracism is embedded to western culture for ages (Aupers, 2012) and can be traced back to the 
witch hunting in Medieval Europe, Christian crusades in the Early Middle Ages and to theories about Jews and 
secret societies of Templars, Rosicrucians, Illuminati (Pipes, 1997; Wood & Douglas, 2015). Though, as Aupers 
(2012) states, conspiracist discourse has been transformed over the last decades. Especially from 1960’s and 
onwards it has shifted its attention from the mysterious forces of the nature and the fixed enemy -namely outside 
groups supposed to threaten society’s security- to conspiring forces in general which act within modern societies, 
thus to internal enemies (Knight, 2000). In this group, state, governments, institutions, corporations, politicians, 
even scientists are included.  
During the last decades new popular conspiracy theories have come up regarding among others the spread of the 
swine flu in various parts of Europe or AIDS worldwide, the attacks of the 9/11 in USA, the drug against cancer 
found but not marketed yet, citizens being sprayed by airplanes so as not to react, vaccinations being dangerous 
as pharmaceutical companies lie, Embola’s spread, even Princess Diana’s death. Their evolution can be 
explained in the frame of people’s doubts about the validity of scientific knowledge claims, insecurity regarding 
the social systems that rule people’s lives such as the state, speculations about systems involvement in official 
cover-ups in order to misguide citizens, people’s feeling that nothing is as it seems or as represented by media 
and other institutions and people’s will to figure out the truth that is somewhere out there.  
Conspiracy theories seem to constitute thus cultural responses to the anxieties of modern people who became 
suspicious and look for conspiring forces in all social venues of life. Since “people suspect the knowledge 
coming from official institutions and experts” (Van Zoonen, 2012, p. 56), they seek for alternative versions of 
social reality interpretation through other sources of information and knowledge. This may explain the argument 
that conspiracism is rooted more in the disbelief or mistrust towards current narratives and officialdom than to 
positive belief to alternative explanations (Wood et al., 2012; Wood & Douglas, 2015). In this frame, it should 
be noted conspiracy theories preference to a specific communicative strategy which does not include scientific 
evidence (eg. statistics), but rather a narrative (Guildrya et al., 2015) within which conspiracism supporters 
project arguments against the opposing interpretation –that of the conventionalists- instead of arguments in favor 
of their position (Wood & Douglas, 2015; Brotherton 2013). 
The proliferation of conspiracy thinking in the West, as literature records, reveals consequently a generalized 
distrust “that is embedded in the cultural logic of modernity and, ultimately, produced by processes of 
modernization” (Aupers, 2012, p. 22). This distrust has generated a new sub-culture that is a feature of post-
modern age (Jameson, 1991; Aupers, 2012) and gains attention among various like-minded citizens, becoming 
almost a form of obsession, as Knight (2000) underlines. 
 
2.2 The role of media in conspiracism proliferation 
The massive turn to conspiracism is favored by media. Several events in 1970’s in USA such as Watergate or the 
operations of CIA led to blockbuster movies that cultivated people’s distrust towards those having power. Later, 
other conspiracy theories were presented through books and film productions such as Da Vinci Code, Illuminati, 
The Matrix or X-Files, leading people to think that they live in an illusory reality and that the “truth” remains 
still untold/unseen. As Stæhr (2014) suggests even popular music, in the last decades, has promoted conspiracy 
theories, referring to rap singers in Denmark who have dealt with the Illuminati case. It is well known that mass 
media trying to gain large audiences, focus on the promotion of disagreements, rivalries and conflicts. 
Conspiracy theories bear disputes and as Aupers states “mass media have made such disputes transparent and 
available for a larger, less educated public” (2012, p. 25).  
Several scholars (Aupers, 2012; Birchall, 2002; Goldberg, 2001; Byford, 2011) argue that modern new media 
and specifically Internet and social media were catalytic for the dissemination of conspiracy theories. People 
criticize traditional media used to be understood as mechanisms of power and manipulation, acknowledging at 
the same time the democratic perspective of new media. Furthermore, as the credibility of mainstream media 
decreases because of media scandals witnessed worldwide, Internet and social media gain people’s trust as ideal 
places of unmediated speech and sources of pluralism, turning thus to be information gatekeepers. Internet and 
social media users are simultaneously consumers, creators, commentators and distributors and within this frame 
of information flows and interaction, conspiracy theories can easily fertile (Stæhr, 2014) as stories are retold 
based on users’ doubts, personal experiences and interpretations. So, in the new communicative context of 
Internet and social media “facts mingle with half-truths and untruths to create factitious informational blends” 
(Rojecki & Meraz, 2016, p. 25). Within this procedure, conspiracy theories turn from an awkward and strange or 
even irrational idea to a common narration widespread and day by day normalized, unverified though.  
The association between news sources (legitimate or non-mainstream media) and conspiracy beliefs has been 
recorded by Stempel et al. who argue, referring to 9/11 conspiracy, that “reading daily newspapers and 
newspaper Web sites are negatively associated with believing that the government assisted the 9/ 11 attacks, and 
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getting news from blogs and occasionally reading a tabloid are positively associated with this conspiracy” 
(2007, p. 362). Moreover, as Bantimaroudis notes, the relationship between people’s media choices and belief in 
conspiracy theories “can be speculated on by emerging popular trends, rendering conspiratorial content salient 
in the public mind” (2016, p. 25). In this frame it becomes rather clear that preference to non-mainstream media 
through which non-verified narratives and speculations circulate may influence people’s beliefs, who in several 
cases are not able to distinguish between valuable information and junk.  
 
2.3 Factors related to conspiratorial beliefs  
Several researches have investigated factors relating to conspiratorial beliefs, beyond preference to non-
mainstream media. For example, political orientation and authoritarian attitude seem to influence belief in 
conspiracy (Leman & Cinnirella, 2013). Referring to political orientation, Van Zoonen states that many 
observers consider the movement that emphasizes on personal experience as the knowledge source being “part 
and parcel of the new right-wing populism that has emerged in a number of European countries” (2012, p. 62). 
The positive relationship between right-wing authoritarianism and conspiratorial beliefs is also supported by 
Abalakina-Paap et al. (1999) and Swami & Furnham (2012), while Altemeyer (1988) argues that individuals 
with a high score on the Right-Wing Authoritarianism Scale are more dismissive of conspiratorial explanations. 
A negative relationship between authoritarian attitudes and conspiracy theories acceptance has been recorded by 
McHoskey (1995) as well, explaining that people having that attitude are more likely to perceive government 
authority as legitimate. On the other hand, anti-elitism, one of the dimensions of populism, as well as mistrust to 
experts are correlated to conspiracy theory endorsement (Oliver & Rahn, 2016; Stempel et al., 2007).  
The way that people interpret, accept or contest the evidence also plays role in conspiracy theories acceptance. 
So, the variables of trust and belief become significant factors (Leman & Cinnirella, 2013; Sunstein & 
Vermeule, 2009). Leman & Cinnirella showed that people “with low levels of trust may be less trusting of 
“official” accounts relating to real events, but low trust does not predispose people to attribute a conspiracy 
theory to a new event” (2013, p. 4). Moreover, conspiracy formation is a highly motivated process related to 
someone's ideological way of thinking (Miller et al., 2015). In this frame, as Lord et al. (1979) suggest, evidence 
that confirms existing beliefs (eg. religious) is unquestioned and accepted, while disconfirming evidence is often 
criticized and rejected. The acceptance of evidence is a factor related to open mindset. Leman & Cinnirella argue 
that “some people may be more open minded regarding certain explanations for events whereas others may seek 
closure and thus cut off a conspiracy explanation” (2013, p. 1).  
Other researchers trying to reveal the characteristics of those more inclined to introduce and communicate 
conspiracy theories focus on personality characteristics, showing that a sense of powerlessness and anomie are 
positively correlated with high levels of beliefs in conspiracy theories (Whitson & Galinsky, 2008; Bruder et al., 
2013; Goertzel, 1994). Feelings of alienation, isolation and disaffection from the system are also significantly 
correlated to conspiratorial beliefs (Leman & Cinnirella, 2013; Stempel et al., 2007; Swami & Furnham, 2012). 
Sunstein & Vermeule suggest that “individuals embedded in isolated groups or small, self-enclosed networks 
who are exposed only to skewed information will more often hold conspiracy theories” (2009, p. 210). So, 
information availability and access may also impact on conspiratorial beliefs. Though, as Uscinski et al. (2016) 
and Gebauer et al. (2016) note, the effects of information are highly dependent on an individual’s predispositions 
to accept conspiratorial logic and on other predispositions that are in accordance with the conspiracy theory 
being proffered. 
The expression of anger or disappointment may also be a reason for the adoption of conspiracy theories. As 
Sunstein & Vermeule state “when people are especially angry or fearful, they are more likely to focus on 
particular sorts of rumors and to spread them to others” (2009, p. 216). Furthermore, uncertainty resulting from 
the current conditions leads people to focus their attention on the morality of authorities' actions and this 
influences belief or disbelief in a conspiracy (Van Prooijen & Jostmann, 2013). Goertzel (1994) has showed that 
the tendency to believe in conspiracies is also correlated with feelings of insecurity about unemployment. So, 
insecurity, anxiety and people's need for control are closely related to their tendency to believe in conspiracy 
theories (Van Prooijen & Acker, 2015; Grzesiak-Feldman, 2013; Goertzel, 1994). 
 
3. Conspiracy theories regarding vaccinations and cancer cure 
One of the issues that attracts people’s attention over time is that of health. So, it is not surprising that in the 
frame of nowadays people’s uncertainties and anxieties stemming from the features of post-modern society, 
discourse on health holds a prime position. This is further enhanced due to the distrust shown towards science 
and state agencies as the public health system. Within this context, besides the official narratives regarding 
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health care, alternative discourses in the form of conspiracy theories appear. Anti-vaccination and cancer cure 
found are the most popular.  
The vaccines are one of the most important advances in the history of medicine science, since they have reduced 
morbidity and mortality caused by infectious diseases that plagued entire populations in previous time periods. 
During the last decades doubts about the usefulness of vaccines and the safety of those vaccinated have raised. 
These doubts are rooted to an article published in 1998 that correlates vaccination with autism. Though the 
research has been discredited, the relation mentioned before is still appealing (Jolley & Douglas, 2014) and 
combined with other speculations has led to an anti-vaccination rhetoric that gains attention around the world via 
Internet and social media.  
Several arguments have formatted the anti-vaccine conspiracy movement. At the heart of this, as Jolley and 
Douglas state (2014), lays the argument about pharmaceutical companies and governments hiding information 
about vaccines. Specifically, this rhetoric proposes that pharmaceutical companies in order to gain large profits 
from vaccines, bribe researchers to cover up evidence regarding the harmful effects of vaccines while 
manipulating statistics on vaccines’ efficacy (Jolley & Douglas, 2014). Perceived danger by vaccination is 
associated with people’s reluctance to vaccinate, preferring to expose themselves to diseases. Parents refuse to 
vaccinate their children, calling upon vaccines’ risks, ineffectiveness and uselessness (Guidrya et al., 2015). 
Jolley and Douglas’ findings (2014) during their two research studies have shown that the relation between 
reduced intention for vaccination and dangers regarding vaccines safety was mediated by feelings of 
powerlessness, disillusionment and mistrust in authorities. 
Referring to cancer cure, a conspiracy theory has also developed around a same-like frame as that of anti-
vaccination. Science and pharmaceutical companies are blamed in this case too, under the argument that the drug 
that cures cancer has been found, but medical circles want to continue to extract research funding from 
governments (Bruder et al., 2013).  
Internet as well as social media platforms play a significant role in anti-vaccination movement as well as to the 
disputes on cancer cure. Nowadays, people use Internet and social media to obtain health information (Guidrya 
et al., 2015). Meylakhs et al. (2014) note that new media usage in the field of health can be described as a 
“double-edged sword”. On one hand, seeking information in these sources is more convenient and easy than 
reading medical literature or visiting health practitioners (Kata, 2010). Furthermore, new media can empower 
doctor-patient relationships, while providing a platform for online patients support communities (Meylakhs et 
al., 2014). On the other hand, it must be noted that within information flood that characterizes Internet and social 
media, invalid, pernicious and antiscientific information relating to health may circulate leading people to 
decisions that have detrimental effects for their life (Meylakhs et al., 2014). One noted example of such 
information is recorded by Kata (2010) who showed, during her research, that all anti-vaccination websites she 
had accessed tended to reject all the pro-vaccination scientific and clinical studies regarding vaccines safety and 
efficacy. In most sites accusations for cover up by officials hiding information from people were made, while 
accusations on vaccination promotion for monetary reasons and on pharmaceutical companies benefiting from 
harmful vaccines reactions that keep them into business were common as well (Kata, 2010). 
 
4. Methodology 
4.1 Statement of the research 
In the context above, this paper investigates University students’ beliefs towards two mainstream conspiracist 
narratives, the anti-vaccination and the cancer cure topic, in the frame of a larger research concerning four 
conspiracy theories circulating via Internet and social media. New media favor easy access to various 
information sources, while at the same time they enhance digital communities building that attract like-minded 
individuals. Thereby, we assess the special capacity of social media platforms to encourage the formation of 
segments, groups, or virtual communities, comprised of individuals who engage in discussions around their 
common interests. Within this frame of information tide and users’ interaction, misinformation, fake news and 
conspiracy theories fertile, having an impact on users’ concepts and beliefs; either generating doubts that alter 
previous concepts and beliefs or strengthening former existing ones.  
There are several assumptions underlying this exploratory pursuit. University students to which this research was 
addressed are intense users of social media constituting the generation of “digital natives” as introduced by 
Prensky (2001). Furthermore, students as future scientists are more than familiar with the perspective that 
science depends simultaneously on proofs and doubts, as Giddens (1992) has pointed out. As skepticism is 
promoted in university classrooms, we assume that students devote significant attention to alternative content 
disseminated through social media as conspiracy theories that belong to subcultural discourses attracting wide 
attention in recent years. Moreover, we argue that the idea that social media have gained users' trust and are 
increasingly perceived as more reliable and trustworthy than mass media is of central importance to this work. 
We also assume that as people participate in group discussions about conspiratorial content, there will be a 
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higher probability for users' adherence to conspiratorial perceptions. In other words, as we investigate the 
principal research question of this study, it is expected that students engage in those discussions while expressing 
their interests for subcultural content.  
 
4.2 Research Design 
In order to explore University students’ beliefs towards mainstream conspiracist narratives that circulate via 
Internet and social media, a questionnaire was designed. In this paper we present the findings regarding students’ 
beliefs in two out of the four investigated conspiracist narratives; anti-vaccination and cure cancer found. Both 
theories are related to people’s anxiety about health and health care which is further increased due to several 
facts assumed to endanger public health; genetically modified foods, viruses’ spread, climate changes. The 
questionnaire included categorical items as well as ordinal/interval variables. The Likert scale was used for more 
elaborate measures of attitudes and beliefs.   
The students were asked at first to provide answers regarding socio-demographic characteristics as gender 
(nominal scale), nationality (nominal scale) and income (ordinal scale with four values).  
The second section of questions focuses on issues regarding students’ political orientation (7 values from “far 
left” to “far right”), their feeling as European Union citizens (5 values from “absolutely yes” to “definitely no”), 
national pride (5 values from “very proud” to “not proud at all”) as well as on perceived fears regarding social 
security loss, country’s power loss or job loss. These variables were measured on a scale from 1 to 10, where 1 
indicates that a person is not fearful at all and 10 represents a maximum level of fear.  The scale chosen is similar 
to the Eurobarometer survey conducted every year by the European Commission. 
The third section of questions regards students’ attitudes toward social media and mass media. In this frame 
students were asked to state the time they spend on social media daily (5 categories from “up to 15 minutes” to 
“more than two hours”) and to state their participation or not in a group or community which is active in the 
context of social media. This section also includes questions referring to students trust in mainstream media, 
mainstream media reliability as well as to students trust to social media. In this frame students were asked to 
respond to the following question: Do you believe that mainstream media lie?  (5 categories from “absolutely, 
yes” to “definitely, not”). Regarding students view on reliability of mainstream media, students could choose one 
of the three provided answers (“more than social media”, “the same as social media” and “less than social 
media”). Finally, students were asked to provide a response to the question “Do you trust social media?” (3 
categories: “more than mainstream media”, “the same as mainstream media” and “less than mainstream media”). 
The fourth section of the questionnaire investigates students’ participation in discussions on social media 
regarding the narratives (a) “Vaccinations are dangerous because pharmaceutical companies lie”, (b) “The drug 
that cures cancer has been discovered, but they do not release it because of profitability concerns”. Students 
responded to the above statements with a yes/no answer. The next question of this section investigates students’ 
agreement to the aforementioned statements. A Likert scale from 1 to 7 was used, where 7 means absolute 
agreement and 1 means absolute disagreement  
The survey was conducted among students from four public European universities; Greece, Cyprus and United 
Kingdom. Questionnaires were distributed on different campuses during fall of 2016 as researchers coordinated 
with one another to administer this survey. Students were recruited based on their availability to participate.  
 
5. Results 
A sample of 477 students filled out the questionnaire. Since the sample is not randomly selected in strictly 
statistical terms, we are hesitant about generalizing results to other student populations. However, this sample 
represents a generation of millennials, a distinct cohort of people which grew up with technology and are 
expected to undertake future leadership positions in various sectors of society, thereby, allowing us to draw some 
meaningful preliminary conclusions, which can be followed up by future studies.  
From all 477 students participating in the survey, 336 (70.4%) represent two universities from Greece, 73 
(15.3%) a Cypriot university and 68 (14.3%) a university in the United Kingdom. The sample is comprised of 
202 (42.3%) male and 275 (57.7%) female students. There are three primary nationalities represented in the 
sample, Greek, Cypriot and English while eight students indicated that they did not belong in these nationalities.  
The vast majority of respondents are undergraduate students (99.2%).  
In the second section of the questionnaire, students were asked to state their political orientation. Findings are 
presented in figure 1 below. Although almost one-quarter (21.4%) of the students didn’t respond, findings 
clearly show that most of them (60.8%) see themselves as being placed in the center (28.1%), center-right (14%) 
and center-left (18.7%) of the political arc. This is encouraging considering that the students surveyed come 
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from three countries that have experienced significant social, political and economic changes and within this 
frame of crisis all three countries have display signs of political polarization giving rise to parties of the far right 
or the far left while promoting dubious, populist personalities at the core of political discourse. Specifically, 
Greece, since 2010, has dealt with a significant economic crisis and accepted major austerity measures while 
experiencing a rapid rise in unemployment. Cyprus dealt with a banking crisis which led to a bail-in program 
resulting in significant loss of people's savings, while United Kingdom voted on exiting the European Union – 
popularly known as Brexit.  
Within the frame above it is also interesting, as figure 2 shows, that 52.4% of the students stated that they feel 
citizens of the E.U. “up to a point”, 10.5% “absolutely”, while the ratio of those who declared “neither yes, 
neither no” is 21.8%. Only 15.3% of the students stated that they “definitely no” or “rather no” feel European 
citizens. This implies that students’ faith to the vision of a united Europe remains, although two out three 
countries have beared socio-economic crisis and austerity measures for which in several cases European Union 
Institutions have been blamed publicitly, while United Kingdom has reshaped its relationship with the Union.   
Figure 1. Students’ political orientation 

 
Figure 2. European citizenship feeling 

 
Regarding national citizenship proudness, as findings in the following figure 3 show, 59.5% of the students 
declared “very proud” (24.7%) and “quite proud” (34.8%) being a citizen in their country. “Not very proud” or 
“No proud at all” was stated by 9% and 4.6% of the students respectively, while 26.8% stated “neutral”. These 
findings show that more than half of the students have national sentiments regardless their country’s conditions 
as described above. On the other hand, the cumulative ratio (13.6%) of those ‘not very proud” or “no proud at 
all” is fairly close to the respective ratio (15.3%) of those stated “definitely no” or “rather no” feeling European 
citizens. These findings combined may reflect students’ distrust toward their countries or EU authorities, since 
the acceptance of a political system rather enforces consciousness, either at national or supranational level.  
Figure 3. National proudness 
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Students were also asked to rate fears that may confront within the fluid socio-political conditions of the three 
countries and EU, namely fears regarding social security loss, country power loss or job loss, on a scale from 1 
to 10 (1 indicates not fearful at all and 10 represents a maximum level of fear). A number of students didn’t 
respond in all three cases (the ratio ranges from 1.3% -job loss to 2.1%-country power loss). With reference to 
social security loss, a cumulative percent of 42.8% rate this fear between 7 and 10 degrees, while the rating 
between 1 and 4 represents 29.3%. Students evaluate country power loss as more fearful, since a cumulative 
percent of 53% rate this fear between 7 and 10 degrees, while the rating between 1 and 4 represents 24.8% of the 
total sample. Fear regarding jobs loss is even higher. Of all students, 330 (69.2%) rate this fear between 7 and 10 
(the higher percent is at level 10 --28,5%), while the ones less feared (values 1 to 4) are 87 (18.3%). These 
findings reveal that the fear of losing one’s job is more powerful, followed by country’s power loss, which can 
be both explained in the frame of students’ anxieties due to the crisis and turbulence that their countries have 
been gone through.  
The third section of questions addressed to students’ attitudes toward social media and mass media. According to 
the answers provided, almost half of the students (44.4%) spend more than 2 hours in social media, followed by 
those who spend roughly two hours (25.4%). The cumulative percent of students stated “up to 15 min” and “up 
to 30 min” is 12.4%. In other words, almost 70% of all respondents spend at least two hours every day in social 
media activities. This finding indicates the importance of social media for daily routines of students, confirming 
existing evidence that social media increasingly claim more of people's free time. Regarding students’ 
participation in a group or community which is active in the context of social media, only 27% declared “yes” 
(they do participate) which is rather impressive considering that the age group to which our sample belongs 
(emerging adulthood) is characterized by a renegotiation of personal boundaries through intimacy (Arnett, 2000) 
which is cultivated within digital communities. 
The next set of questions addressed issues such as students’ trust in mainstream media, mainstream media 
reliability and students’ trust in social media. As shown in Figure 4 below, the overwhelming majority of 
students (79.4%) believe that national mass media lie. Only 18.4% of students were neutral while a small 
minority (2.2%) disagreed. 
Figure 4. Students’ views on national mass media lie 

 
With reference to national mass media reliability, half of the students declared that they trust mass media “the 
same as social media” (50.9%), 33.3% “less than social media” and 15.7% “more than social media”. Along with 
the same lines, when students asked "do you trust social media?", 33.1% of them stated "more than mass media", 
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45.9% said "the same as mass media" while 21% responded "less than mass media." Findings of all three 
questions combined with the findings of time students spend on social media affirm that new media draw 
people’s attention being alternative news sources.   
It is acknowledged that social media constitute a field for expressing views or speculating others’ views, while 
users with common interests interact within digital communities. In this perspective, students were asked to state 
with a yes/no answer if they participate in discussions on social media regarding the widespread narratives on 
“Vaccinations are dangerous because pharmaceutical companies lie” and “The drug that cures cancer has been 
discovered, but they do not release it because of profitability concerns”. Regarding the first narrative, 89.9% of 
the students stated that they do not participate, while only 10.1% that they do. On the other hand, with reference 
to the second narrative, the ratio of those participating in such discussions is higher. Specifically, 34% of the 
students declared that they do participate, while 66% that they do not. In other words, more than one-third of the 
students surveyed indicated that they participate in at least one type of discussion of conspiratorial nature.  
Students’ less preference to discussions regarding vaccinations may be attributed to not having been parents yet, 
since literature has shown that this is an issue that attracts mostly parents’ attention. On the other hand, the 
interest toward discussion related to cancer cure can be seen in the general frame of health caring.  
Finally, students were asked to state their agreement to the following statements : (a) “Vaccinations are 
dangerous because pharmaceutical companies lie”, (b) “The drug that cures cancer has been discovered, but they 
do not release it because of profitability concerns”. A scale consisting of 7 values was provided, where 7 means 
absolute agreement and 1 means absolute disagreement. Findings are shown in Figures 5 and 6 below. 
Figure 5. Students’ agreement on statement “Vaccinations are dangerous because pharmaceutical companies lie” 

 
Figure 6. Students’ agreement on statement “The drug that cures cancer has been discovered, but they do not release it 
because of profitability concerns” 

 
Our descriptive evidence reveals that students’ level of agreement shows significant fluctuations between the 
two theories.  Those who indicated a level of agreement from 5 to 7 indicated the strongest agreement.  In this 
respect, students showed their strongest agreement for the "cancer cure" topic (50.5%), while the ratio of those 
who agree to anti-vaccination issue is 23.7%. Findings regarding agreement/disagreement to the above 
statements combined with those of the previous question on students’ participation in relevant discussions on 
social media show that a number of students-users of social media acquire delusions of conspiratorial nature. 
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Nevertheless, it should be underlined that those who show a high level of agreement (5-7 level) toward these 
conspiracist narratives are numerically more than those participating in the relevant discussions, which may 
imply that conspiratorial beliefs pro-exist.  
 
6. Discussion 
This exploratory study yields some interesting findings. It shows that a number of students treat conspiracy 
theories as a valid framework through which they make sense of the world. Between the two theories explored in 
this paper, this is more obvious in the case of “cancer cure found but not marketed yet” topic. Additionally, 
findings affirm students’ preference to new media, through which conspiracy theories disseminate, as literature 
has recorded.  
Students surveyed come from three countries; Greece and Cyprus that in the last years have beared socio-
economic crisis with severe outlets for people, in the frame of a generalized crisis in Europe, and UK that voted 
to leave the EU through a referendum on 23 June 2016. These events have formatted the conditions for the 
appearance and strengthening of political parties of the far right or the far left which led to political polarization 
and populism in the public discourse. Our findings show that only 2.8% of the students -almost equally divided- 
stated that they belong to far-right or far-left parties, while most of them (60.8%) see themselves as being placed 
in the center, center-right and center-left of the political array. This finding doesn’t allow as to draw any 
conclusions regarding the relationship between political orientation -specifically right-wing populism- and belief 
in conspiracy, as recorded in literature.  
Due to the situations that were formed within the three countries, the relationship between them and the EU has 
been disturbed and EU Institutions have been blamed publicity in several cases. It is interesting though that most 
of the students (62.9%) state that they feel citizens of the EU, while the proportion of those that they don’t is 
only 15.3%. This finding shows that most of the students do not feel alienated from the supranational system, 
that is to say EU, not allowing us to consider a correlation between feelings of alienation or distrust to authorities 
and conspiratorial beliefs, as literature has recorded. High percentage regarding students’ national citizenship 
proudness was also recorded in this survey, since 59.5% of them stated proud to be citizens of the specific 
countries. This finding shows that more than half of the students have national sentiments regardless their 
country’s conditions as described above, which leads to the assumption that they probably do not have feelings 
of isolation from their country. On the other hand, the fair close ratio of those stating not proud of being citizens 
of their country (13.6%) and those not feeling EU citizens (15.3%) rather reflects a criticism towards national or 
supranational authorities and current political narratives which, as literature records, may affect conspiratorial 
beliefs adherence.  
Within the changing socio-political frame of the three countries and EU, it was expected students to share 
specific anxieties and fears. In this frame they were asked to rate their fears regarding social security loss, 
country power loss or job loss. The ratio of those that didn’t respond is small. Losing one’s job was the strongest 
fear followed by country power loss fear. Students’ fear regarding social security loss was smaller. Insecurity on 
unemployment has been shown in literature to correlate to the tendency to believe in conspiracies. Anxiety, fear 
and need for control are factors related to conspiracy theories adherence. As literature indicates, fearful 
personalities interacting with dubious content can acquire distorted views of the world leading to interpretations 
that cannot be supported empirically.  
Regarding information sources, our findings reveal that the majority of the sample (69.8%) spend approximately 
two hours per day in social media activities, indicating thus students’ familiarity with new media. Nevertheless, 
within social media daily activities, only 27% of the students stated that they participate in a group or 
community. This is rather strange considering that young people search for friends, colleagues and likeminded 
people within digital communities.   
This study also demonstrated that students acknowledge that national mass media lie and that they trust social 
media or, at least, they consider both social and mass media equally credible. Only a minority of students 
indicated that they still trust mass media more than social media. New media favor conspiracy theories 
dissemination, as literature records, and in this frame students’ social media usage exposes them in a flood of 
conspiratorial views, the acceptance of which relates to several factors.  
Having identified students’ upgoing trust in social media, students was asked to state their participation in 
discussions on social media regarding the statements “Vaccinations are dangerous because pharmaceutical 
companies lie” and “The drug that cures cancer has been discovered, but they do not release it because of 
profitability concerns”. Findings reveal that more than one-third of the students surveyed, participate in at least 
one type of discussion. The cancer cure topic is more appealing to students than anti-vaccination. This may be 
attributed to the fact that cancer cure draws people’s attention regardless age, while anti-vaccination narrative 
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seems to be preferred by specific segments of the population (eg. Afroamericans in the case of HPV vaccination 
or parents in the case of other vaccines). Nevertheless, attention paid to both conspiracy theories in different 
level can be seen in the frame of people’s worries about health-related effects due to actions of conspirators who 
try to undermine their well-being.  
With reference to students’ conspiratorial beliefs, findings resulting from their answers regarding their 
agreement to the statements (a) “Vaccinations are dangerous because pharmaceutical companies lie”, (b) “The 
drug that cures cancer has been discovered, but they do not release it because of profitability concerns” reveal 
that students’ level of agreement shows significant fluctuations between the two theories.  Students showed their 
strongest agreement for the "cancer cure" conspiracy (50.5%), while the ratio of those who agree to the 
vaccination issue is 23.7%.  These findings are important since they show that the number of those that adhere 
conspiracy theories in both cases is bigger than the number of those participating in relevant discussions on 
social media. This may imply that delusions of conspiratorial nature pro-exist and a number of students seek for 
like-minded people in social media in order to reinforce their beliefs. It is thus very likely that individuals with 
similar interests and views form social media groups or participate in mediated community discussions that 
provide capacity for easy interaction, reinforcement, and validation of beliefs.   
Concluding, we may state that the most important finding of this survey is that conspiracism is not traced only in 
marginal groups with particular demographic traits as literature proposes, but it seems to be gaining ground in 
the mainstream of society even among future to be scientists. Our sample consisting of University students 
affirms this. Nevertheless, it must be noted that University students are trained in skepticism, since doubts, 
hypotheses and research are the fundamental elements for science promotion. In this frame it is reasonable that 
uncertainty and doubts regarding current narratives coming from ruling and science authorities get under scope 
and conspiracy theories come up as an alternative interpretive mechanism. Our study indicates that a percentage 
of students find these conspiratorial views appealing. However, this is quite problematic since students are 
expected to be the next generation of business people, teachers and politicians or, in other words, the next 
generation of opinion leaders and gatekeepers. 
Future research should bring forward additional knowledge about individual and social elements that explain 
current predilection toward what was once known as marginal, subcultural and unfounded. Furthermore, new 
theories are necessary to unravel the potential outcomes of fake news, conspiratorial and pseudo-scientific 
content as they gain ground in democratic contexts, considering that the foundation of modern democracies and 
the sustainability of these societies depend on informed citizens who actively seek credible sources and valid 
content. 
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Özet 
Zaman ve mekan, bir canlının varoluşunu ve aidiyetini tanımlamaya yarayan iki önemli unsurdur. 
Örneğin 1940-1945 yılları arasında Auschwitz’teki toplama kampında Yahudilerin yaşadıkları 
esaret, işkence ve ölümlere ait fotoğraflar, onların ait oldukları zaman ve mekandaki 
varoluşlarının, 21.yüzyıl ve sonrasına resmi birer belge olarak aktarılmasını sağlamıştır. Bu 
durum, genel olarak fotoğrafın, konu edindiği tüm varlıkların zamana ve mekana aidiyetlerini 
kayıt altına alma imkanına sahip olabildiğini göstermektedir. Resmî belge niteliği taşımayan hatıra 
fotoğrafları ise, öznel bir arşiv olarak fotoğrafa konu olan kişilerin zamana ve mekana dair 
aidiyetlerini kayıt altına almaktadır. Albüm vb. yerlerde muhafaza edilen bu fotoğraflar nesilden 
nesile aktarılarak, varoluş ve aidiyet bakımından çekildikleri zamanı ve mekanı aşabilmektedirler. 
Bu çalışmada, Jackson Patterson’ın aile albümündeki fotoğrafları fotomontaj tekniğiyle 
birleştirerek oluşturduğu yeni fotoğrafların, zaman ve mekan ilişkisi bağlamındaki aidiyetleri, 
fenomenolojik yöntemle ele alınarak sorgulanmaya çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Zaman, Mekan, Fotoğraf. 

 
Abstract 
Time and space are two important elements that define the existence and belonging of a living 
thing. For example, in the concentration camp in Auschwitz between 1940 and 1945, photographs 
of Jewish captivity, torture, and deaths were provided to be conveyed as official documents in the 
21st century and later on their time and place of existence. This situation shows that, in general, 
photography can have the opportunity to record the time and place belongings of all the entities to 
which it relates.The memorial photographs which do not bear the official document record the 
belongings of the people who are subject to the photo as a subjective archive. These photographs 
are kept on albums and similar places and are transmitted from generation to generation so that 
they can transcend time and place in terms of existence and belonging. In this study, the new 
photographs created by Jackson Patterson's photo album combining the photos on the family 
album with the photomontage technique will be tried to be questioned by the phenomenological 
method. 
Keywords: Time, Space, Photography. 
 

Giriş 
Herhangi bir varlığın tanımı, zaman ve mekan ilişkisi üzerinden yapıldığında, onun biçimsel yapısından ziyade 
aidiyeti akla gelmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, varlığın anlamı, ele alındığı zaman ve mekana göre 
değişkenlik gösterebilir. Başka bir deyişle, varlık; geçmiş, şimdi, gelecek, burası ve orası ile ilişki kurabilecek 
bir hale gelmiş olur. Resmi belge niteliği taşıyan fotoğraflarda bu duruma rastlanmamaktadır, çünkü onlar esas 
işlevleri gereği tarihi belgelemek için varolmuşlardır. Dolayısıyla, ilk ve esaslı işlevleri çekildikleri dönemi 
temsil etmektir. Oysa resmi belge niteliği taşımayan hatıra fotoğraflarında durum farklıdır. Onlar bir yandan 
görüntülendikleri zamana ve mekana dair anlamlar ve bağlamlar içerirken, diğer yandan üzerinden uzunca 
zaman geçtikten sonra bile ele alındıkları zamana ve mekana göre yeniden anlamlara ve bağlamlara sahip 
olabilirler. 
Zaman ve Mekan İlişkisinin Felsefi Boyutu 
Bazı kavramlar, zorunlu olarak başka kavramlarla birlikte anılmayı gerektirirler. Örneğin dürüstlükten 
bahsedilirken mecburen yalandan, doğrudan ve yanlıştan da bahsetmek, onları tanımlamak gerekmektedir. Aksi 
taktirde, tanımı yapılan kavram farklı bağlamlarda ele alınmaya başladığında eksik veya yetersiz gelecektir. 
Zaman ve mekan da birbirleriyle ilişkili iki kavramdır. Özellikle herhangi bir şeyin varoluşuna dair yapılan 
felsefi sorgulamalarda zaman ve mekan kavramı birlikte anılırlar. Ivan Frolov (1991), felsefe sözlüğünde zaman 
ve mekan kavramlarını aynı madde içinde açıklamayı tercih etmiştir. 
Henri Lefebvre (2007), “Felsefeler sadece tarihsel zamanı belirtmekle kalmazlar, aynı zamanda, bir 
‘zamansallık-mekansallık’ ilişkisini, zamana tabi olan, onun tarafından belirlenen bir mekanı ve mekanın üzerine 
işlenen zamanı gösterirler” diyerek, zaman ve mekan kavramının birlikte ele alınma meselesini açıklamıştır. Bu 
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bağlamda hatıra fotoğraflarının da zaman ve mekan ilişkisi bağlamındaki aidiyetleri bir varoluş problematiğidir. 
Dolayısıyla felsefecilerin zaman ve mekan kavramı hakkındaki görüşleri önem arz etmektedir. 
Orhan Hançerlioğlu (1982), zaman kavramını “Tüm varolanların birbirlerinin yerini alarak zincirlendikleri 
sonsuz süre olarak” tanımlamıştır. Anlaşıldığı üzere zamanın süreklilik arz eden bir içeriği vardır. Hatırlamak da, 
bir bakıma bu sürekliliği korumanın yolu olarak kabul edilebilir. Bedia Akarsu (1984) ise, “oluş, gelip geçiş, 
değişme ve süreklilik biçimi; dönüşü olmayan bir doğrultuda birbiri ardından gitme” şeklinde tanımlamıştır. 
Pek çok felsefeci zaman ve mekan hakkında düşünceler üretmiştir, fakat bunların tamamını ele almak yerine 
hatıra fotoğraflarının zamana ve mekana aidiyeti konusunda öne çıkabilecek düşünceleri ele almak daha makul 
görünmektedir. Buna göre Aristoteles (1996), “Zamanın bir parçası varolmuştur, /artık/ yoktur; öteki parçası ise 
olacaktır, henüz yoktur” diyerek bir bakıma hatıra fotoğraflarının sahip olduğu zamansallığı dile getirmiştir. 
Çünkü hatıra fotoğrafları açısından zamanın bir parçası, yani fotoğrafın çekildiği an, Aristoteles’in belirttiği gibi 
varolmuştur ve artık yoktur. Çekildikten sonra hatırlama ve hatırlatma maksatlı muhafazası da zamanın öteki 
parçasını, yani Aristoteles’in tabiriyle olacak olan fakat henüz olmayan boyutunu temsil etmektedir. 
Alman filozof Martin Heidegger’in (1996), “Geçmiş zaman geri getirilemez, gelecek zaman belirsizdir” diyerek 
hatıra fotoğrafının çekilme anına atıfta bulunduğu kabul edilebilir, çünkü bir hatıra fotoğrafı çekildiği anda, 
zamanın öncesi ve sonrası olmayan şimdiki boyutu yaşanmaktadır. Başka bir deyişle zamanın şimdiki hali 
fotoğraflanarak bir materyal haline gelerek varolmuştur. Bir hatıra fotoğrafı ile geçmiş zaman getirilmiş olmaz 
elbette, ancak geçmiş zamana dair detaylar o fotoğraflarda saklanabildiği için hafızanın hatırlama işlevi aktif 
hale gelerek geçmişin zihinden silebileceği izler tekrar canlanabilir. Bu açıdan geçmişin değil ama geçmişe dair 
izlerin zihne getirilmesi, çağrılması söz konusu olabilmektedir. Gelecek zamanın belirsiz olması ise, hatıra 
fotoğrafının gelecekteki varoluşuna ve aidiyetine dair bir saptama gibidir, çünkü hem Türkiye’de hem de 
dünyanın başka yerlerinde eski hatıra fotoğrafları bit pazarları vb. aracılıkların yapılmasıyla insanlar tarafından 
toplanmaktadır. Bu fotoğraflar, hatıra fotoğrafını çektiren sahiplerinin değil de, onları satın alan veya başka 
şekillerde ulaşan insanların ellerinde, evlerinde muhafaza edilmektedirler. Dolayısıyla hangi zamanda 
varolacakları veya varolup olamayacakları da tam olarak belli değildir. Bu fotoğraflar, belirsiz bir gelecek zaman 
kavramıyla karşı kaşıyadırlar. 
Mekanı ise Hançerlioğlu (1982), “Evren…Arapça mekan sözcüğü varolma anlamındaki kevn sözcüğünden 
türemiştir, içinde bulunulan yer demektir” şeklinde açıklamıştır. Görüldüğü üzere mekanın varoluşla doğrudan 
bir ilişkisi bulunmaktadır.  Jean Paul Sartre’ın (2011), “Başkasının bakışı bana mekânsallık kazandırır” cümlesi 
de, hatıra fotoğraflarının mekana aidiyeti konusunda hareket noktasını oluşturmaktadır. Buna göre, o hatıra 
fotoğrafına bakan kişi, o fotoğrafa ve dolayısıyla fotoğrafta varolanlara bir mekansallık kazandırmaktadır. 
Çekildiği tarihte bir albümde saklanan fotoğraf, yıllar sonra bir eskicinin raflarındaki müşterinin bakışına maruz 
kalıyorsa, o fotoğrafın mekanı o eskici olmaya başlamıştır. Müşteri fotoğrafı satın alır ve onu kütüphanesindeki 
bir rafa koyarsa, o zaman da fotoğrafın ait olduğu mekan o kişinin evi olmaya başlar. Bu mekansal aidiyet, 
fotoğrafın çekildiği mekanı da muhafaza eden bir aidiyettir. Sartre (2011), “başkasının bakışı yalnızca 
mekânsallaştıran olarak kavranmaz: o bir yandan da zamansallaştırandır” diyerek, zaman ve mekan 
kavramlarının ne denli birbirleriyle ilişkili olduklarını da kanıtlamıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde, hatıra 
fotoğrafının mekanını belirleyen bakış, aynı zamanda onun zamansallığını da belirlemiş olmaktadır. Gaston 
Bachelard ise (1996), mekanın belleği canlandırdığından ve bilinç dışı ile bağı olduğundan bahsetmiştir. Yani 
gerek fotoğrafın içindeki mekanın gerekse bir izleyici olarak fotoğrafa bakan kişinin içinde bulunduğu mekanın, 
belleği harekete geçirebilme ve böylelikle de kişiyi bilinç dışına ulaştırabilme gücüne sahip olduğu söylenebilir. 
Hatıra fotoğraflarının aidiyeti, fotoğrafın aidiyet kavramına genel olarak bakışından ayrı bir yerde duruyor 
gibidir, çünkü hatıra fotoğrafları sadece hatırlama ve hatırlatma gayesi taşımaktadırlar. Dolayısıyla, hatıra 
fotoğrafları dışında da bilhassa fotoğrafın belge niteliğini taşıyan özelliği üzerine de bir aidiyet düşüncesi 
geliştirmek gerekmektedir. 
Belge Niteliğindeki Fotoğrafların Aidiyeti 
İkinci Dünya Savaşı sırasında, savaşın felaketini gözler önüne seren pek çok fotoğraf çekilmiştir. Bu 
fotoğrafların tamamı, belirli bir döneme ve savaşın geçtiği belirli yerlere aittirler. Her birinde, savaşın yaşandığı 
zaman ve mekanlardan izler bulunmaktadır (Fotoğraf 1). 
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Fotoğraf 1: İkinci Dünya Savaşı Kuzey Afrika Harekatındaki İtalyan Taarruzu, Getty Images, 1940. 

Fotoğraftaki üç askerin üniformasındaki detaylar incelendiğinde, askerlerin İtalyan ordusuna mensup oldukları 
söylenebilir. Bunun yanı sıra, savaş alanının kumdan oluşan yapısı da buranın çöle benzer bir yer olduğunu 
düşündürmektedir. Siyah ve koyu gri tonların bulunduğu alanda ise bir patlamanın gerçekleştiği kolaylıkla 
söylenebilmektedir. Tüm bu veriler, fotoğrafın zaman açısından İkinci Dünya Savaşı’nın 1940 yılında yaşanan 
anlarına ait olduğunu ve mekan açısından da çöle benzeyen kum ve topraktan oluşan bir yere ait olduğunu 
göstermektedir. Bahsi geçen saptamalar, fotoğrafın içeriğine ait saptamalardır ve tarihi bir belge niteliği taşıması 
sebebiyle de, yıllar sonra bile içeriğinden başka bir zaman ve mekanla ilişki kurulması mümkün 
görünmemektedir. Özellikle fotoğrafın içeriğinin temsil ettiği nesnel anlamlar ve bağlamlar sebebiyle, tek 
boyutlu bir zaman ve mekan aidiyetinden söz edilmektedir. Buna göre bu fotoğrafta savaşın sertliği, ölüm, hayat, 
özgürlük vb. kavramlar akla gelmektedir ve bu nesnel bağlamlar bu fotoğrafın varlığı sürdükçe değişmeden 
kalacaktır. 

 
Fotoğraf 2: Auschwitz’de bulunan cesetlerin yakıldığı fırınlar, Getty Images, 1945. 

Yine İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’daki nazi kamplarında da yüzlerce fotoğraf çekilmiştir. Özellikle 
toplama kamplarındaki yahudilerin görüntüleriyle dolu olan bu fotoğraflar, zamana ve mekana aidiyet 
konusunda öyle güçlü bir kök ile ait oldukları dönemi ve yeri temsil etmektedirler ki, başka hiçbir zaman ve 
mekana aidiyetleri düşünülememektedir (Fotoğraf 2). Fotoğrafın içeriğindeki trajik boyut, izleyicinin, vahşetin 
yaşandığı zaman ve mekanla sıkı bir bağ kurmasını sağlamaktadır. Az sonra fırına, tek suçu yahudi olmak olan 
ölü bir beden verilecektir ve bunu yine kendisi gibi yahudi olan başka birisi -belki bir arkadaşı veya akrabası- 
yapacaktır. 
Teknik Müdahale ve Aidiyetin Değişimi 
Birinci ve ikinci fotoğraftaki örneklerde, tarihi belge niteliği taşıyan fotoğrafların çekildikleri zaman ve mekana 
aidiyet ilişkisi bağlamında sahip oldukları güçlü bağ, gerek fotoğrafın içeriği gerek yapısındaki siyah beyaz 
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olma, çeşitli lekelere veya kırılmalara sahip olma gibi teknik özelliklerden ötürü onu başka zaman ve mekan 
aidiyeti bağlamlarında düşünmeyi engellemekteydi. Ancak bu durum, fotoğrafın içeriğine ve yapısal 
özelliklerine müdahale ile aşılabilmektedir (Fotoğraf 3). 

 
Fotoğraf 3: Solda Nazi fotoğrafçılar tarafından çekilmiş bir fotoğraf, Auschwitz, 1944, ve sağda aynı yerin 2010’da 

yayımlanan Auschwitz-Birkenau. The Place Where You Are Standing… isimli kitapta bulunan Pawel Sawicki tarafından 
çekilmiş fotoğrafı. 

Pawel Sawicki; toplama kampından sağ olarak kurtulan Lilly Jacob Zelmanovic Meier’in eline geçen ve onun 
muhafaza ettiği albümde bulunan, Auschwitz’deki toplama kamplarına ait 1940’lardan kalma fotoğraflardan 
bazılarını, yaklaşık aynı açılarla yeniden çekmiştir. Sawicki, bu çalışmayı yaparken mekanları boş olarak 
görüntülemiştir. Çekim açılarına sadık kalmaya çalıştığı için, fotoğraf seyircisi 1940’larda çekilen fotoğrafla 
kurduğu bağı devam ettirebilme imkanı bulabilmektedir. Dolayısıyla orijinal fotoğrafın zaman ve mekan ilişkisi 
bağlamındaki geçmişe dair aidiyeti, Sawicki’nin fotoğraflarına kadar ulaşabilmektedir. Başka bir deyişle, yeni 
fotoğraflarda, eski fotoğrafların hissettirdiği ve düşündürdüğü şeyler de mevcuttur.  

 
Fotoğraf 4: Alexander Gardner’ın Home of a Rebel Sharpshooter isimli fotoğrafının Marina Amaral tarafından 

renklendirilmiş hali, 2000’ler. 
Yeni fotoğrafların teknik açıdan renkli olmaları, onları zamana aidiyet bağlamında bugünlere taşımıştır. İçeriğe 
dair anlam spekülasyonları ise, yeni fotoğraflarda hiçbir insanın bulunmaması ve soykırım kavramı üzerinden 
yapılabilir. Sonuç olarak teknik bir müdahaleyle, belge niteliği taşıyan ve nesnel anlama sahip bir fotoğraf da, 
zaman ve mekan ilişkisi bağlamında aidiyetini geçmişe dair şimdiki zamanın ötesine taşıyabilmiştir. 
Teknik müdahalenin başka bir örneği, Brezilyalı fotoğrafçı Marina Amaral’ın çalışmalarında görülmektedir. 
Amaral, 5 Temmuz 1863’te Alexander Gardner’ın çektiği Home of a Rebel Sharpshooter isimli fotoğrafı dijital 
teknolojinin imkanlarıyla manipüle ederek renkli hale getirmiştir (Fotoğraf 4). 
Gardner’ın fotoğrafı, dönemi itibariyle bir belge niteliği taşımaktadır ve Amerikan İç Savaşı hakkında 
araştırmacıların faydalanabileceği bir içeriğe sahiptir. Amaral, tıpkı Sawicki’nin yaptığı gibi siyah beyaz bir 
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fotoğrafa teknik müdahalede bulunmuş ve böylelikle biçimin değişmesiyle fotoğrafın zaman açısından aidiyet 
algısı fotoğrafın renkli dönemlerine adeta transfer olmuştur. Bununla birlikte mekanın renkli hali de, mekanın 
geçmişteki ve şimdiki haline dair bir düşünme eyleminin gerçekleşmesini sağlamıştır.  
Genel olarak renkli fotoğrafta, gözün algıladığı renklerin bulunması, insanın görülen gerçeklikle daha yakın ve 
kolay bir ilişki kurabilmesini mümkün hale getirmektedir. Siyah beyaz fotoğraflar, rengin fotoğrafa girmeden 
önceki dönemine ait olduğundan, çoğunlukla geçmişle alakalı, başka bir deyişle nostaljik olarak kabul 
edilmektedirler. Ancak renkli bir fotoğraf, her ne kadar seneler önce çekilse de, zaman algısı bakımından 
şimdiye daha yakın bir zaman diliminde bulunacaktır. Amaral da fotoğrafta, siyah beyaz ve renkli fotoğraftaki 
zamansal aidiyet ilişkisini kullanmıştır ki, çalışmalarını topladığı kitabının ismi de The Colour of Time’dır. 
Hatıra Fotoğraflarının Dokunulmazlığı ve Aidiyeti 
Türk Dil Kurumu, hatıra kelimesini “Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz”127 
olarak tanımlamıştır. Buna göre, hatıranın kaçınılmaz olarak geçmişle ve bellekle mecburi bir ilişkisi 
bulunmaktadır. Bellek, bir şeyi hatırlamak için pek çok şeyden faydalanabilir. Örneğin; sesler, renkler ve kokular 
belleğin hatırlama faaliyetini harekete geçirebilecek veya canlandırabilecek unsurlardır. Yaşanan herhangi bir 
olay esnasında bulunulan yerde veya o yerin civarında duyulan sesler, üzerinden uzun zaman geçtikten sonra 
bile, o olayı veya olaya dair detayları hatırlatmaya yardımcı olurlar. Benzer şekilde, mekanlardaki kokular da, o 
mekana veya olaya dair hatırlama faaliyetini tetikleyen bir unsurdur.  
Söz konusu fotoğraf olduğundaysa, hatıranın kelime manasında bulunan iz, ön plana çıkmaktadır, çünkü fotoğraf 
yaşanan olaya dair izleri barındıran bir materyal veya bizatihi izin kendisidir. Böyle düşünüldüğünde, bir 
fotoğrafta poz vermiş insanların giyimleri, bulundukları mekan veya yüzlerindeki ifade, o fotoğraftaki insanlar 
için farklı bir anlam taşır, çünkü o fotoğrafın çekilmesinden önceki ve çekildikten sonraki anları bilirler. 
Fotoğrafın çekilmesinden önce, çekildikten sonra veya çekilmesi esnasında yaşananlar, geçmiş, gelecek ve şimdi 
bağlamında bir hatıra bütünlüğü oluşturmaktadır. Fotoğraf ise, bir materyal olarak şimdinin bir çeşit mührü 
olmakla beraber geçmiş ve gelecekle de bir varoluş ilişkisine sahiptir. 

 
Fotoğraf 5: Yahudi Macar bir ailenin fotoğrafı, fotoğrafçısı bilinmiyor Macaristan, 1944. 

İzleyici açısından düşünüldüğünde, bir fotoğrafın hatıra amaçlı çekilip çekilmediği önem arz etmektedir, çünkü 
bu sayede fotoğraf ile kurulacak estetik ve teknik ilişki belirlenecektir. Böylelikle de anlam spekülasyonunun 
hangi boyutlarda, hangi derinliklerde veya hangi bağlamlarda yapılacağı da belirlenmiş olacaktır. Genel olarak 
ifade etmek gerekirse hatıra fotoğraflarının teknik açıdan dokunulmazlıkları vardır, çünkü onlar evvela şahsi 
birer materyal olmak üzere çekilmişlerdir. 
Bu tür fotoğraflar bir stüdyoda çekilse bile, teknik açıdan yapılacak eleştiriler konusunda dokunulmazlığa veya 
bir ayrıcalığa sahiptirler, çünkü fotoğrafın çekilme amacı resmi bir belge veya bir sanat eseri olması değildir 
(Fotoğraf 5). Fotoğraf, Yahudi Macar bir aileye aittir. Muhtemelen anne olan bir kadın, iki erkek ve bir kız 
çocuğu ile bir stüdyoda fotoğraf çektirmişlerdir. Kadının kocasının hayatta olup olmadığı veya fotoğrafçının 
kadının kocası olup olmadığı bilinmemektedir, ancak bilinmesi en muhtemel şey bu fotoğrafın mekan 
bağlamında bir stüdyoda veya stüdyo ortamını andıran bir fonun bulunduğu mekanda çekildiğidir. Fotoğrafı 
trajik hale getiren durum, 1944 senesinde bu fotoğrafı çektiren aile üyelerinin hepsinin, 1945 senesinde 

																																																								
127 Hatıra, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b092d09619683.27916075 
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Auschwitz’de öldürülecek olmalarıdır. Başka bir deyişle, 1943 senesi onlar için var olmuştur ama artık yoktur, 
1944 senesi vardır, 1945 senesi ise henüz yoktur ama olacaktır. Oysa gelecek açısından 1946 senesi onlar için 
olmayacaktır, fakat bu fotoğraf onların varoluşlarına dair temsili bu satırların yazıldığı 2018’e kadar taşımıştır. 
Bu bakımdan fotoğraf, zaman bağlamında geçmiş, şimdi, gelecek; mekan bağlamında ise orası, burası ve 
bilinmeyen mekanlara aittir. 

 
Fotoğraf 6: Türkiye’de çekilmiş bir hatıra fotoğrafı, fotoğrafçısı ve tarihi bilinmiyor. 

Hatıra fotoğraflarının çok boyutlu zaman ve mekan ilişkilerini barındırabilmesinin sebebi, temel olarak onların 
hatırlama ve hatırlatma işlevlerini yerine getirmek için çekilmiş ve belki de daha önemlisi saklanmış olmalarıdır. 
Bu fotoğraflar çoğunlukla albümlerde, kutularda, zarflarda, cüzdanlarda, çerçevelerde vb. muhafazalı yerlerde 
bulunurlar. Bu muhafaza şekliyle, çekildikleri zaman geçse de hatırda adeta şimdiyi temsil ediyormuşçasına 
kalabilmektedirler. Örneğin demiryolları çoğunlukla yapıldıkları güzergahta yıllarca kalırlar. Bu şekilde 
değişmeyen bir yerin fotoğrafına bakıldığında, fotoğrafta yer alan diğer herşeyin nasıl bir değişime uğradığı 
anlaşılabilir.  
Altıncı fotoğrafta, iki arkadaşın rayların üzerinde çektirdikleri hatıra fotoğrafı görülmektedir (Fotoğraf 6). İki 
arkadaş rayların üzerinde el ele tutuşarak yürümektedirler ve çevrelerinde elektrik direği ve yeşilliklerden başka 
dikkat çeken unsur yoktur. Bu iki kişi, yıllar sonra aynı fotoğrafa bakacak olurlarsa, hatırlayacakları şeyin o 
yürüşten öncesinin, yürüyüş anındaki eğlencelerinin ve sonrasında yaptıklarının olacağı kuvvetle muhtemeldir. 
Bunun sebebi, o fotoğrafın hatıra amaçlı çekilmiş olmasıdır. Söz konusu fotoğrafta; o günü hatırlamak, yolu 
hatırlamak, eğlenceyi hatırlamak, dostluğu hatırlamak kristalize hale gelmektedir. 
Jakson Patterson’ın Fotomontajlarında Zaman ve Mekan 
Fotoğraf teknikleri, fotoğrafın ifade olanaklarını etkileyen bir özelliğe sahiptirler. Kullanılan teknikler, aynı 
zamanda içeriği de etkileyebilecek bir güce sahip olabilmektedirler. Bu tekniklerden bir tanesi fotomontajdır. 
Bülent Erutku (2017), fotomontajı, “geleneksel ya da sayısal yöntemlerle bir fotoğraftaki eksik kısımları 
tamamlamak ya da anlatılmak istenen fikre göre yeniden düzenlemek” olarak tanımlamıştır. 
Fotoğraf tarihi açısından incelendiğinde fotomontaj, dadaistler tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle John 
Heartfield’ın fotomontajlarında Hitler’e karşı güçlü bir eleştiri bulunmaktadır. Bu teknikte, farklı fotoğrafların 
aynı yüzeyde kesilip biçilerek yeniden kullanılması, tam anlamıyla zamandan ve mekandan bağımsız bir 
fotoğrafik algıyı mümkün kılar. Patterson da, Recollected Memories isimli projesindeki fotoğraflarda bu tekniği 
kullanmıştır (Fotoğraf 7). 
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Fotoğraf 7: Red Barn, Jackson Patterson, 2009. 

Patterson, aile albümlerine bakarken kırmızı renkli ahırın artık yerinde olmadığını fark eder ve albümdeki diğer 
fotoğraflardan da bir seçki oluşturarak onları, kendi hissettiği şekilde yeniden yorumlar. Çalışmasını farklı 
mizansenlerde gerçekleştiren Patterson, fotoğraflara dair hikayeyi bilmemektedir, sadece hissettiği şekilde onları 
ya aynı mekanları yeniden görüntüleyerek ya da başka bir fotoğrafın içine yerleştirerek fotomontajını oluşturur. 
Sanatçı, Red Barn isimli fotoğrafta, mekan olarak ahırın önceden bulunduğu araziyi görüntülemiştir. Ahır, 
zaman içinde bulunduğu yerden biraz daha uzak bir mesafeye taşınmıştır ve Patterson bu durumdan 
etkilenmiştir. Bu sebeple, ahırın albümdeki halini, ahırın eskiden bulunduğu, ancak şu anda bulunmadığı yere 
fotomontaj tekniği ile yerleştirmiştir. Sanatçı bu çalışmayı dadaistlerin yaptığı gibi konvansiyonel şekilde değil, 
dijital teknolojinin imkanlarıyla gerçekleştirmiştir.  

 
Fotoğraf 8: Road Trip, Jackson Patterson, 2013. 

Patterson’ın çalışmaları, zaman ve mekan ilişkisi bağlamında hem Pawicki’nin hem de Amaral’ın 
çalışmalarından farklıdır, çünkü her Patterson, Pawicki ve Amaral’ın yaptıkları gibi sadece varolan fotoğraf 
üzerinde çalışmamıştır. O,  bir yandan zaman ve mekan ilişkisi açısından albümdeki hatıra fotoğrafının varlığını 
muhafaza etmiş, diğer yandan yeniden çektiği fotoğraflarla geçmişteki varlığın, şimdiki ve gelecek zamanla ve 
mekanla ilişki kurmasını sağlamıştır. Böylelikle, hatıra fotoğrafındaki insanları hiç tanımayan insanlar bile, o 
fotoğraftakilerle daha çabuk bir ilişki kurabilecek konuma getirilmiş olmaktadır, çünkü fotomontajda hatıra 
fotoğrafının dışında bulunan alanlar, günümüze ait alanlardır yani aynı şekliyle fotoğraftaki mekanları 
görebilmek teorik olarak mümkündür. 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	382 

382	

Road Trip isimli fotoğrafta ise, bir otomobilin bagaj kısmına oturmuş üç kadın poz vermektedir (Fotoğraf 8). 
Fotomontajın uygulandığı ve daha çok bir fon vazifesi gören fotoğrafta ise, bulutlu bir gökyüzü, gidiş ve geliş 
şeritli iki adet yol ve bunların hem arasında hem de sağında ve solunda yer yer çalılıkların yer aldığı topraklık bir 
alan bulunmaktadır. Yolun her iki şeridinde de birer araç bulunmaktadır. Her iki araç, gelmeyi ve gitmeyi ve 
hatıra fotoğrafındaki araç da kalmayı sembolize ediyor gibidir.  
Bir bakıma zamanın akışkanlığı da bu fotoğrafta daha kristalize hale gelmektedir. Geçmiş ve geçmişe ait olan 
herşey, zamanın olduğu yerde kalıcılığını anlatmaktadır, çünkü geçmiş artık dinamizmini kaybetmiştir. Şimdi 
dinamiktir, yaşanmaktadır; gelecek ise yaşanmayı beklemekte, başka bir deyişle dinamizmi barındırmaktadır. 
Oysa geçmiş, hareketten uzak bir sükunet içindedir. 

 
Fotoğraf 9: Change of Season, Jackson Patterson, Tarihi bilinmiyor. 

Patterson’ın, Change of Season isimli fotoğrafında, zaman kavramına dair düşüncelerini fotoğrafın ismine de 
yansıttığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 9). Bu düşünceye göre, Mevsimlerin Değişimi olarak tercüme edilebilecek 
olan Change of Season; imgesel açıdan zamanın geçmesi, büyüme, ölüm, değişim gibi anlam katmanlarını 
barındırmaktadır. Örneğin sinemada, iki olay veya durum arasında uzun bir zamanın geçtiğini ifade etmek için 
mevsim geçişlerini gösteren sahneler kullanılır. Eğer sahne yaz ise, sararmış yapraklar gösterilerek sonbaharın 
geldiği, karın yağdığı gösterilerek kışın geldiği, çiçeklerin açmaya başlaması gösterilerek de ilkbaharın geldiği 
gösterlir. Fotoğrafta ise, fotoğrafın ismi veya içeriği zamansallıkla ilişki kurmayı mümkün hale getirir. Patterson 
hem fotoğrafın ismini hem de içeriğini bu düşünceye göre seçmiştir. Fotoğrafta genel olarak iki adet bankın 
bulunduğu bir park, parktaki bankta oturan ve ayakta duran insanlar görülmektedir. Fotoğrafın ortasına, hatıra 
fotoğrafı yerleştirilmiştir ve bu fotoğrafta karların içinde kar topu oynayan çocuklar bulunmaktadır. Hatıra 
fotoğrafındaki mekan, Patterson’ın sonbaharda görüntülediği parktır. Yani hem hatıra fotoğrafındaki hem de 
Patterson’ın çektiği fotoğraftaki park aynı parktır, çünkü hatıra fotoğrafındaki ağacın devamı, Patterson’ın 
çektiği fotoğraftaki ağaçla bütünleşmektedir. Başka bir deyişle, Patterson, bu fotoğrafında hem zamanı hem de 
mekanı tam olarak geçmiş, şimdi ve gelecek ilişkisi bağlamında birbirleri üzerine adeta perçinlemiştir. 
Dolayısıyla hatıra fotoğrafları, Patterson’ın fotoğraflarında zaman ve mekan ilişkisi bağlamında hem geçmişe, 
hem şimdiye, hem de geleceğe ait bir biçim ve içerikte sunulmuştur. 
Sonuç 
Zamanın algılanışındaki zorluk, onun ifade edilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu açıdan felsefecilerin zaman 
kavramı üzerine sürekli düşünmüş olmaları önemli bir durumdur. Varlığın zamanla tanımlanmasıyla birlikte, 
varlığın kaplayacağı bir mekan düşüncesi de ortaya çıkmış ve böylelikle zaman ve mekan sıklıkla birlikte anılır 
olmuştur. Felsefenin daha çok zihinsel bir süreç olması, meselenin kavranmasını kimi zaman güçleştirmektedir, 
ancak sanatçıların, bilhassa da görsel sanatlarla uğraşan sanatçıların eserlerinde zamanı bir konu olarak 
kullanmalarıyla birlikte zaman salt imgelemden çıkıp daha görünür hale gelmiştir. Dali’nin Belleğin Azmi isimli 
eserindeki eriyen saatler, zaman ve hatırlama ilişkisini akla getirirken, mekana dair net olmayan bir tasvir de bu 
ilişkiye eşlik etmiştir. Tıpkı bunun gibi, fotoğraf sanatının da belge niteliği taşıyan materyaller üretebilmesi, 
onun zaman ve mekanla doğrudan bir ilişki kurabilmesini sağlamıştır. Öte yandan çekilen her fotoğrafın zamana 
ve mekana dair aidiyeti, her zaman geçmiş-şimdi-gelecek düzleminde her üç öğeyi de aynı anda barındıracak 
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şekilde ön plana çıkmamıştır. Özellikle belge niteliği taşıyan ve bu amaçla çekilen fotoğraflar, çekildikleri tarihe 
ve mekana dair oldukça güçlü bir bağ kurmuş olurlar, çünkü onların asli bağlamı o tarih ve mekandaki olaydır. 
Dolayısıyla, böyle fotoğraf üzerine anlam araştırmaları yapılırken, onların sahip olduğu bağlamı değiştirebilmek 
için teknik veya estetik birtakım müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Fotoğraf özelinde bunlar, renklendirme 
veya fotomontaj olabilmektedir. Genelde bir fotoğrafın zamana ve mekana dair aidiyetinin en geniş bağlama 
ulaşabilmesi bahsi geçen müdahaleler ile mümkünken, hatıra amaçlı çekilen fotoğraflar en başında bu geniş 
bağlama yatkın olarak ön plana çıkarlar. Bunun sebebi, hatırlamanın daha çok bir şimdiki zaman ve gelecek 
zaman içeriğinin bulunmasıdır, yani herhangi bir şey hatıra olarak kabul edildiğinde, o şey varoluşuna dair hem 
kendi anlamını hem de temsil ettiği şeyin anlamını daha sonra hatırlanmak ve hatırlatmak üzere muhafaza 
etmektedir. Bu açıdan hatıra fotoğraflarının teknik, estetik ve içerik eleştirileri konusunda ayrıcalıklı ve hatta 
dokunulmaz denebilecek derecede bir üstünlüğü bulunmaktadır. Jackson Patterson da, aile albümlerindeki 
fotoğraflardan etkilenerek, o fotoğraflarla kurduğu şahsi ilişki sonucunda onları aynı ve farklı mekanlarda, eski 
fotoğrafı da dijital fotomontaj tekniğini kullanarak aynı fotoğraf içinde tekrar görüntülemiştir. Böylelikle de, 
hatıra fotoğraflarının zaman açısından geçmiş-şimdi-gelecek, mekan açısından ise orada-burada-her yerde 
düzleminde bir aidiyete sahip olabilecekleri fikrini desteklemiştir. 
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Abstract. Concurrently with the expansion of communication and transport facilities, growing 
number of users every day a little more social media, as well as all over the world, it has become 
part of everyday life in Turkey. Social media is also causing new business areas such as many 
social institutions and habits to be deeply influenced and transformed. One of the new business 
areas that emerged with the widespread use of social media was the preparation of content for 
video sharing sites, which are referred to as "YouTuber". The young content creators who have the 
opportunity to earn money and fame with the videos they upload to Youtube have opened their 
way to become a business line of their work. YouTube since May 2013 with the YouTube 
Partnership Program to also implement in Turkey, Turkish youth have rapidly increased interest in 
Youtubers and gained fame and reputation as well as by many young youtubers in a short time. 
This study clarifies the general view youtuber in Turkey has been making predictions about the 
future. 
 

1. GİRİŞ 
İletişim ve ulaşım olanaklarının genişlemesiyle eşzamanlı olarak kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artan 
sosyal medya, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündelik yaşamın parçası haline gelmiştir. We Are Social 
tarafından hazırlanan 2018 Dünya Dijital Yıllığı verilerine göre 7 milyar 593 bin kişi olan Dünya nüfusunun, 4 
milyarı (%53) internet kullanıcısıdır. Ayrıca dünyada 5.135 milyar cep telefonu kullanıcısı, 3.196 milyar aktif 
sosyal medya kullanıcısı, 2.958 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır 
(https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018).  
Aynı Rapora göre 81,33 milyon olan  Türkiye nüfusunun ise 54,33 milyonu (%67) internet kullanıcısıdır ve bu 
nüfusun 51 Milyonu (%63) aktif sosyal medya kullanmaktadır. Ayrıca 59 milyon (%73) kişi cep telefonu 
sahibidir ve bunların 51,45 milyonu, telefonlarından internete bağlanmaktadır. Sosyal medya ağlarını cep 
telefonu yoluyla kullanan kişi sayısı 44 milyondur (%54). Türkiye’de insanlar günde ortalama 7 saatini internette 
geçirmekte bunun 2 saat 48 dakikasını sosyal medyaya, 2 saat 44 dakikasını video izlemeye ve 1 saat 22 
dakikasını müzik dinleyemeye ayırmaktadır. (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018). 
Kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artan sosyal medya, birçok toplumsal kurumu ve alışkanlığı derinden 
etkileyerek dönüştürmekte ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Sosyal medya 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan yeni iş alanlarından birisi de “youtuberlık” olarak ifade 
edilen video paylaşım siteleri için içerik hazırlama olmuştur. Youtube’a yükledikleri videolar ile para ve şöhret 
kazanma imkânı bulan genç içerik hazırlayıcılar, yaptıkları işin bir iş kolu haline gelmesinin de yolunu açmıştır. 
Youtube’un Mayıs 2013 tarihinden itibaren YouTube İş Ortaklığı Programı’nı (YouTube Partnership Program) 
Türkiye’de de hayata geçirmesi ile birlikte Türk gençlerinin youtuberlığa olan ilgisi hızla artmış ve kısa süre 
içerisinde birçok genç youtuberlık yoluyla hem ün hem de şöhret kazanmıştır. Bu çalışmada youtuberlığın 
Türkiye’deki genel görünümü ortaya konularak gelecek konusunda tahminlerde ve önerilerde bulunulmuştur. 
2. YOUTUBE ve YOUTUBERLIK 
Youtube video paylaşım ağı, resmi olarak PayPal isimli online ticaret ağının üç eski çalışanı olan Jawed Karim, 
Chad Hurley ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kurulmuştur (Burgess ve Green, 2013: 1). Karim, Hurley ve 
Chen, kurulduğu 2000 yılından itibaren küçük ama başarılı bir şirket olan PayPal’da çalışmış ve online ticaret 
konusunda büyük bir tecrübe edinmişlerdi. Ayrıca her biri şirketin küçük bir kısmına sahipti ve 2002’de şirket 
satıldığında çok para kazanmışlardı. 2004 yılı sonlarında işlerinden ayrılmaya ve yeni bir internet şirketi 
kurmaya karar verdiler (Woog, 2008: 6-7). Ceplerinde PayPal’dan kazandıkları dolarlar ile kendilerine yeni iş 
imkanları arayan üç genç, video yükleme, izleme ve paylaşma sürecini kolaylaştırma konusunda gerçek bir 
hizmet ihtiyacının bulunduğunu fark ettiler ve böylece youtube ortaya çıktı. Üçlü, 15 Şubat 2005 tarihinde 
youtube.com alan adını kayıt ettirdiler ve ardından Hurley’in garajında sitenin teknolojisini geliştirmeye 
başladılar (Miller, 2011: 6).  
Bu kuruluş sürecinde grubun programcısı Chen, bir web tarayıcısının içindeki video klipleri yayınlamak için 
Adobe’un Flash geliştirme diliyle çalıştı. Bir kullanıcı arayüzü uzmanı olan Hurley, kullanıcıların beğendikleri 
videoları tanımlamasını ve paylaşmasını sağlamak için etiket (tag) kavramını benimsedi. Birlikte, kullanıcıların 
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video kliplerini kendi web sayfalarına yapıştırmasına imkan veren bir yol buldular ve bu sitenin erişimi 
genişletti. Yapılan geliştirme çalışması sonucunda sitenin genel beta test sürümü Mayıs 2005’te yayına geçti. 
Üçlü, birkaç aylık çalışmanın ardından, Aralık 2005’te, resmen YouTube’u faaliyete geçirdi (Miller, 2011: 6). 
YouTube, büyüyen çevrimiçi video ekolojisine bir yanıt olarak geliştirildi (Lister vd., 2009: 227). Aslında bir 
video paylaşım ağı kurma fikri yeni değildi. Başkaları da bunu denemişti. Bunlardan shareyourworld.com isimli 
sitenin ilk video paylaşım ağı olduğu kabul edilmektedir (Baker vd., 2018: 98; Woog, 2008:9). Site, 1997 yılında 
faaliyete geçmiş ancak dönemin teknolojisi, internet üzerinden video göndermeye ve izlemeye uygun 
olmadığından kısa süre sonra faaliyetine son vermiştir. Zamanla fiber optic kablolar ve kablosuz ağ teknolojisi 
internet hızını arttırmış daha büyük dosyaları internet üzerinden gönderme kapasitesini genişletmişti. Bu 
sebeplerle Karim, Hurley ve Chen fikirlerini uygulamak için doğru zaman olduğuna karar verdiler (Woog, 
2008:9). Youtube’a yüklenen ilk video, YouTube kurucularından Jawed Karim’in San Diego Hayvanat 
Bahçesi’nde çektiği “Me at the zoo” (Ben hayvanat bahçesindeyim) başlıklı videodur. (Crick, 2016: 36; Rowell, 
2011: 52). 23 Nisan 2005 tarihinde yüklenen 19 saniyelik video,  Yakov Lapitsky tarafından kaydedilmiş olup 
(Kukkonen&Kukkonen, 2013: 39) bugüne kadar (1 Mayıs 2018) 52,5 milyonu aşkın kişi tarafından 
görüntülenmiştir.  
Youtube’un kuruluş amacı yeniden kullanabilmek için video depolamak olduğundan ilk yıllardaki sloganı “Your 
Digital Video Repository” (Dijital Video Deponuz) idi (Brabazon, 2012: 193). Sonraki yıllarda popülerlik 
kazandıkça kendi çektiği videoları yayınlamak daha önemli bir amaç haline geldiğinden slogan da “Broadcast 
Yourself” (Kendini Yayınla) olarak değişmiştir. Bu slogan değişimi sitenin bir kişisel video depolama aracından 
bir kendini ifade etme platformuna dönüştüğünü ifade etmektedir   (Burgess ve Green, 2013: XVI).  
Youtube’un “kültürel üretkenliği”, aynı zamanda yüksek hacimli bir web sitesi, bir yayın platformu, bir medya 
arşivi ve bir sosyal ağ olmasından kaynaklanır. Youtube basit bir arayüz tasarımına sahiptir. Bu arayüz tasarımı 
çok zarif değildir, ancak en azından varsayılan amacının sınırları dahilinde, videoları yüklemek, dönüştürmek, 
etiketlemek ve yayınlamak için oldukça kullanışlıdır. Bu sayede herhangi bir kullanıcı herhangi bir internet 
tarayıcısı ile site üzerindeki işlemleri rahatça gerçekleştirebilmektedir (Burgess ve Green, 2013: XVII).  
Kolay kullanılabilir bir arayüze sahip olması, Youtube’un hızla geniş kitlelere ulaşmasını ve dünyanın en çok 
kullanılan sosyal ağlarından birisi haline gelmesini sağlamıştır. Bir YouTube kullanıcısının, diğer kullanıcıların 
yüklediği videolara yorum yapabilmesi, yanıt videoları hazırlayabilmesi, ya da yorumlara karşılık vermesi ile 
video veya yorumları “beğenme” veya “beğenmeme” seçeneklerini kullanabilmesi, YouTube arayüzündeki 
etkileşimsel uygulamalar olarak özetlenebilir (Çomu, 2012: 80). 
Youtube’un sosyal ağ olanaklarından yalnızca siteye üye olanlar yararlanabilmektedir. Başka bir ifade ile video 
yüklemek, paylaşmak, beğenmek, yorum yazabilmek ve diğer kullanıcılar ile iletişim kurabilmek için siteye üye 
olmanız gerekmektedir. Siteye üye olmayan kullanıcılar yalnızca herkese açık videoları izleyebilmekte ve bu 
videolara yapılmış yorumları okuyabilmektedir. Ayrıca çocuk ve gençlerin izlemesi uygun olmayan bazı 
içerikler için “Bu video bazı kullanıcılar için uygunsuz olabilir. Lütfen yaşınızı doğrulamak için oturum açın.” 
şeklinde bir uyarı çıkmakta ve bu nitelikteki videolar yalnızca üye girişi yapılarak 18 yaşından büyük kullanıcılar 
tarafından izlenebilmektedir.  
Youtube içerik üreticilerine, video yüklemek için herkese açık (public), listelenmeyen (unlisted) ve özel (private) 
olmak üzere üç gizlilik ayarı seçeneği sunmaktadır: Eğer herkese açık seçeneği işaratlenirse bu videoyu herkes 
izleyebilir. Aynı zamanda video bütün aramalarda da görülür. Videoyu herkese açık yapmak onu resmi olarak 
yayınlamak anlamına gelmektedir. Listelenmeyen (Unlisted) videolar ise youtube kanalınızda ve aramalarda 
görünmez. Bu videoları yalnızca URL adresine sahip kişiler görebilir. Ancak URL adresine sahip bir kullanıcı 
bunu başkaları ile paylaşırsa onlar da görebilir. Eğer video, özel (private) seçeneği işaretlenerek yüklenirse bu 
durumda videoyu yalnızca video yükleyen kişinin izin verdiği kullanıcılar görebilir. Özel videolar aranamazlar 
ve youtube kanalında görünmezler (Ciampa& Moore, 2015: 195).  
Kurulduktan bir yıl kadar sonra - 9 Ekim 2006 tarihinde- Google tarafından 1,65 milyar ABD Doları karşılığında 
satın alınması YouTube için tarihi bir dönüm noktası olmuştur (Duplantier, 2016: 110-111). Youtube, Google 
tarafından alınana kadar küçük bir şirket iken bu satın alım ile birlikte hızla büyümüş ve popülerleşmiştir 
(Yıldırım, 2018: 149). Google tarafından satın alınmasıyla başlayan süreçte, 2012 yılı itibariyle tüm Google 
hesapları YouTube’a entegre edilmiş; dolayısıyla tüm Google kullanıcıları aynı zamanda YouTube kullanıcısı 
olmuştur. (Çomu, 2012: 80). 
Kurulduğundan bu yana sürekli büyüyen ve genişleyen Youtube, Ağustos 2008’de Yahoo’yu geçerek 
Google’dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru haline gelmiştir (Perry, 2010: 232; Jarboe, 2011). 
Halen Google’un tarafından yönetilen ve onun bir parçası olan Youtube, dünyanın en büyük ikinci arama motoru 
olması yanında dünyanın en geniş video paylaşım ağıdır ve Google ve Facebook’un ardından dünyanın en çok 
görüntülenen üçüncü sitesidir (Ricke, 2014: 10). Youtube’un 1.57 milyar aylık aktif kullanıcısı, günde 5 milyar 
video izlemektedir (Goulas, 2018).  Youtube’un bu ölçüde geniş kitlelere ulaşması, onu başta reklam verenler 
olmak üzere birçok kişi ve organizasyon için en cazip internet mecralarından birisi haline getirmektedir. Bu da 
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yeni kavramların ve iş alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu yeni kavramlardan birisi de 
“youtuber”dır. 
Daha önce de belirtildiği gibi youtuber, yeni medyanın literatüre kazandırdığı bir kavramdır. Dünyanın en büyük 
video paylaşım sitesi olan YouTube’dan esinlenilerek üretilmiştir. YouTube için video içeriği oluşturan herkese 
verilen genel isimdir. Oxford sözlükte YouTube video paylaşım web sitesinde video yükleyen, üreten veya 
videolarda görünen kişi (https://en.oxforddictionaries.com/definition/youtuber) olarak tanımlan youtuber, 
Türkçe’de aynı şekilde geçmiştir. Literatürde youtuber, kavramı yerine “video” ve “blogger” kelimelerinin 
kısaltılmasından meydana gelen “vlogger” kavramının da kullanıldığı görülmektedir. Vlogger, medya içeriği 
birincil olarak video olan bloggerlara verilen isimdir (Levy, 2013: 92) ve Youtuber’a göre daha geniş bir 
kavramdır. Bununla birlikte popülerliği sebebiyle vloggerların büyük bir çoğunluğu youtube için içerik 
ürettiklerinden youtuber olarak da anılmaktadır. 
Youtuberlar hazırladıkları içerikleri kendi Youtube kanallarından paylaşmakta ve bu sayede hayran kitlelerini 
genişletmeye çalışmaktadır. Bazıları makyaj yapan, bazıları şarkı söyleyen, bazıları oyun oynayan youtuberların 
ortak paydası izleyicilerle yüz yüze konuşuyormuş gibi iletişim kurmaları, kendilerini ifade etme biçimleri, 
konuşma şekilleri, hangi alanda hizmet veren bir video oluşturuyorlarsa o alana olan hâkimiyetleri ve izleyicileri 
ile kurdukları bağ ve karşılıklı etkileşim gibi birçok faktörden beslenen bir yapıya sahip olmalarıdır (Tolson, 
2010; aktaran Yaraş, 2017: 57). 
Lange (2007) Youtube kullanıcılarını siteyi kullanma biçimleri göz önüne alınarak eski kullanıcılar (former 
participants), sıradan kullanıcılar (casual users), aktif katılımcılar (active participants), youtuberlar (YouTubers 
or Tubers) ve Youtube ünlüleri (YouTube celebrities) olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır:  
Eski katılımcılar (former participants), bir youtube hesabı bulunmakla birlikte video yayınlamayan, video 
izleyen ve ara sıra yorum gönderen kullanıcılardır.  Sıradan kullanıcılar (casual users), genellikle hesabı 
olmayan, belirli bir şey aramak istediklerinde veya birisi bunları belirli bir videoya bağlantı ile yönlendirdiğinde 
videoları görüntülemeye meyilli kişilerdir. Aktif katılımcılar (active participants), bir hesabı bulunan ve 
genellikle videolar yükleyen ya da en azından diğer kişilerin videolarına veya kanal sayfalarına yorum bırakan 
kullanıcılardır. Aktif katılımcılar sorunlardan ve Youtube topluluğundaki önemli kişilerden haberdardır. 
Youtuberlar (YouTubers or Tubers), katılım miktarı ve türü açısından YouTube ile daha yoğun bir etkileşime 
sahip kullanıcılardır. Onlar günlük ya da kesinlikle haftalık olarak, bazen de her oturumda bir saat ya da daha 
fazla sitededir. Video yükler ve Youtube çekişmelerini ve tartışmalarını yakından takip ederler. Görüşmeler 
sırasında “youTuber” veya “tuber” olup olmadıkları sorulduğunda tereddüt etmeden olumlu yönde cevap verirler 
ve kendilerini Youtube topluluğunun üyesi olarak tanımlarlar. Son grup, YouTube ünlüleri (YouTube celebrities) 
de youtuberlarla benzer özelliklere sahiptir. Ancak bu gruptakiler hem site içinde hem de genellikle dışında 
oldukça iyi bilinmektedir. Onlar videoları, yorumları, bültenleri ve diğer etkileşim şekilleri aracılığıyla 
YouTube'daki söylemi, amaçları ve etkinlikleri etkilemektedir. Bu kategoriler kesinlikle birbirinden bağımsız 
değildir, ancak YouTube katılımının göreli düzeylerinin bir açıklamasını sunar. (Lange, 2007: 4-5). 
Youtube’u diğer sosyal medya mecralarından farklı kılan ve buradaki içerik üretiminin artışını sağlayan en 
önemli özellik YouTube İş Ortaklığı programıdır. Mayıs 2007’de uygulamaya konulan ortaklık programı 
AdSense reklam modelini temel alarak kullanıcıların gelir elde etmesini sağlamaktadır. Bu sistem oldukça basit 
bir konsepte sahiptir: Bir video yükle,  çok görün ve para kazan (Miles, 2014:5). Videonuz ne kadar çok kişi 
tarafından görünür ve beğenilirse ya da kanalınızın takipçi sayısı ne kadar fazlaysa kazancınız da o kadar yüksek 
olacaktır. Bununla birlikte her video yükleyen programa katılamaz (Hart, 2008: 266). Programa katılma için 
başvuruda bulunmuş ve kabul edilmiş olmak gerekmektedir. Başlangıçta sadece davet üzerine, videolarına 
reklam yerleştirme seçeneğini onaylayan içerik oluşturuculara programa katılma izin verilmiş (Christian, 2018: 
231) zamanla belli kriterleri yerine getiren içerik oluşturucular da programa kabul edilmeye başlanmıştır.  
İş Ortaklığı Programı 2012 yılına kadar tüm Youtube içerik oluşturuculara açık değildir. Youtube, 2010 yılında 
on bin ortağının artan hoşnutsuzluğu engellemek ve video görüntüleme, abone sayısı, büyüme oranı, kitle 
katılımı ve üretim uzmanlığı gibi kriterlere göre belirlediği uygun ortakları doğrudan finanse etmek için bir İş 
Ortaklığı Hibe programı oluşturmaya karar verdi. İçerik üreticilerine B&H Foto’dan ekipman almak için 1.000 
dolardan 5 milyon dolara kadar para teklif eden Program, başlangıçta fazla ilgi görmedi. Ancak Youtube’un 
içerik üretici müşterilerinden “Next New Networks”ü 2010 yılında 50 milyon dolara satın almasıyla başlayan 
süreçte ilgi giderek arttı (Christian, 2018: 231).  
Youtube İş Ortaklığı Programına katılabilmek için yerine getirilmesi gereken standartlar başlangıç yıllarından 
itibaren sürekli değişmektedir. Youtube Nisan 2012 tarihinde radikal bir kararla programa katılım kurallarını 
gevşeterek belli kriterleri yerine getiren tüm içerik üreticilerinin iş ortağı olabilmesine (Raun, 2016:101); 
dolayısıyla da Youtube’dan para kazanabilmesine olanak sağlamıştır. Ancak Program, ilk etapta yalnızca yirmi 
ülkedeki —Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İrlanda, 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

387	

İsrail, Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve 
Amerika Birleşik Devletleri— içerik üreticilerinin kullanımına açılmış (Raun, 2016:101) ve zamanla 
genişlemiştir. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle 97 ülkede hizmet vermektedir.  
Youtube İş Ortaklığı Programına katılabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterler de sabit kalmamakta, 
siteye yönelik ilgi arttıkça güncellenmektedir. 17 Ocak 2018 tarihinde yeniden güncellenen yeni kriterlere göre 
İş Ortaklığı Programından para alabilmek için yılda toplam 4.000 saat izlenme süresine ve 1.000 aboneye sahip 
olmak gerekmektedir (Parkinson, 2018: 220-221). 
Youtube İş Ortaklığı programını yirmi ülkede uygulamaya koyduktan kısa süre sonra Türkiye’deki içerik 
üreticilerle yakından ilgilenmeye ve 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren Türkçe içerik desteği vermeye başlamıştır. 
3 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ise İş Ortaklığı Programı’nı Türkiye’de de hayata geçirmiştir. Böylece hem 
Youtube’a hem de “youtuberlık”  olarak Türkçe’ye aktarılan içerik üreticiliğine olan ilgi hızla artmıştır. 
Türkiye’de yaşayan 16 yaşın üzerindeki 1506 YouTube kullanıcısı ile gerçekleştirilen  “Türkiye YouTube 
Kullanıcı Profili Araştırması 2016”  sonuçlarına göre  Türkiye’de 45 yaş üstündeki her 2 kullanıcıdan 1’i, 55 yaş 
üstündeyse her 4 kullanıcıdan 1’i YouTube’u her gün ziyaret etmektedir. Bunlardan 16-24 yaş aralığında 
bulunanların yüzde 72’si YouTube’da video izlerken, 25-34 yaş aralığında bu oran yüzde 63, 35-44 yaş 
aralığında %75, 45-54 yaş aralığında ise yüzde 48’dir. Kullanıcıların %67’si YouTube’u her gün, yüzde 22’si 
her hafta, %10’nu ise ayda bir veya daha az aralıklarla ziyaret etmekte olduğunu belirtmiştir. Bu kullanıcılardan 
%67’si YouTube’a başka kişilerle içerik paylaşmak için, %71’i YouTube’a rahatlayıp dinlenmek ve eğlenmek 
için girdiğini ifade etmiştir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde youtuberların Türkiye’deki genel görünümü 
ortaya konulacaktır. 
3. TÜRKİYE’DE YOUTUBERLIK VE YOUTUBERLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
Daha önce de belirtildiği gibi 3 Mayıs 2013 tarihinde Google’un, Youtube İş Ortaklığı programını Türkiye’de 
uygulamaya koyması ile birlikte Youtube’a ve Youtube içerik üreticiliğine olan ilgi hızla artmıştır. Ancak bu ilgi 
içerik oluşturmadan ziyade izlemeye yöneliktir. We Are Social tarafından hazırlanan 2018 Dünya Dijital Yıllığı 
verilerine göre Türkiye’de 51 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır ve bu kullanıcıların en aktif 
kullandığı sosyal medya platform %55’lik oranla Youtube’dır128. İstatistik portalı Statistica’nın 2016 yılının ilk 
çeyreği verilerine göre Türkiye, aylık 28.8 milyon aktif kullanıcı ile ABD, Brezilya, Rusya, Japonya, Hindistan, 
İngiltere, Almanya, Fransa ve Meksika’nın ardından dünyanın en geniş Youtube kullanıcı kitlesine sahip onuncu 
ülkesidir. Buna karşın YouTube, Twitch, Twitter, Instagram Instagram ya da Dailymotion gibi sitelerin 
istatistiklere erişim imkanı veren SocialBlade (Luttrell, 2018: 162)  verilerine göre Türkiye’de abone ya da 
izlenme sayısına göre ilk 50 ya da 100’e girebilen hiçbir youtuber bulunmazken; ilk 500’e giren sadece bir (Enes 
Batur) ilk 1000’e giren sadece üç (Enes Batur, Orkun Işıtmak, Oha Diyorum) youtuber bulunmaktadır. Dünyanın 
en çok takip edilen youtuberları ile karşılaştırıldığında (Tablo: 1 ve Tablo 2) Türkiye’dekilerin sıralamada biraz 
geride olduğu görülmektedir.  
Dünya genelinde en fazla abonesi bulunan ve en fazla görüntülen youtuber, PewDiePie ismini verdiği kanalını 
29 Nisan 2010’da açan İsveç’li Felix Arvid Ulf Kjellberg’dir. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre 62 
milyonu aşkın abonesi bulunan kanalda toplam 3.488 video yayınlanmış ve bu videolar 17,7 milyar kez 
görüntülenmiştir. Genellikle oyun videoları yayınlayan bu kanalı, Şili’li youtuber Germán Alejandro Garmendia 
Aranis’in 8 Eylül 2011’de açtığı 33,8 milyon aboneli Holasoygerman’ı, Amerikalı bir grup sporcunun 17 Mart 
209’da açtığı 29,6 milyon aboneli Dude Perfect’i, İspanyol Rubén Doblas Gundersen’in 20 Aralık 2011’de açtığı 
29 milyon aboneli ElrubiusOMG’si ve Salvadorlu Luis Fernando Flores Bracamontes’in 2 Mayıs 2011’de açtığı 
27,7 milyon aboneli Fernanfloo’su izlemektedir. 
Türkiye’den Youtube’a yüklenen ilk videonun kim tarafından ve hangi tarihte yüklendiği konusunda kesin bir 
bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Youtube ve internet üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda “Crew” 
isimli kullanıcı tarafından 3 Eylül 2005 tarihinde “gezgin_dance 01” ismiyle yüklenen dans videsunun 
Türkiye’den yüklenen ilk video olarak kabul edildiği görülmüştür. Ancak videoda dans eden kişi, sufi dansları 
ile tanınan Kanadalı Tanya Evanson’dur ve videoyu yükleyen 66 üyeli Crew kanalının sahibinin muhtemelen 
yabancı uyruklu olduğu değerlendirilmektedir. Penche 1903 kanalı tarafından 8 Aralık 2005 tarihinde yüklenen 
“Beşiktaşlı Olunmaz Doğulur”  başlıklı videonun Türkiye’den yüklenen ikinci, 19 Aralık 2005 tarihinde 
yüklenen Efe Rakı reklamının ise üçüncü video olduğu bulgulanmıştır.  
Türkiye’nin ilk youtuberının kim olduğu da açıklığa kavuşmuş değildir. İnternet ve Youtube üzerinde yaptığımız 
araştırmada ilk youtuber olarak adı geçenlerden Hayrettin Onur Karaoğuz’un129 (abone sayısı 1.703.610) 
																																																								
128	Youtube’u	sırasıyla	Facebook	(%53),	Instegram	(%46),	Twitter	(%36),	Google+	(%31),	Linkedin	(%20),	Pinterest	(%16),	Tumblr	(%14)	
izlemektedir.	
129	Hayrettin	(Karaoğuz),	1984	yılında	İstanbul	Bakırköy’de	dünyaya	geldi.	2004	yılında	kazandığı	Kadir	Has	Üniversitesi	Reklamcılık	
Bölümünden	2008	yılında	mezun	oldu.	Üniversite	yıllarında	tiyatro	ile	ilgilendi	ve	birçok	oyunda	oynadı.	Ayrıca	reklam	filmlerinde	ve	
“Gelecek	Bir	Gün”	(2010)	filminde	(başrol	oyuncusu	olarak)	rol	aldı.	2011	yılında	Star	TV’de	iki	sezon	izleyiciyle	buluşan	‘Hayrettin’	adlı	
komedi	programını	hazırlayıp	sundu.	Okul	yıllarından	itibaren	videolar	çekti	ve	2008	yılında	çektiği	“Kızsız	Adam”	büyük	ilgi	gördü.	2013	
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kanalını 19 Şubat 2006’da,  Servet Carey’in (abone sayısı 65.391) 27 Mayıs 2006’da,  Efe Aydal’ın (abone 
sayısı 119. 975) 11 Temmuz 2006’da, Endo Radolu’nun (abone sayısı 4.386) 7 Ağustos 2006’da, Dost 
Kayaoğlu’nun (abone sayısı 204.080) 26 Ekim 2006’da, Tamer Yeşildağ’ın (abone sayısı 74.905) 7 Kasım 
2006’da, Barış Özcan’ın (abone sayısı 1.721.425) 7 Ocak 2007’de açtığı belirlenmiştir. Günümüzde Türkiye’nin 
en çok takip edilen youtuberlarına göz atıldığında ise sırasıyla Enes Batur, Orkun Işıtmak, Kafalar Grubu (Bilal 
Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt,) Burak Şahin (Burak Oyunda), Ruhi Cenet, Furkan Yaman, Tamer 
Yeşildağ (Oyun Delisi), Berkcan Güven isimleri ile MediaKraft ekibi tarafından yönetilen Oha Diyorum, 
YapYap, kanallarının ön plana çıktığı görülmektedir:  
Enes Batur: Türkiye’nin en çok tanınan, en fazla abonesi olan ve videoları en fazla görüntülenen youtuberı Enes 
Batur, tam adıyla Enes Batur Sungurtekin’dir. 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara’da doğan Enes Batur Antalya’da 
yaşamaktadır. Babası polis, annesi hemşiredir. Bir erkek, bir de kızkardeşi bulunan Batur, eğitimine Antalya 
Bilim Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde devam etmektedir. Genellikle oyun ve eğlence 
videoları çeken Enes Batur’un 10 Kasım 2013 tarihinde açtığı abone sayısı 900 bini geçen ikinci bir Youtube 
kanalı daha bulunmaktadır. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre kendi adıyla 18 Kasım 2012 tarihinde 
kurduğu kanalının abone sayısı 7.042.435, video sayısı 1.581, görüntülenme sayısı ise 2.912.663.274’tür. Gerek 
abone, gerekse görüntülenme sayısı açsından Youtube’ın en iyi 500 listesine giren ilk ve tek Türk’tür. Bu listede 
abone sayısına göre 387, görüntülenme sayısına göre 321. sırada yer almaktadır.   
Enes Batur, Aralık 2017’de gerçekleştirilen 44. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ilk kez verilen "En İyi 
YouTuber" ödülünü almıştır. Ancak Batur'un ödülü, bir videosunda "çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler" 
bulunduğu gerekçesiyle geri alınmıştır. Kamil Çetin’in yönetmenliğini yaptığı yaşamını konu alan Hayal mi 
Gerçek mi? filmi 18 Ocak 2018’de vizyona girmiş ve Box Office Türkiye verilerine göre 12 haftada 
1.480.047  kişi tarafından izlenerek 17.463.423 TL hasılat (https://boxofficeturkiye.com/film/enes-
batur-hayal-mi-gercek-mi-2013927) elde etmiştir. Filmin abonelerin dörtte biri tarafından dahi 
izlenmemiş olması, Youtube’un klasik medyadan farklı bir mecra olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. En çok 
izlenen videosu ise 29 Eylül 2017’de yüklediği, 46 milyondan fazla görüntülenen Son Diss başlıklı video klip 
olmuştur. 
Orkun Işıtmak: Çektiği eğlenceli videolarla özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı haline gelen Orkun 
Işıtmak, 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelir. İlk orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlar ve 2014 yılında 
İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanarak İstanbul’a yerleşir. Youtube kanalını 18 
Nisan 2010 tarihinde 14 yaşında iken açan Işıtmak, ilk olarak korku oyunu videoları ile ismini duyurur. 
Sonrasında ise format değiştirerek eğlenceli videolar çekmeye başlar. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre 
kendi adıyla yayın yapan kanalının abone sayısı 4.726.646, video sayısı 1.148, videolarının görüntülenme sayısı 
ise 983.656.148’tür. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone sayısına göre 738, görüntülenme sayısına göre 
1447. sırada yer almaktadır. Enes Batur’dan sonra Türkiye’nin en fazla aboneye sahip ikinci youtuberıdır. Murat 
Boz, Ece Seçkin, Oğuzhan Koç gibi ünlü isimlerle videolar çeken Işıtmak, Fox TV'de yayınlanan Kayıtdışı 
dizisinin 23 Ekim 2007’de yayınlanan 6. bölümünde konuk oyuncu olarak kendisini canlandırmıştır. Ece Seçkin 
ile çektiği video 30 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek bugüne kadar ki en çok görüntülenen videosu 
olmuştur. 
Oha Diyorum: Kanalın kurucusu ve sahibi Uğur Uğurcan’dır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Üniversite 
yıllarından (2009) itibaren kurduğu sosyal medya kanalları ile geniş bir takipçi kitlesine erişir. Dijital pazarlama 
ve e-ticaret alanlarında kendi şirketleri dışındaki şirketlere de hizmet vermektedir. Beş arkadaşıyla birlikte 2011 
yılı sonlarında “günlük hayatımızda çoğu insanın yaşadığı olaylarla ilgili verdiği tepki üzerine kurulan eğlence 
ve medya projesi” olarak tanımladığı  Oha Diyorum projesini yürütmeye başlar. Aynı yıl sonlarında Facebook 
sayfasını, ardından www.ohadiyorumm.com’u, 2014 yılında da Oha Diyorum markasını adına tescil ettirerek 
Youtube kanalını ve www.ohadiyorum.com.tr sitesini açar.  
Uğur Uğurcan, Youtube üzerindeki Oha Diyorum isim hakkını 2014 yılında Mediakraft Türkiye şirketine kiraya 
vermiştir. Kiralama süresi bir yıl olup yayında kaldığı sürece yıllık olarak devam edecektir. Oha Diyorum halen 
Yapyap, BonbonTV, Oyun Delisi, AfacanTV, ListeDelisi gibi Youtube kanallarının da sahibi olan Mediakraft 
Türkiye şirketinden Ersan Özer130 ve ekibi tarafından yönetilmektedir. Kanal sitesinde yer alan ifadeyle “ilginç, 

																																																																																																																																																																													
yılında	Los	Angeles’a	yerleşerek	Mayıs	2014’e	kadar	Youtube	stüdyolarında	eğitimler	aldı	ve	çalışmalar	yaptı.		İngiliz	asıllı	youtuber	Sam	
Pepper	ile	başarılı	videolara	imza	attı.	Sosyal	medyanın	en	tanıdık	simaları	arasında	yer	alan	Hayrettin,	2006	yılından	bu	yana	kendi	adıyla	
anılan	Youtube	kanalını	işletmektedir.		
130	Türkiye’nin	önde	gelen	internet	girişimcilerinden	Ersan	Özer,	1969	yılında	İstanbul'da	doğdu.	Anadolu	Üniversitesi	Reklamcılık	ve	Halkla	
İlişkiler	Bölümü'nden	1993	yılında	mezun	oldu.	Bir	süre	çeşitli	gazete,	dergi	(Aktüel,	Akşam)	ve	televizyon	kanallarında	muhabir,	senarist,	
yönetmen	(Beyaz	Show,	Şok,	Televizyon	Çocuğu,	NTV	Haber	Merkezi	vb.)	olarak	çalıştı.	1999	yılında	itiraf.com	internet	sitesini	açtı.	
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komik, faydalı, eğlenceli videolar” yayınlamaktadır. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre kanalın abone 
sayısı 4.269.006, video sayısı 2.291, videolarının görüntülenme sayısı ise 2.392.106.204’tür. Youtube’ın en iyi 
5000 listesinde abone sayısına göre 854, görüntülenme sayısına göre 428. sırada yer almaktadır. Enes Batur’dan 
sonra Türkiye’nin videoları en fazla görüntülenen ikinci Youtube kanalıdır.  
YAPYAP: MediaKraft’ın sahibi olduğu kanallar arasında yer alan Yapyap, 23 Kasım 2013’te Youtube’a 
katılmış ve “Eğlenceli Eşek Şakası” isimli ilk videosunu 1 Ağustos 2014’te yayınlamıştır. Kanal, kendi 
sayfasında yer alan ifadeyle yayınladığı videoların bazılarının “hayata dair ilginç ipuçları” sunduğunu, 
bazılarının hayat kurtarabileceğini, bazılarının hayatı kolaylaştırabileceğini, bazılarının da “sırf eğlence olsun” 
diye çekildiğini belirtmektedir. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre kanalın abone sayısı 3.699.040, video 
sayısı 1.974, videolarının görüntülenme sayısı ise 2.150.789.363’tür. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone 
sayısına göre 1074, görüntülenme sayısına göre 511. sırada yer almaktadır. Enes Batur ve Oha Diyorum’dan 
sonra Türkiye’nin videoları en fazla görüntülenen üçüncü Youtube kanalıdır. 31 Ocak 2015’te çekilen Böcek 
Yeme Kapışması başlıklı videosu 13 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenmiştir. Kanalın sunucusu ünlü 
youtuber Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde intihar sonucu hayatını kaybetmiştir. 
Kafalar: Kafalar, 26 Aralık 2014 tarihinde Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt isimli üç arkadaş 
tarafından kurulmuş ve ilk videosu “Kenka Bildim Ben Seni” 2 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bilal 
Hancı 1989 yılında Trabzon’da, Fatih Yasin 1993 yılında İstanbul’da, Atakan Özyurt 1993 yılında Ordu’da 
dünyaya gelmiştir.  Bilal Hancı İstanbul Üniversitesi İşletme, Fatih Yasin, Arel Üniversitesi Uluslararası 
Lojistik, Atakan Özyurt Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü’nden mezun olmuştur. Üçlü içerisinde video 
çekmeye başlayan ilk isim Fatih Yasin olup, vine uygulaması için çektiği kısa videolar ile tanınmaya başladığı 
dönemde Atakan Özyurtla tanışmış ve birlikte video çekmeye başlamışlardır. İkili, kendileri gibi kısa videolar 
çeken Bilal Hancı ile tanıştıktan sonra Kafalar kanalını açmışlardır.  
Üçlü, esrarengiz yerlerde çektikleri ilginç videolar ve birbirlerini tahrik ettikleri “kışkırtma” videoları ile ilgi 
çekmektedir. Hatta Kıbrıs’ta çektikleri “100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek” başlıklı videolarında yasadışı sanal 
kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 9 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmışlardır. Youtube’un 1 
Mayıs 2018 verilerine göre kanalın abone sayısı 3.593.372, video sayısı 228, videolarının görüntülenme sayısı 
ise 534.190.721’tür. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone sayısına göre 1158, görüntülenme sayısına göre 
3096. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en fazla en fazla aboneye sahip beşinci Youtube kanalıdır. 
Burak Şahin: Burak Şahin, 1996 yılında Bilecik’te dünyaya gelir. Babası Mesut Şahin'in asker olması nedeni ile 
farklı şehirde yaşamak ve okumak zorunda kalır. Liseyi üç ayrı şehir değiştirerek tamamlar. Liseyi bitirdikten 
sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim görmeye başlar; ancak 
ailesinin İstanbul'a taşınması üzerine buradaki öğrenimini yarıda bırakarak 2016 yılında halen öğrenimine devam 
ettiği İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümüne kayıt yaptırır. Burak Oyunda 
isimli kanalını 24 Temmuz 2009 tarihinde kurar. Kanalının adından da anlaşıldığı gibi genellikle bilgisayar 
oyunları oynadığı sırada çektiği videoları yayınlayan Burak Şahin, asıl amacının oyunlarda geçilemeyen yerleri 
gösterirken aynı zamanda eğlendirmek olduğunu belirtmektedir. Bir internet dizisi olan Hile’de ve Vallahi 
Hortladı (vizyona giriş tarihi 20 Nisan 2018) isimli komedi filminde de rol alan Burak Şahin’in kendi adıyla 22 
Ağustos 2017’de açtığı eğlenceli videolar yayınlayan bir Youtube kanalı daha mevcuttur. Youtube’un 1 Mayıs 
2018 verilerine göre Burak Oyunda kanalının abone sayısı 2.986.598, video sayısı 1.836, videolarının 
görüntülenme sayısı ise 939.774.616’dır. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone sayısına göre 1558, 
görüntülenme sayısına göre 1523. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en fazla en fazla aboneye sahip altıncı 
Youtube kanalıdır.  
Ruhi Çenet: Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın’da dünyaya gelir. Çocukluk dönemini Manisa ve 
Bandırma’da geçirir. Eğitim amacıyla 2007 yılında beş yıl kalacağı Hindistan’a gider. Burada edindiği 
tecrübeyle videolar çekmeye ve bu videoları Ruhi Çenet Videoları adıyla 19 Eylül 2012 tarihinde açtığı Youtube 
kanalından yayınlamaya başlar. Kanal’ın ilk videosu “Dünyanın En Korkunç 10 Terk Edilmiş Şehri” 15 Kasım 
2012’de yayınlanır. Videolarında önemli bilgileri farklı bir hitap tarzıyla anlatan Çenet, kısa zamanda ilgi çeker 
ve Türkiye’nin önde gelen youtuberlerından birisi olur. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre kanalın abone 
sayısı 2.860.708, video sayısı 238, videolarının görüntülenme sayısı ise 337.521.680’dir. Youtube’ın en iyi 5000 
listesinde abone sayısına göre 1590, görüntülenme sayısına göre 5.372. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en 
fazla en fazla aboneye sahip yedinci Youtube kanalıdır.  

																																																																																																																																																																													
İtiraf.com’daki	hisselerini	2004	yılında	devretti	ve	bir	yıl	sonra	Gittigidiyor.com’un	kurucuları	ile	birlikte	İstanbul.net,	İzmir.net	ve	Ankara.net	
arkadaşlık	sitelerini,	2007	yılında	ise	about.com	isimli	internet	sitesinden	esinlenerek	Uzmantv’yi	kurdu.	Bunları	MagNet	Bilişim	Hizmetleri	
çatısı	altında	birleştirdi	ve	2011	yılında	bu	şirketteki	hisselerini	de	devrederek	2012	yılında	Youlike	ve	2013	yılında	Uzmanlar.com’u	faaliyete	
geçirdi.	Ardından	da	Youtube’a	yönelerek	MediaKraft	Türkiye’nin	yönetici	ortağı	oldu.	Halen	bu	şirkette	Oha,	Diyorum,	Yapyap,	BonbonTV,	
Oyun	Delisi,	AfacanTV,	ListeDelisi	gibi	Youtube	kanallarına	hem	yönetmekte	hem	de	bu	kanallara	içerik	üretmektedir.	
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Furkan Yaman: Furkan Yaman 4 Temmuz 1999 tarihinde dört çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 
Ankara’da dünyaya gelmiştir. Halen Ankara’da ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Furkan YamanHD adını verdiği 
kanalını 10 Nisan 2015’te açan Yaman, kanalından genellikle komik videolar ve oyun videoları paylaşmaktadır. 
Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre kanalın abone sayısı 2.353.081, video sayısı 613, videolarının 
görüntülenme sayısı ise 594.203.281’dir. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone sayısına göre 2.126, 
görüntülenme sayısına göre 2.727. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en fazla en fazla aboneye sahip sekizinci 
Youtube kanalıdır. Furkan Yaman’ın ablasının oğlu Enes ile çektiği videolar en çok görüntülenen videolarıdır. 
Bunlardan 6 Haziran 2016’da çektiği “Enes Sakin Ol” bugüne kadar 12 milyona yakın kişi tarafından 
görüntülenmiştir. 
Oyun Delisi: Oyun Delisi 25 Kasım 2013 tarihinde MediaKraft Türkiye tarafından kurulmuştur. Kanalın 
sorumlusu aynı zamanda kendi adıyla bir kanalı daha bulunan Türkiye’nin ilk youtuberlarından Tamer 
Yeşildağ’dır. Yeşildağ, Aslen Kırklareli Lüleburgaz’lıdır. 2004 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olur. Bir süre Turuncu Levye isimli 
Youtube kanalında editörlük yaptıktan sonra MediaKraft Türkiye’de video editörü olarak çalışmaya başlar. 
Halen sorumlusu olduğu Oyun Delisi’nin, Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre abone sayısı 2.322.507, 
video sayısı 1230, videolarının görüntülenme sayısı ise 765.327.018’dir. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone 
sayısına göre 2.168, görüntülenme sayısına göre 1978. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en fazla aboneye sahip 
dokuzuncu Youtube kanalıdır. 
Berkcan Güven:  Kanalına kendi adını veren Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996’da İstanbul’da doğmuştur. 
Babası Burhan Güven, halen gazetecilik ve televizyonculuk yapmaktadır. Aynı zamanda Veda filminde Atatürk 
rolünü oynamıştır.   Ailesi ile İstanbul Çengelköy’de yaşayan Berkcan Güven, Youtube kanalını 1 Kasım 
2014’te kurmuş ve adını ailesi ve arkadaşlarıyla çektiği eğlenceli videolarla duyurmuştur. Özellikle anneannesi 
ve kardeşi ile çektiği videolar beğeni kazanmıştır. Üniversite öğrenimine Işık Üniversitesi Grafik Tasarım 
Bölümü’nde devam etmektedir. Youtube’un 1 Mayıs 2018 verilerine göre abone sayısı 2.152.869, video sayısı 
166, videolarının görüntülenme sayısı ise 280.108.958’dir. Youtube’ın en iyi 5000 listesinde abone sayısına göre 
2.430, görüntülenme sayısına göre 6712. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en fazla aboneye sahip onuncu 
Youtube kanalıdır.  Yaklaşık 32 milyon kişi tarafından görüntülen “YouTube Benim İşim”, Güven’in bugüne 
kadar en çok izlenen videosudur. 
Yukarıda kısa hikayesi verilen Youtube kanalları yanında tamamı 2013 yılı sonrasında kurulan ve kısa zamanda 
geniş ilgi uyandırarak hızla abone sayılarını 2 milyonun üzerine taşıyan Herşey Dahil (2015), Munnik TV (2016), 
Reynmen-Yusuf Aktaş (2016), Yavuz Selim (2013), Prenses Elif (2016), Baturay Anar (2014), Sevimli Dostlar 
(2013), Webtekno-İbrahim Akman (2013), Oyucak Avı (2014), Ali Baba (2016), Afacan TV (2013), Tonguç 
Akademi (2014) gibi kanallar da bulunmaktadır.  
Elde edilen veriler genel anlamıyla değerlendirildiğinde Türkiye’deki youtuberların 1990’lı yılların sonlarında 
dünyaya geldiği, orta seviye üniversitelerde öğrenim gördükleri ya da öğrenimlerine devam ettikleri, ailelerinin 
genellikle asker, polis, akademisyen, öğretmen gibi orta seviyeli memurlar olduğu ve çoğunlukla oyun, eğlence 
ve komedi içerikli videolar çektikleri bulgulanmıştır. İlk ona giren youtuberlar içerisinde kadın bulunmadığı gibi 
yabancı dillerde içerik üreten kimseye de rastlanmamıştır. Damla Biliç (2016), Duygu Köseoğlu (2013), Meryem 
Can  (2014), Başak Karahan (2017), Merve Özkaynak (2014) gibi bilinen kadın youtuberlar bir milyon abone 
sayısını aşmalarına karşın henüz iki milyona ulaşamamıştır. Kadın youtuberlar arasında en fazla aboneye sahip 
kişi, kendi adını taşıyan kanalını 6 Kasım 2016’da açan ve genellikle makyaj videoları paylaşan Damla Biliç’tir. 
Abonesi sayısı 1,720,953 olan Damla Biliç’i, 1,683,828 abone ile 2013’ten bu yana Youtube’dan içerik paylaşan 
Duygu Köseoğlu ve 1.662.849 abone ile Youtube kanalını 2014’te açan Meryem Can izlemektedir. Abone sayısı 
bir milyonun üzerindeki youtuberların kanallarını genellikle 2013 yılı sonrasında açtığı; ilk yıllarda içerik 
üretenlerden Hayrettin Karaoğuz (2006), Tamer Yeşildağ (2006) ve Barış Özcan (2007) dışındakilerin hatırı 
sayılır abone ve görüntülenme rakamlarına ulaşamadıkları belirlenmiştir.  
4. Sonuç 
Türkiye, sosyal medyanın en sık kullanıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle akıllı telefonların 
yaygınlaşması ile birlikte sosyal medyaya olan ilgi daha da artmış  ve Youtube, Facebook, Twitter, Instegram 
gibi sosyal medya platformları gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu gelişme gündelik yaşamı ve 
iletişim pratiklerini dönüştürdüğü gibi iş hayatını da derinden etkileyerek yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan yeni iş alanlarından birisi 
de “youtuberlık” olarak ifade edilen video paylaşım siteleri için içerik hazırlama olmuştur. 
Diğerlerinden farklı olarak içerik üreticilerine para kazanma imkanı sunması, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de Youtube’u, içerik üreticileri açısından daha cazip hale getirmiştir. Youtube’un Mayıs 2013 
tarihinden itibaren YouTube İş Ortaklığı Programı’nı Türkiye’de de hayata geçirmesi ile birlikte Türkiye’de 
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Youtube’a ve “youtuberlık” olarak kavramlaştırılan Youtube içerik üreticiliğine olan ilgi hızla artmış ve özellikle 
gençler tarafından birçok Youtube kanalı açılmıştır. Youtube’da genellikle kendi isimleri ile açtıkları kanallarına 
yükledikleri videolar ile para ve şöhret kazanma imkânı bulan genç içerik hazırlayıcılar, yaptıkları işin bir iş kolu 
haline gelmesinin de yolunu açmıştır. Youtube içerik üreticiliğinin çok kazanç getirici ve prestijli bir iş alanı 
görülmeye başlaması sebebiyle yakın gelecekte youtuber sayısının artacağı tahmin edilmektedir.  
Bu çalışmada Türkiye’de youtuberlığın genel görünümü ortaya konularak doğası anlaşılmaya çalışılmış ve 
gelecek konusunda bazı öngörülerde bulunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda Türkiye’deki Youtuberların 
1990’lı yılların sonlarında dünyaya geldiği, orta seviye üniversitelerde öğrenim gördükleri ya da öğrenimlerine 
devam ettikleri, ailelerinin genellikle asker, polis, akademisyen, öğretmen gibi orta seviyeli memurlar olduğu ve 
çoğunlukla oyun, eğlence ve komedi içerikli videolar çektikleri, kanallarını genellikle 2013 sonrasında açtıkları, 
2006-2007 gibi erken tarihlerde kanallarını açan ilk içerik üretecilerinden Hayrettin Karaoğuz (2006), Tamer 
Yeşildağ (2006) ve Barış Özcan (2007) dışındakilerin hatırı sayılır abone ve görüntülenme rakamlarına 
ulaşamadıkları, ilk on içerisinde yer alanlar arasında kanalını ilk açanın Burak Şahin (2009), en son açanın ise 
Furkan Yaman (2015) olduğu belirlenmiştir.  
En çok aboneye sahip ilk on içerisinde kadın youtuber bulunmaması, eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin 
Youtube’da da gündelik hayata benzer şekilde devam ettiğine; Damla Biliç, Duygu Köseoğlu, Meryem Can, 
Başak Karahan, Merve Özkaynak gibi kadın youtuberların bir milyonu aşkın aboneye sahip olması ise yakın 
gelecekte Youtube’daki erkek egemenliğinin sarsılacağına işaret etmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleriyle 
uyumlu şekilde erkek youtuberların genellikle oyun videoları ya da küfürlü şakalar içeren videolar paylaşırken, 
kadın youtuberların sıklıkla güzellik ve makyaj konulu videolar paylaştığı bulgulanmıştır. 
Türkiye’nin, dünyada en çok Youtube kullanılan ülkeler arasında ilk on içerisinde yer almasına karşın içerik 
üretimi açısından henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı; abone sayısı ve izlenme rakamları açısından Enes Batur 
dışında ilk 500’e, Enes Batur, Orkun Işıtmak, Oha Diyorum dışında ise ilk bine giren youtuber bulunmadığı 
tespit edilmiştir. Bunun temel sebebinin, Türkiye’deki youtuberların sadece Türkiye’de yaşayan ya da Türkiye 
kökenli kullanıcılara yönelik Türkçe içerikler hazırlıyor olması olduğu değerlendirilmektedir. Coğrafyasının 
tarihi ve kültürel zenginliği göz önüne alındığında, bu zenginliği kullanarak başta İngilizce olmak üzere farklı 
dillerde yayın yapabilecek yetenekte youtuberların ortaya çıkması halinde Türkiye’nin içerik üretimi açısından 
üst sıralara çıkabileceği öngörülmektedir. 
Son yıllarda medyada youtuberlara ilişkin kaza, intihar, kavga, işbirliği, magazin ve başarı hikâyesi gibi farklı 
haberlerin yer alması ve “Max YouTube Star” gibi yarışma programlarının düzenlemeye başlaması, Türkiye’de 
ünlü kavramının dönüşmeye başladığına, yakın gelecekte youtuberların Türkiye’nin yeni ünlüleri haline 
geleceğine işaret etmektedir. Nitekim bunu fark eden bazı klasik ünlüler, Youtube kanalları açarak videolarını 
buralardan paylaşmaya başlamıştır. Kanada’dan Justin Bieber, Türkiye’den Cem Yılmaz bu anlamda başarılı 
örnekler arasında gösterilebilir.  Kendi adını taşıyan kanalını 15 Ocak 2017’de açan Justin Bieber’ın 40 
milyondan fazla, kanalını 25 Mayıs 2006 tarihinde açan Cem Yılmaz’ın ise yaklaşık 2,5 milyon abonesi 
bulunmaktadır. 
Youtube yeni fırsatlar yanında bazı riskler de yaratmaktadır. Özellikle terör, uyuşturucu ve çocuk istismarı 
açısından taşıdığı potansiyel riskler, Youtube’u yasadışı amaçlarla kullanmak isteyen kötü niyetli kişiler için 
cazip kılmaktadır. Ayrıca iyi niyetli oldukları kabul edilse bile küçük çocuklarının ya da bakımını üstlendikleri 
kişilerin gündelik yaşamını videoya çekerek; başka bir ifadeyle onların özel alanını ihlal ederek paylaşan kişiler 
konusunda da en kısa zamanda yasal tedbirler alınmalıdır. Bu konuda erişimin tamamen engellenmesi gibi 
tedbirlerin çözüm olmadığı 2007, 2008, 2014, 2015 yıllarında uygulanan erişim yasaklarında açıkça 
görüldüğünden bu konuda teknoloji ile desteklenecek yeni yasal önlemlerin geliştirilmesi yerinde olacaktır. 
Gerekli idari ve yasal tedbirler alınmaması halinde özellikle gençlerin, çocukların ve engellilerin korunması 
noktasında birçok risk ortaya çıkacaktır.  
Youtube, sadece kullanıcılar değil içerik üreticiler için de benzer riskler taşımaktadır. Küçük yaşlarda büyük 
hayran kitlesine sahip olan youtuberlar, diğer çocuk ve gençlere göre uyuşturucu, kumar vb. kötü alışkanlıklar ile 
çeşitli psikolojik sorunlar, sosyal uyum problemleri ve intihar açısından daha riskli bir grup oluşturmaktadır. Bu 
riskleri azaltmak ve başta çok küçük yaştakiler olmak üzere youtuberların haklarını koruyabilmek adına 
kurumsallaşmanın şart olduğu değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda belirtilen riskleri azaltmak ve sayıları her 
geçen gün artan youtuberların haklarını savunabilmek adına “Türkiye Youtuberlar Derneği/Odası” benzeri bir 
sivil toplum örgütünün kurulması ve youtberların bu çatı altında toplanması önerilmektedir. 
5. Tablolar 
§ Table 1.  Dünyanın En Çok Takip Edilen Youtuberları 
  Kanal Adı Kuruluş 

Tarihi 
Abone 
Sayısı 

Video 
Görüntüleme 

Video 
Sayısı 

Dünya 
Sıralama 

Kazanç (Yıllık) 
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1 PewDiePie 29.04.2010 62,375,748 17,690,548,440 3488 4/5 $634K-10.1M 

2 HolaSoyGermn 08.09.2011 33,719,871 3,479,915,691 137 10/248 $86.8K-$1.4M 
3 Dude Perfect 17.03.2009 29,629,241 5,095,013,604 175 15/133 $463K-$7.4M 
4 elrubiusOMG 20.12.2011 29,000,829 6,525,131,796 774 18/91 $299.9K-4.8M 
5 Fernanfloo 02.05.2011 27,745,056 6,510,228,185 569 22/93 $355.8K-5.7M 

Kaynak: http://www.socialblade.com verilerinden derlenmiştir,  Erişim 1 Mayıs 2018 
§ Table 2.  Türkiye’nin En Çok Takip Edilen Youtuberları 
  Kanal Adı Kuruluş 

Tarihi 
Abone 
Sayısı 

Video 
Görüntüleme 

Video 
Sayısı 

Dünya 
Sıralama 

Kazanç (Yıllık) 

1 Enes Batur 18.11.2012 7.042.435 2.912.663.274 1.581 387/321 $406.1K-6.5M 

2 Orkun Işıtmak 18.04.2010 4,726,646 983,656,148 1.148 738/1447 $81.4K-$1.3M 
3 OHA diyorum! 09.07.2014 4,269,006 2.392.106.204 2.291 854/428 $155.4K-2.5M 
4 YAPYAP 25.11.2013 3,699,040 2,150,789,363 1.974 1074/511 $149K-$2.4M 
5 Kafalar  26.12.2014 3,593,372 534,190,721 228 1158/3096 $65.7K-$1.1M 

6 Burak Şahin 24.07.2009 2,896,598 939,774,616 1.836 1558/1523 $31.6-$506K 

7 Ruhi Cenet 19.09.2012 2,860,708 337,521,680 238 1590/5372 $23.8K-381K 

8 FurkanYamanH
D 

10.04.2015 2,353,081 594,203,281 613 2126/2716 $47.9K-766K 

9 Oyun Delisi 
(Tamer Yeşildağ) 

25.11.2013 2,322,507 765,327,018 1230 2168/1978 $34.3K-548K 

10 Berkcan Güven 01.11.2014 2,152,869 280,108,958 166 2430/6712 $13K-211.8K 
Kaynak: http://www.socialblade.com verilerinden derlenmiştir,  Erişim 1 Mayıs 2018 
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BARTHES VE PEIRCE’IN GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMLARI ÖZELİNDE BİR 
İNCELEME: SARI SICAK 
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Özet. Sanata dair bir anlam yaratma ve bu anlamı anlaşılabilir kılma sürecinde sürekli bir çaba sarf 
eden insanoğlu bu kaygıyı estetik olarak yarattığı eser üzerinde de hisseder. Filme ait simgeler, 
semboller, oyun temelli veya film karakterlerinin kendi aralarındaki ilişkilerinin oluşturduğu 
anlamlar özelinde de eserler sinema araştırmalarının konusu olagelmektedir. Sinemasal anlatı 
dahilinde anlam yaratma ve yaratılan anlamın seyirciye aktarılması, filmlerdeki sanatsal kaygının 
ve üretim aşamalarının da bir sonucu olmaktadır. Böylelikle filmlerde sunulan ardıl anlamların 
göstergebilim yöntemi aracılığı ile bulgulanması, incelenip yorumlanması çağdaş türk sinemasının 
araştırılması açısından önem arz etmektedir. 
 
Çalışma bu biçimiyle 36. İstanbul Film Festivali’nde ‘Altın Lale En İyi Film’, ‘En İyi Erkek 
Oyuncu’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ve 39.Moskova Film Festivali’nde ‘En 
İyi Yönetmen’ dallarında ödül alan, yönetmenliğini Fikret Reyhan’ın üstlendiği ‘SARI SICAK’ 
filmi üzerinden Charles Sanders Peirce’ın gösterge, belirti ve simge kavramları ile Roland 
Barthes’ın Düzanlam-Yananlam kavramları üzerinden göstergebilimsel bir analiz yapmayı 
hedeflemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Göstergebilimsel Analiz, Fikret Reyhan, Sarı Sıcak, Roland Barthes, Charles 
Sanders Peirce 
 
Abstract. In case of the artistic action, the man constantly strives to create meaning; strives to 
understand the meaning created and he constantly cares about it repeatedly in every work on how 
it will be reflected aesthetically. Considering cinema studies with the meanings of film-related 
items, symbols, characters or play-based relations have also found a considerable place in the 
literature in relation to this situation. Creating meaning within the cinematic narrative and 
transferring that meaning to the audience are also the result of the artistic fear and production steps 
in the films. When this result is taken into consideration, to detect the sub-texts presented in the 
films through semiology is important while examining and interpreting the contemporary Turkish 
cinema. 
 
In this direction, the study aims to conduct a semiotic study on the concepts of icon, index and 
symbol of Charles Sanders Peirce and the concepts of the denotation and connotation of Roland 
Barthes through the film 'Sarı Sıcak', directed by Fikret Reyhan; which had the 'Best Director' at 
39.Moscow Film Festival; 'Golden Tulip Best Film', 'Best Actor', 'Best Editing' and 'Best 
Cinematography' at the 36th Istanbul Film Festival. 
Keywords: Semiological Analysis, Fikret Reyhan, Sarı Sıcak, Roland Barthes, Charles Sanders 
Peirce 
 

1. GİRİŞ 
İnsan, sanat eserini yaratırken veya izleyici-alımlayıcı olarak tüketirken onu yorumlama veya anlamlandırma 
isteği duyar. Görsel olarak ortaya çıkarılan yapıt ile daha önceden deneyimlenmiş görüntüler arasında herhangi 
bir ilişkinin var olup olamayacağı noktasında savlar ileri sürebilir. İnsanın doğayı, yaşadığı evreni, kendi içinde 
kurduğu ilişkileri anlama-açıklama arzusunu, ürettiği veya tükettiği sanat yapıtında da devam ettirmek istemesi, 
onun, sanat yapıtını bütünüyle anlaşılabilir kılma veya aktarma isteğinin temeli olarak algılanabilir. 
Görsel sanatlardan biri olan sinema sanatı ele alındığında, onu oluşturan görüntülerin meydana getirdiği ardıl 
anlamlar hem yapıtı oluşturan yönetmen ve diğer öğeler hem de tüketen kitle için yapıtı yorumlama sürecinde 
kullanılabilir. Sinemanın, bu doğrultuda, var olmak için kendinden başkasına kesinlikle ihtiyaç duyan, 
simgelerden, söylemlerden ve tümcelerden vb. yararlanan bir sanat olduğunu belirtmek gerekmektedir. Sinema 
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sanatı, bu önermeyle koşut olarak görsel anlatının çözümlenebilir olduğunu savunan göstergebilim kuramı ile 
incelenebilir hale gelmektedir.  
Göstergebilim, en yalın ifadeyle göstergelerin, yani bir eseri meydana getiren en küçük yapıtaşlarının 
oluşturduğu söylemlerin ardıl anlamları ile ilgilenen imgebilim olarak tanımlanır. Punch (2014) Feldman’a atfen 
bu yargıyı doğrular nitelikte yüzeyde yer alan anlamların altta yer alan yapılardan türediğini belirtmektir. (s.218). 
Yücel (2013) ise göstergeyi bir başka varlığın yerine konabilen herhangi bir simge veya varlık olarak 
tanımlamaktadır. Ona göre alelade herhangi bir durum bile bireyin göstergeler dizgesine dahil olmasına 
sebebiyet vermektedir (s.76). Rıfat (2009) ise, göstergebilimin her ne kadar göstergeleri inceleyen bilim dalı 
olarak algılandığını vurgulasa da, gösterge kavramını ayrıştırarak, genel bir ifadeyle kendi varlığı dışındaki bir 
şeyi temsil etmekte olan ve temsil ettiği şeyin yerine geçebilecek olan nesne, biçim vb. olarak açıklamaktadır. 
Rıfat’a göre tüm anlamlı birimlerin her bir öğesi gösterge olarak adlandırılabilmektedir. (s.11) 
Bu doğrultuda Sarı Sıcak filmi, çözülmesi gereken bir problem olarak bilimsel bir zeminde incelenmelidir. Bu 
bağlamda Güneş (2013) geleneksel bilimsel çözümlemeden bahsederken Klinkenberg’e atfen, problemin 
çözülmesinin zaruriyetini belirten Descartes örneği üzerinde durmaktadır. Descartes, bir sorunun incelenmesi 
kolay olan en küçük bileşenlerine ayrılarak analiz edilmesini ve bunun kolaydan zora doğru aşamalı bir biçimde 
ilerlemesi gerektiğini belirtmektedir. (s.333).  
Sarı Sıcak filmi göz önüne alındığında İbrahim karakteri başta olmak üzere diğer karakterlerin film boyunca 
uyguladığı eylemleri ve ilişki kurdukları her bir nesne, nesnelerin birbirleri ile kurdukları görsel bağ bütünün 
parçalarını oluşturmaktadır.  
Eseri oluşturan parçaların her birinin anlamlanması ise (signification), gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkinin 
tahlili ile mümkün olmaktadır. (Guiraud, 1994, s.129). 20.yy’dan itibaren üzerinde çalışılmaya devam edilen 
göstergebilim kavramı yukarıda belirtilen yargılar ile ilişkilendirilecek olursa yapıtı oluşturan gösterge 
parçalarının incelendiği bir kuram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tarihsel sürece bakıldığında göstergebilim kavramının Antik Yunan medeniyetine değin uzandığı ve yunanca 
semeion (gösterge) ve logia (kuram) sözcüklerinden oluştuğu görülmektedir. Bir diğer taraftan i.ö. 3. yy’da 
Stoacı düşünürlerin gösteren ve gösterilen arasındaki bağlaşım ile ilgili fikirlerine de rastlanmaktadır. (Rifat, 
2009, s.27) Kökleri i.ö. 5. yy’a uzanan göstergebilim kavramının günümüzdeki biçimlenişi ise Charles Sanders 
Peirce ve Ferdinand de Saussure tarafından atılan temellere dayanmaktadır. Saussure modern dilbilimin çağdaş 
kurucusu olarak anılmaktadır. Çağlar (2012), Atabek’e atfen Saussure’ün göstergebilimi sosyolojik temele 
dayandırarak göstergelerin topluma ait birer birim olarak toplumsal yaşam içinde vuku bulması biçiminde 
tanımladığından bahsetmektedir. (s.24). Peirce ise Aktulum’un (2004) belirttiği üzere John Locke’a ait semiyotik 
sözcüğünü kullanmış ve göstergelere yönelik inceleme yapılabilecek bir bilim dalı oluşturma yoluna gitmiştir. 
(s.3) 
Saussure ve Peirce’in çağdaşlarına bakıldığında göstergebilim ile ilgilenen oldukça fazla sayıda bilim adamı 
göze çarpar. Charles William Morris (1901-1979), Roland Barthes (1915-1980), Algirdas Greimas (1917-1992), 
Yuri Lotman (1922-1993), Christian Metz (1931-1993), Umberto Eco (d.1932) Julia Kristeva (d. 1941). Louis 
Hjelmslev (1899-1966), Roman Jakobson (1896-1982), Claude Lévi-Strauss (1908-1990), Jacques Lacan (1901-
1981) sayabileceğimiz diğer isimlerdir. (Chandler, 2017, s.1). 
Bu çalışmanın örneklemini yukarıda da vurgulandığı üzere Fikret Reyhan’ın Sarı Sıcak filmi oluşturmakta; film 
(birim) içerdiği görseller ve oluşturdukları anlamlar üzerinden ilerleyen bölümlerde Charles Sanders Peirce ve 
Roland Barthes’in göstergebilim kavramına dair görüşleri ile değerlendirilmektedir. 

 
 

2. CHARLES SANDERS PEIRCE’IN GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMI – GÖRÜNTÜSEL 
GÖSTERGE, BELİRTİ VE SEMBOL KAVRAMLARI 

Göstergebilimi mantık sözcüğünün yerine kullanılan bir terim olarak tanımlayan C.S. Peirce, biçimsel semiyoloji 
ile göstergebilimi koşut tutmakta ve onu bir temsil bilimi olarak adlandırmaktadır (Cobley:89). Saussure’da 
görülen dilbilimsel bir yönelim yerine Poinsot-Locke-Peirce geleneği göstergebilimi daha geniş bir perspektifte 
insan doğasının fiziksel doğanın içine dahil edilmesi olarak görmektedir. Böylelikle insanoğluna ait herhangi bir 
gösterge doğadaki gösterge içinde yer alabilir hale gelmektedir. (Deely, 1990, s.6) Nöth (1995) Peirce’ın bu 
göstergebilimsel yaklaşımını, Saussureyen veya Hjeltmsevyen dilbilimsel yönelimin aksine epistemolojik ve yer 
yer metafizik evrene bir yaklaşım olarak görmektedir. (s.39). Herhangi bir nesne-kişi böylelikle kendisinden 
daha geniş bir evreni temsil edebilir veya evren içinde var olan herhangi bir nesne-kişi veya eylem kendi 
çağrıştırdığı anlamdan farklı bir anlam barındırabilir. Berger (2000) ise Peirce’ın göstergebilim kavramını 
evrendeki herşeyin bir işaret olabileceği yargısından hareketle bilimin efendisi olarak tanımladığını 
belirtmektedir. (s.39). 
Yücel’e (2013) göre ise Peirce göstergebilim kuramını göstergeler ve anlam ekseninde oluşturmakta ve 
göstergelerin birbirleriyle kurdukları mantıksal bağ üzerine odaklanmaktadır. Mantık, anlam ve göstergeler 
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üzerine olan bu yoğunlaşma Peirce’ın ikili gösteren/gösterilen ayrımından ziyade üçlü bir sınıflandırma arayışı 
içinde yorumlayan etkisini de incelediğini göstermektedir. Yücel’e göre bir imgenin gösterge olarak 
adlandırılabilmesi için mutlak surette yorumlayana ihtiyacı vardır. (s.78).  
Peirce göstergebilim kavramını üç ana başlık (retorik (sözbilim), mantık, dilbilgisi) altında sınıflandırmanın yanı 
sıra göstergebilim dizgelerini on adet üçlük ve altmış altı adet sınıf altında tanımlama yoluna gitmiştir (Rifat:30). 
Bu çalışmaya kaynaklık eden üçlüklerinden en önemlileri belirti, görüntüsel gösterge ve simgedir. Belirti, yerine 
davrandığı öğe ile bir nedensellik bağı içerisinde bulunur. Belirtiye ait nesne, yorumlayanı olmadan anlam ifade 
etmez. Örneğin otoyolda paramparça olmuş ve üzerinde dumanlar tüten bir araç biraz önce meydana gelmiş bir 
trafik kazasının belirtkesi olabilir. Görüntüsel gösterge ise bütünüyle yerine davrandığı öğe ile benzerlik 
kurmaktadır. Bir Volkswagen minibüs ile bu minibüse ait fotoğraf arasında bir benzerlik bulunur ve fotoğraf 
minibüsün görüntüsel göstergesi konumundadır. Simge ise yorumlayan (interpretant) öğenin varlığı ile koşut 
olan bir gösterge biçimidir. Örneğin, kanatlı asaya dolanmış yılanlar tıbbın simgesi olarak adlandırılmaktadır. 
Aşağıda yer verilen ve Floyd Merrell tarafından oluşturulan diyagram Charles Sanders Peirce’ın üçlü 
sınıflandırmalarından görüntüsel gösterge, belirti ve sembol öğelerini açıklamaktadır. 
 
GÖSTERGE TÜRÜ GÖRÜNTÜSEL 

GÖSTERGE 
BELİRTİ SEMBOL 

GÖSTERGEBİLİMSEL 
TİP 

BENZERLİK NEDENSEL YA DA 
DOĞAL İLİŞKİ 

UYLAŞIM 

ÖRNEKLER FOTOĞRAF 
RESİM 
DİYAGRAM 
MÜZİK NOTASI 
HOŞ BİR KOKU 

ATEŞTEN ÇIKAN 
DUMAN 
HASTALIK BELİRTİSİ 
TERMOMETREDEKİ 
SICAKLIK 
LİMONUN EKŞİ TADI 

SÖZCÜK 
İŞARET 
MORS ALFABESİ 
MANTIKSAL 
GÖSTERGE 
CEBİRSEL GÖSTERGE 

ONLARI NASIL 
OLUŞTURABİLİR VE 
ALIMLAYABİLİRİZ? 

HİSSEDEREK 
DUYUMSAYARAK 

ALGI ÇIKARIM 
ETKİ TEPKİ 

TALİMATLA 
ÖĞRENEREK VE 
UYGULAYARAK 

Diyagram-1: Floyd Merrell’in Peirce’a dair oluşturduğu gösterge türleri diyagramı131 
 
 

3. ROLAND BARTHES’İN GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMI – DÜZANLAM VE 
YANANLAM KAVRAMLARI 

Araştırmacı, sinemasal anlatı çerçevesinde anlatıyı oluşturan görseller için bir veya daha çok anlam karşılığının 
varlığını sorgulamak istediğinde bu sorgulamayı göstergebilimsel inceleme ile gerçekleştirebilir. Andrew 
Robinson (2011) da Barthes’in tek bir görüntüyü, kısa metni ya da bölümü çok fazla kelime ile ayrıntılı bir 
analiz çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirtir. Bu doğrultuda Barthes’in göstergebilimsel yaklaşımının sinemaya 
uygulanabilirliğinin ve bütünüyle sistematik bir dizge ile işlediğinin altını çizmek gerekmektedir. 
Roland Barthes (1979) Göstergebilim İlkeleri adlı eserinde ilkeleri dört ana başlık altında sınıflandırmaktadır. 
Bunlar: 1-Dil ve Söz 2-Gösterilen ve Gösteren 3-Dizge ve Dizim 4-Düzanlam ve Yananlam’dır. (s.2). Bu 
çalışmada dördüncü ikili olan düzanlam ve yananlam üzerinde durulmaktadır. Barthes’e göre gelecek yananlam 
biliminin ışığında şekillenecektir. İnsanoğlu dilini oluşturan birinci anlam dizgesi ile sınırlı kalmayacak ve ona 
yananlam oluşturacak bir biçimde ikinci bir yol arayışına girecektir. Barthes (1979) yananlam olgusunun 
günümüze kadar birçok bakımdan -Hjelmslev’de olduğu gibi- incelendiğini de vurgulamakta ve aynı zamanda 
yananlamın gösteren, gösterilen ve bu ikililiği birbirine bağlı hale getiren bir oluşu içerdiğini belirtmektedir. 
(s.89)  
Gösteren ve gösterilen arasında kurulan bağ doğrultusunda ise şu yargıya varmaktadır: O’na göre gösterge, 
herhangi bir gösteren ile gösterilenden oluşmaktadır. Gösterenler düzlemini Anlatım Düzlemi; Gösterilenler 
Düzlemini ise İçerik Düzlemi olarak adlandırmaktadır. (Barthes:40). Her iki düzlemi düzanlam ve yananlam 
ekseninden ayrı düşünmemek gerekir. Başka bir ifadeyle anlamı oluşturan öğelerin düzanlamdaki anlatımın ve 
yananlamdaki içeriğin birer toplamı olarak görülebilir olduğu önermesini yapmak yanlış olmaz. 

																																																								
131 Cobley, P. The Routledge Companion to Semiotics And Linguistics, 2005, USA, Taylor&Francis E-Library, s.37 
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Agocuk (2014) ise göstergebilimsel yöntemin sinema sanatı üzerindeki uygulanabilirliğine değinirken sinemada 
var olan görüntülerin oluşturduğu anlamın ardılını da değerlendirmek gerektiğini belirtmektedir. Barthes’in 
düzanlam ve yananlam olgularına da vurgu yapan Agocuk, düzanlam sözkonusu olduğunda salt filmin ne 
gösterdiği ile ilgilenildiğinden; yananlam sözkonusu olduğunda ise bir anlam yaratma uğraşında olunduğundan 
bahsetmektedir. (s.9). 
 

Diyagram-2: Roland Barthes’in Gösterge, Gösteren ve Gösterilen Kavramları Diyagramı132 
 

Chandler’ın (2017) yukarıdaki diyagramı esas alındığında Barthes’in düzanlamı oluşturan birinci anlam dizgesi 
gösteren ve gösterilenin oluşturduğu bir göstergeden meydana gelmektedir. İkinci anlam dizgesinde ise gösteren 
ve gösterilen tarafından oluşturulmuş gösterge ve gösterilen birlikteliği karşımıza çıkmaktadır. 

 
4. SARI SICAK FİLMİ ÜZERİNE 
Film yerleşik düzene sahip çiftçi bir ailenin endüstriyel tarım karşısında yaşadığı ekonomik dönüşümü aile 
bireylerinden genç İbrahim üzerinden kurmaktadır. İbrahim babası Necip Ağa’ya mahsulün toplanması ve sebze 
toptancı halinde komisyonculara satılması sürecinde yardım etmektedir. Fakat tarımda meydana gelen hızlı 
dönüşüm, seracılık gibi faaliyetler halen geleneksel ekimi tercih eden çiftçileri ekonomik yönden çıkmaza doğru 
sürüklemekte; tarlalarda çalıştırdıkları işçilerin bile parasını zor öder bir duruma getirmektedir. İbrahim tüm bu 
yaşanan olumsuzlukların farkında olan, ataerkil aile yapısının içinde baba figürünün gölgesi altında yaşamını 
sürdüren fakat ailenin yaşadığı bu süreçten rahatsızlık duyarak farklı yollardan daha fazla gelir elde edebilmeyi 
amaçlayan, yerleşik hayatı içine sindirmekte zorlanan bir genç olarak karşımıza çıkar. Yevmiyeli çalıştığı 
dönemlerde parasını almakta zorlanır fakat hakkını aramasını da bilmektedir. Her ne kadar zor yaşam koşullarına 
sahip olunsa da İbrahim Aktaş’ın tır şoförlüğü hayalinin olduğu, birikim yaparak bu hayattan kurtulmak istediği 
göze çarpar. Necip Ağa kendi komisyoncularının, Aktaş ailesinin yaşadıkları evin karşılığında seracılık teklifini 
reddeder ve komisyoncusunu karşısına alır. İbrahim bunun üzerine her ne kadar ilk seferde komisyoncusunu 
değiştiremese de daha sonra başka bir kişi aracılığıyla malı başka bir komisyoncuya satarak daha fazla kazanç 
elde etmeye başlar. Artık eski komisyoncularına daha nadir uğramaya başlamışlardır. 
Bir diğer taraftan İbrahim’in boş olan vakitlerde köye yakın olan tırların bekleme yaptıkları alana gelerek tır 
şoförlerine çay demlediği ve tırlarını zaman zaman yıkayarak ve az da olsa kullanarak hayalini yaşatmaya 
çalıştığı görülür. Tır şoförlüğü için gerekli olan ehliyete başvurmuş ve onu da almıştır. İbrahim’in gizli saklı 
yaptığı plan er geç ilk komisyoncu tarafından öğrenilir ve İbrahim komisyoncu ile adamları tarafından 
tartaklanır. Babası ve abisi son anda İbrahim’in yardımına gelirler.  Film, İbrahim’in olayın yaşandığı akşam 
kendi odasına çıkarak üzerini değiştirmesi ve kaldığı yerden hayata devam edermişçesine odasından dışarı 
çıkması ile son bulur. 
 
5. PEIRCE’IN GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE, BELİRTİ, SEMBOL KAVRAMLARI   
ve BARTHES’İN DÜZANLAM VE YANANLAM KAVRAMLARI ÜZERİNDEN SARI 
SICAK FİLMİNİN İNCELENMESİ 
 
      BELİRTİ - Yerleşik bir düzende hayatını sürdüren, kimseye muhtaç olmak istemeyen İbrahim’in düzen 
içinde duyduğu rahatsızlığı ifade eden görüntü, İbrahim’in kaplumbağayı yolundan edip ters çevirerek aslında 
kendisinden bir beklentiyi, tek başına ayakta kalabilmeyi, var olan gidişatı değiştirebilmeyi zorladığını 
aktarmaktadır. Kaplumbağa tüm birikimini evinin içinde saklar. İbrahim’in de biriktirdiği paraları yerleşik düzen 
içerisinde kendini rahat hissettiği odasında, Tommiks çizgi roman kitabının arasına sakladığı görülmektedir. 
Kahraman kendi nihai sonunu kaplumbağa üzerinden dolaylı olarak anlatmaktadır. Burada nesne hayvan; 
yorumlayan ise izleyici konumundadır. 

 

																																																								
132	Chandler, D. 30.07.2018, Semiotics for Beginners, http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem06.html		
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Görüntü-1: Kaplumbağa’nın İbrahim Tarafından Ters Çevrilmesi 

     Gösterge: Eylem 
     Düzanlam: Filmin açılış sekansında yolda İbrahim’in karşısına çıkan bir kaplumbağanın İbrahim tarafından 
sopa ile rahatsız edilerek yolundan alıkoyulması ve ters çevrilmesi 
     Yananlam: Özgür bir yaşama duyulan özlem. 
 
     GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE - Peirce’ın kuramı özelinde posterler bire bir olarak aynı nesneyi (Tır)  
yansıtmaktadır. İbrahim’in tır şoförü olarak gelecekte kendini görmek istediğini, hayal ettiği mesleğin göçebe bir 
hayatın temsili olduğu görülmektedir. İbrahim’in tır şoförlüğüne duyduğu özlem filmin farklı bölümlerinde 
nesne ile farklı zamanlarda kurduğu doğrusal ve dolaylı ilişkilerden de anlaşılmaktadır. Örn. İbrahim’in tır 
garajında şoförlere çay ikram etmesi; garajda bir tır şoförünün tırını yıkaması ve kontrol amaçlı olarak tırı 
kullanması vb.  

 
Görüntü-2: İbrahim’in Odasının Duvarına Yapıştırılmış Tır Posterleri  

     Gösterge: Nesne 
     Düzanlam: Duvardaki Tır Posterleri 
     Yananlam: Göçebe bir hayata duyulan özlem 
 
     BELİRTİ – Sahne, Necip Ağa’nın pek de olumlu geçmeyen, aracı ile gerçekleşen konuşması sonrasında oğlu 
İbrahim ile kamyonette eve dönüş yolunda yaşanır. İbrahim anahtar şeklindeki kum saati ile oynamaktadır. 
İbrahim’in kötü şeylerin biteceği ve iyi şeylerin gerçekleşeceği umudunu sürdürdüğü ve denge arayışı içinde 
olduğu anlaşılmaktadır. Sahne Necip Ağa’nın İbrahim’in anahtarlıkla oynamamasını istemesiyle son bulur. 
Nesne kum saati, yorumlayan ise izleyici konumundadır. 
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Görüntü-3: İbrahim’in Elinde Oynadığı Kum Saati Anahtarlık  

 
     Gösterge: Nesne 
     Düzanlam: İbrahim’in elinde oynadığı kum saati anahtarlık 
     Yananlam: Kötü olayların sonlanacağı ve iyi olayların gerçekleşeceği umudunun sürmesi ve denge arayışı 
 
     BELİRTİ - İbrahim’in Necip Ağa ile köye döndükten sonra köydeki göçer çadırlarından birinin içine gizlice 
baktığı ve banyo yapan çıplak bir kadını gözetlediği görülmektedir. Cinsellik, üstü kapalı bir biçimde cinsellik 
sonrasında yaşananlar bağlamında belirtiler barındırmaktadır. Nesneler sigara ve çözülmüş pantolon düğmeleri; 
yorumlayan ise izleyici konumundadır. 

 
Görüntü-4: İbrahim’in Sigara İçmesi 

     Gösterge: Nesneler 
     Düzanlam: Fermuar ve Sigara 
     Yananlam: Cinsellik 
 
     BELİRTİ - Endüstrileşme karşısında doğanın uğradığı yıkıma tanıklık edilmektedir. Doğanın içinde tek küçük 
yapı ile fabrikalarla örülü alan içinde bulunan çoklu yapılar arasındaki karşıtlık belirtilmektedir. Çiftçilik ve 
doğal yollarla yapılan tarım faaliyetleri filmin sonunda ve ailenin film boyunca yaşamında sanayileşme 
karşısında gittikçe değer kaybetmektedir. Örn. filmin bir bölümünde Necip Ağa’nın komisyoncusu ailenin 
geleneksel sulama ve yetiştirme yöntemini bırakıp seraya yönelmesini böylelikle maddi anlamda işgücünden 
tasarruf edebileceklerini belirtmektedir. Her ne kadar Necip Ağa bu fikre karşı çıksa da var olan tarım sistemi 
çiftçinin emeğinden ziyade daha hızlı ürün elde ederek kar odaklı bir anlayışı önemsemektedir.  

 
Görüntü-5: Tarlanın İçinde Tek Kalmış Beyaz Yapı ve Fabrikalar  

     Gösterge: Nesne 
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     Düzanlam: Tarlanın içerisinde tek kalmış olan beyaz yapı ve ardında görünen fabrikalar 
     Yananlam: Doğanın uğradığı yıkım 
 
     BELİRTİ – İbrahim’in babasıyla tartıştıktan sonra gece tarlaya girerek kendi mahsullerine zarar verdiği ve 
köklerini topraktan ayırdığı görülür. İbrahim her ne kadar babasına tartışma esnasında karşılık veremese de daha 
sonra babasının üzerine titrediği tarlasındaki ürüne gizlice zarar vererek intikam duygusunu tatmin etmektedir. 
Haksızlığa uğramış aile bireyinin kendi ayakları üzerinde durabileceğine olan inancının tamlığı, köklerine olan 
bağlılıkta kırılma anının başlaması ve en yakınından gelse bile uğramış olduğu haksızlığa karşı başka bir eylemle 
tepki göstermek bu sahnenin alt metnini oluşturmaktadır. Nesne bitki kökleri, yorumlayan ise izleyici 
konumundadır. 

 
Görüntü-6: Tarlada İbrahim Tarafından Sökülmüş Olan Bitki Kökleri 

 
     Gösterge: Nesne 
     Düzanlam: Koparılmış bitki kökleri 
     Yananlam: Aileye olan bağlılıkta sarsılma 
 
     BELİRTİ – İbrahim’in annesi inançlı bir kadındır. Bir gece ailesini kötülüklerden korumak için tütsü yakar ve 
evin tüm odalarında tütsüyü dolaştırır. İbrahim’in de odasına girerek ondan bir dua okumasını ister. Böylelikle 
kötülüklerden korunacağını söyler. Bu sahne İbrahim’in gelecek için kötülüklerden korunacağına olan inancını 
ve aynı zamanda bu istek annesinden geldiği için annesine olan bağlılığını da göstermektedir. 

 
Görüntü-7: İbrahim’in Dua Etmesi 

     Gösterge: Eylem 
     Düzanlam: Dua 
     Yananlam: İnanç 
 
     SİMGE – İbrahim’in malları başka bir komisyoncuya başka biri aracılığıyla vermesi, rutin olan işleyişin 
değiştirilmesi, hile yoluna başvurulması, önceki komisyoncuya yalan söylenmesi ve daha sonrasında bütün 
bunların açığa çıkması leğende annesi tarafından boğulan fare ile bağdaşmaktadır. Fare burada mantıksal bir 
gösterge olarak hile ve yalan bağlamında simge kavramı dahilinde değerlendirilmiştir. 
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Görüntü-8: Farenin Boğularak Öldürülmesi  

     Gösterge: Hayvan 
     Düzanlam: Fare 
     Yananlam: Hilekarlık 
 
     BELİRTİ - İbrahim’in filmin sonunda odasına çıkarak pencereden sızan demir parmaklıkların gölgesinin ay 
ışığı vasıtası ile duvara vurduğu ve bu görüntünün İbrahim’in içinde bulunduğu yerleşik hayatın ona bir 
hapishanede ve sıkışık bir ortamda bulunduğu hissi yarattığı hipotezi sunulabilir. İbrahim bu gölgeden de 
çıkmayı başaracak ve kıyafetlerini giyerek hayata ve umuda kaldığı yerden devam edecektir. 

 
Görüntü-9: Duvara Yansıyan Demir Pencere Gölgesi 

     Gösterge: Nesne 
     Düzanlam: Demir korkuluklu pencere gölgesi 
     Yananlam: Hapishane, sıkışmışlık duygusu 
 
6. SONUÇ YERİNE 
Göstergebilimsel yöntem film çözümlemelerinde estetik ve bilimsel bağlamda sürekli uygulanagelmiş bir 
yöntemdir. Fikret Reyhan’ın Sarı Sıcak filmi bu çalışmada çağdaş göstergebilim kuramına ışık tutmuş iki 
düşünür olan Charles Sanders Peirce’ın görüntüsel gösterge, belirti, sembol ve Roland Barthes’ın düzanlam, 
yananlam kavramları ile çözümlenmiştir. Çözümleme ağırlıklı olarak Peirce’ın belirti öğesini barındıran ve bu 
doğrultuda anlam oluşturan film karelerini içermektedir. Barthes’in düzanlam ve yananlam kavramları ışığında 
değerlendirilecek olursa çözümlemede ağırlıklı olarak gösterge niteliği taşıyan nesnelerin ön planda olduğu 
görülmektedir.  
Reyhan’ın filminde İbrahim karakteri anlatının merkezinde yer almakta ve toplumsal gerçekliğe İbrahim’in ailesi 
ve çevresi ile olan ilişkilerinde rastlanmaktadır. Reyhan bu ilişkileri ve ataerkil aile yapısını gölge, kök, doğa vb. 
göstergeler üzerinden de aktarmaktadır. Bu göstergeler ise Barthes’in kavramlaştırmasıyla düzanlamı 
oluşturmaktadır. Anlamlar ise ardıl-saklı olarak yananlamları içermektedir. 
Sonuç olarak bu çalışmada Sarı Sıcak filmini oluşturan görsellerin Peirce ve Barthes’in yukarıda belirtilen 
göstergebilim kavramları üzerinden çözümlenebildiği ve yorumlanabildiği; aynı zamanda Reyhan’ın filminde 
göstergebilimin araştırabileceği göstergelere yer verdiği görülmektedir. 
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KÜRESEL VE YEREL MARKANIN TÜKETİCİ GÖZÜNDEKİ ALGISI ÜZERİNE 

BİR İNCELEME LİPTON VE ÇAYKUR ÖRNEĞİ  
Öğr.Gör.Dr. Mehmet  TATOĞLU    

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 

ÖZET. Bu çalışmada küresel bir marka ile yerel bir markanın müşteri nezlinde farkındalığı tespit edilmeye 
çalışılmış, tüketicinin küresel ve yerel markaya bakışı incelenmiştir. Küresel pazar, küreselleşme ve marka 
olgusu son yıllarda dünya ticaretinde ön plana çıkan üç önemli kavramdır. Küresel pazarda faaliyette bulunmak 
dünyanın çeşitli yerlerinde üretim yapmak ve satmak her ülkenin hayalini kurduğu bir iştir. Küresel pazarda 
yapılması gereken ise uluslararası koşulların ve bu alandaki fırsatların farkına varılmasıdır. Yöneticilerin sahip 
oldukları girişimcilik özelliği küreselleşmede hangi stratejilerin izleneceğini büyük ölçüde belirleyecektir. 
Küreselleşme ile gelişen pazarlama anlayışında marka kavramı girişimcilerin izleyeceği stratejinin en önemli 
unsurlarından birisidir. Küresel markalar yerel pazarlara girerken mutlaka o ülkeye ait kültürleri, dini ritüelleri, 
örf adet ve gelenekleri, hukuk sistemini incelemekte tüketicilerle iletişimi güçlendirerek satın alma eğilimlerini 
artırmaya çalışmaktadır. Müşteriler için marka ürünü tanımanın en basit yoludur bu nedenle küresel marka 
olmak her şirketin önceliği olmalıdır. Markalar genç nüfusu etkileyecek şekilde iletişim stratejileri geliştirmek 
zorundadır. Bu çalışmada küresel ve yerel markanın tüketici gözündeki algısı anket yöntemiyle araştırılacak ve 
sonuçlar tartışılacaktır.  
  
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Marka, Küyerelleşme  
 
SUMMARY. In this study, a global brand and a local brand were tried to be aware of the customer's interest, 
and the consumer's perception of the global and local brand was examined. The global market, globalization and 
branding are three important concepts that have come to the forefront in world trade in recent years. Operating in 
the global marketplace Producing and selling in various parts of the world is a business that every country 
dreams of. What needs to be done in the global market is to recognize the international conditions and 
opportunities in this area. The entrepreneurial nature of the managers will largely determine which strategies will 
be followed in globalization. The brand concept is one of the most important elements of the strategy that the 
entrepreneurs will follow in the marketing approach that is developed with globalization. Global brands are 
trying to increase their purchasing tendencies by strengthening communication with consumers in studying their 
country's cultures, religious rituals, customs and traditions, legal system when entering the local markets. It is the 
simplest way of defining the brand product for the customer, so it must be the priority of every company to be a 
global brand. Markets have to develop communication strategies that will influence the young population. In this 
study, the perception of global and local brands in the consumer perspective will be investigated by 
questionnaire and the results will be discussed. 
 
Key words: Globalization, Brand, Growth 
 
1.GİRİŞ 
Bu çalışmada küresel ve yerel markanın tüketici gözündeki algısı anket yöntemi ile araştırılacak ve sonuçlar 
tartışılacaktır. Anket kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını saptamak üzere yazılı olarak 
hazırlanmış soru listelerine verilen isimdir. Bilimsel değer taşıması için geçerli ve güvenli sonuç vermesi 
beklenmektedir. Farklı sosyal gruplardaki bireylerin anketlere vereceği farklı cevaplar değerlendirmelerde 
dikkate alınmalıdır (www.tr.wikipedia.org/wiki/Anket). 
Küreselleşme 20. yüzyılda ortaya çıkan ve ekonomik, kültürel değişimler ile iletişim teknolojilerinin hızla 
yaygınlaştığı ülke sınırlarının önemini yitirdiği siyaset, hukuk ve ekonomi alanlarında tüm ülkelerin birbirine 
bağımlı hale geldiği bir süreci ifade etmektedir (Odyakmaz, Acar, 2008, s.77).  
Küresel pazar yeni fırsatlar, müşteriler, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda kimliğin dünyaya açılması olarak 
tarif edilebilir. Küresel pazar marka kavramını ortaya çıkarmıştır. Dünyada iş süreçlerinin sistem ve 
politikalarının yeniden tasarlandığı bir ortamda Türkiye’ nin uluslararası pazarlarda etkin bir rekabet gücüne 
sahip olması için katma değeri yüksek mallar üretmesinin yanında mutlaka milli markalarını dünya piyasalarında 
ortaya sunması gerekmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin küresel ve yerel marka kullanma algıları bir ölçüde 
ortaya çıkarılacak ve sonuçlar tartışılacaktır. 
 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Anket çalışmasının amacı müşteri gözünde Lipton ve Çaykur markalarının oluşturduğu algıyı ölçmeye 
yöneliktir. Ankara ilinde değişik yaş, eğitim, gelir ve meslek grubuna mensup 300 kişiye anket uygulanmıştır. 
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Anket çalışmasında küresel bir marka ile yerel bir markanın farkındalığı müşteri nezlinde tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırmanın önemi ise her iki markanın müşteri gözündeki eğilimlerinin tespit edilmesiyle küresel 
ve yerel arasındaki farkların belli bir oranda ortaya çıkarılmasıdır.  
Araştırmanın Yöntemi 
Anket sorularının tamamı tüketicilerin marka tercihinde etkili marka bilgisi ile iletişim stratejilerinin etkide 
bulunduğu marka güveni ve marka tatmininin algısal etkilerinden oluşmaktadır. Soruların ilk bölümü 
cevaplayıcıların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir) ile ilgilidir. İkinci bölümü 
cevaplayanların marka farkındalığı, marka imajı, marka güveni, marka tatmini ve marka tercihleri ile ilgili 
düşüncelerini öğrenme adına 5’ li likert ölçekli sorulardan oluşmaktadır. Anket Ankara ilinde rastgele seçilen 
300 kişiye uygulanmıştır. Bu ilin seçilmesinin sebebi ise Türkiye’ nin başkenti olması nedeniyle her kesimden 
insanın görüşünü yansıtmasına imkan vereceği varsayımına dayanmaktadır 
Veri Analizinde Kullanılan İstatistiksel Teknikler 
Araştırmada toplanan anket cevapları SPSS for Windows 20.0 (IBM) programı kullanılarak analiz edilmiş ve 
yorumlanmıştır. Öncelikle araştırmada kullanılan ölçeklerde faktör analizi ve güvenilirlik uygulanmıştır. Faktör 
analizi ile elde edilen faktörler arasında ön görülen modellerin testi için korelâsyon ve regresyon analizleri 
kullanılmıştır. Demografik özellikler ve diğer sorulara ise bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
uygulanmıştır. 
Anket Ölçeği ve Soruları 
Anket çalışmasında kullanılan anket , “Marka Farkındalığı ve Marka İmajı Unsurlarına Karşı Tüketici Algıları 
Üzerine Bir Araştırma” (R.COP ve Y.BAŞ) makalesinden kullanılan araştırma modeli alınmıştır. Araştırma 
modeli ekte sunulmuştur. 
Araştırmanın Sınırlılıkları ve Hipotez 
Araştırma çay sektörünün iki kurumsal ve ticari belirleyeni olarak Lipton ve Çaykur üzerinde durularak 
çerçevelendirilmiştir. Anket yöntemiyle bir sınırlılık içermektedir. Zamansal taramada belirtilen kurumların 
kuruluş ve gelişme dönemleri her iki kurum için göz önünde bulundurulmuştur.  
 
Araştırmada hipotez olarak önerilen sorular şu şekilde belirlenmiştir: 
1. Tüketicilerin marka tercihi ile marka bilgileri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 
2. Marka tercihinde güven ve tatmin tüketiciler için önceliklidir. 
3. Lipton ve Çaykur küreselleşme hedeflerini gerçekleştirmek için yaratıcı iletişim stratejileri uygulayan 
firmalardır. 
4. Çaykur ve Lipton’un uyguladıkları küresel yapılanma stratejilerinin etkileri tüketiciler nezdinde 
farkedilmekte, tercihte bir kriter olarak kabul edilmektedir 
2.Küresel Markalar 
Küresel marka tüm dünyada yaygın şekilde satılan ve pazarlanan markalardır. Dünyada değişik kültürlere sahip 
milyonlarca insan yaşamaktadır. Geniş bir coğrafyada satış yapmak markayı küresel hale getirmeye yetmeyebilir 
küresel marka olmak için markayı diğer tüm özellikleriyle donatmanız gerekmektedir. Markanın küresel ve 
kalıcı olmasının temel şartlarından birincisi kalite ikincisi ise güvenlik unsurudur. Bu iki unsur markayı pazarda 
küresel hale getirmek için gereklidir. (Hollıs, 2011, s.45). 
Apple, 100 markanın listelendiği küresel markalar raporunda yine ilk sıraya yerleşmiştir. Interbrand, 2014′ün en 
iyi küresel marka sıralamasında 100 markanın yer aldığı listede ilk sıralarda teknoloji şirketleri bulunmaktadır. 
Listede ilk sırada yer alan Apple, 118,9 milyar dolar değerinde olup, Google’ ın değeri 107 milyar dolara 
ulaşmıştır. 100 firmaya yer verilen listede, teknoloji sektöründe13 marka yer almakta ve 13 marka arasında 5 
tanesi listede ilk 10’ da bulunmaktadır. Samsung yedinci, coca cola ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi üçüncü 
sıradaki yerini korumaktadır (Kızmaz, 2014). 
Kotler ise küresel markaların başarısında iki nitelikten bahsetmektedir bunlar markanın canlılığı ve statüsüdür bir 
marka müşterinin zihninde diğer markalara göre bir farklılık meydana getiriyorsa ve bu farklılığı müşteri 
açısından anlamlı ise o markanın canlılığından söz edilebilir. Buna ilaveten markanın yüksek bir itibarı ve 
pazarda bir tanınırlığı varsa o markanın statü sahibi olduğu söylenebilir (Kotler, 2009, s.88). Bu tanımlamalar 
küresel marka olmanın ilk şartları olarak ifade edilebilir. 
 
2.1.Küresel Markaların Avantajları ve Dezavantajları 
Küresel markaların başarısında müşterinin ürüne bakışı önemlidir. Küresel markalar müşteri algısının 
oluşmasında markanın imajını, kalitesi ve konumlanmasını kullanarak müşterinin satın alma kararını etkilemeye 
çalışmaktadır. Ayrıca küresel markalarla ilgili olarak algılanan markanın küreselliği diye yeni bir kavramda 
ortaya çıkarılmıştır (Alden, Akaka, 2010, s.44). 
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Tescilli bir marka sahibine yasal koruma sağlamaktadır. Küresel bir marka faydalı çağrışımlara sahiptir ve 
pazarda mevcut gücünü korumaya çalışarak rekabetçi ürünler meydana getirme çabası içindedir. Marka 
satışlarda garanti belgesi gibi düşünülebilir ve müşteri sadakatinin sağlanmasına neden olabilir. Marka satışlarda 
istikrarın sağlanması ve nakit girişleri ile büyümenin sağlanmasında önemli rol üstlenmektedir. Tüketici 
memnun kaldığı ürünleri tekrar satın alma eğilimindedir. Bu sayede firma pazarda belirli bir konum elde 
edebilir. Şirket reklam ve promosyon çalışmaları ile markasının pazar payını ve büyüme potansiyelini 
yükseltebilir (Erbaş, 2012, s.35-36). 
Tüm dünyada müşterilerin farklı istekleri bulunmaktadır bu istek ve arzuları karşılayan şirketler yerel pazarlarda 
rakiplerine karşı avantajlı durumdadır. Küresel pazarlarda alınan kararların merkezi yönetimde alınması sonucu 
faaliyet gösterilen ülkede çalışan yöneticilerin sadece uygulayıcı olarak kalmaları çalışanların motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Yerel pazarların özellikleri konusunda merkezi yöneticiler ile yerel yöneticiler 
arasında görüş farklılıkları olmaktadır (Özer, s.8). 
Ülkeler arasındaki farklılıklar marka açısından çeşitli dezavantajlara sahip olabilir. Bu dezavantajlar aşağıda 
açıklanmıştır. Bunlar; 
Müşteri isteklerindeki farklılıklar, Pazarlamadaki farklılıklar, Yasal çevredeki farklılıklar, Yönetimdeki 
farklılıklar,  Marka ve üründeki farklılıklar şeklindedir. 
3.Lipton 
Tüm dünyada saniyede 1.157 kişinin büyük bir keyifle yudumladığı Lipton çaylarının başarı öyküsü 1850 
yılında başlamaktadır. Lipton markasının isim babası Thomas Lipton, 1850’de Glasgow’da doğmuş, 15 
yaşındayken yeni ufuklar için Amerika’ ya gitmiştir. Pazarlama ve satış teknikleri hakkında bilgi edinen Thomas 
ülkesine dönüp babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve 30 yaşındayken 20 dükkândan oluşan bir şarküteri 
zinciri kurmuştur. 10 yıl sonra ise dükkân sayısı 300’e ulaşmıştır. 
 
 
Girişimci ve yenilikçi kimliğiyle dikkat çeken Lipton, 1890 yılında Seylan’ a giderek araziler satın almış ve 
hiçbir masraftan kaçınmayarak en kaliteli çayı üretebilmek için harekete geçmiştir. Thomas Lipton, çayı dünyada 
ilk kez paketleyerek Lipton markası altında satarak bu sektörde gerçek anlamda bir yenilik yapmıştır. Lipton en 
iyiye ulaşmak için sürekli yenilik peşinde olmuştur. Bir süre sonra, “kent için değişik harman” oluşturarak 
farklılığını bir kez daha kanıtlamıştır. İskoçya’nın değişik kentlerinden su örnekleri toplatmış ve toplanan su 
örnekleriyle hazırlanan çayları tadan tadımcılar en kaliteli çay için çeşitli harmanlar oluşturmuş böylece her 
kentin suyuna uygun harmanlar elde edilmiştir. ABD pazarına giren Lipton, büyük bir başarı elde etmiş, 1893’ te 
Chicago’ da düzenlenen dünya fuarında kalite belgesi almıştır. Bir süre sonra merkezi Londra’ ya taşınan 
Lipton’un çay üretmeye başlamasından 4 yıl sonra toplam 10 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Thomas 
Lipton, 1902 yılında çay sektöründeki faaliyetlerini profesyonellere teslim etmiştir.  Binlerce yıllık çay 
kültüründen miras kalan gelenekleri ve lezzeti çağdaş teknolojiyle birleştiren ve kaliteyle süsleyen Lipton bugün 
tüm dünyada çay severlerin vazgeçilmez tutkusu olmuştur (www.unilever.com.tr/brands/brand-
stories/dunyadalipton.html). 
Lipton sonraki yıllarda Unilever markası olmuştur. Unilever dünyanın 190 farklı ülkesinde çeşitli markalarıyla 
her gün 2 milyar tüketiciye ulaşan Hollandalı margarin üreticisi Margarine Unie ile İngiliz Lever Brothers'ın 
1930 yılında birleşmesiyle kurulmuştur. Unilever, dünyanın dört bir yanında hissedarı olan % 100 halka açık, 
şeffaf ve uluslararası bir şirkettir. Unilever faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde etnik köken veya dini inançlar 
gibi her türlü ayrımcılığa karşı çıkmakta yerel değerlere önem vermektedir. Unilever' in herhangi bir politik 
gündemi bulunmamakta ve hiçbir politik görüşe destek vermemektedir. Unilever 400’ ü aşkın markaya sahiptir 
ve bunlardan 14’ ü yılda 1 milyar avroyu aşkın bir satış rakamına ulaşmaktadır 
(www.unilever.com.tr/about/who-weare/ about-Unilever/). 
Lipton Türkiye’de 1989‘ da poşet çayı, 1990’da ise demlik poşeti ülkemizde piyasaya sürmüştür. 
 
4.Çaykur 
İktisadi Devlet Teşekkülü olan Çaykur, Türkiye´ nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, 
çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere 
kurulmuştur (www.çaykur.gov.tr). 
Ülkemizde 1940 yılında çıkarılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile ülkemiz çaycılığı güvence altına alınmış ve çay 
bahçesi kuracaklara ruhsatname alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal gelişmenin ardından çay tarım alanları 
giderek genişlemiş ve üretim miktarı hızla yükselmiştir. İlk çay fabrikası, 1947 yılında, 60 ton/gün kapasiteli, 
Rize Fener Mahallesinde Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. 1973 yılında, yaş çay işleme 
fabrika sayısı 32´ ye, 1985 yılında ise 45´ e ulaşmıştır. 1963 yılına kadar ithalat ile karşılanan iç tüketim 1963 
yılından sonra yurt içi üretim ile karşılanmaya başlanmıştır. 1949-1973 yılları arasında ise Tekel Genel 
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Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği ile sürdürülmüştür. 1971 tarihinde 1497 sayılı Çay kurumu kanunu 
yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile tarım, üretim ve pazarlama dahil tüm faaliyetler Çay Kurumu Genel 
Müdürlüğüne devredilmiştir. Kurum tüzel kişiliğe sahip, sınırlı bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak, 1973 yılında 
Rize´ de faaliyetlerine başlamıştır. 
19.12.1984 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı, üretimi, işletmesi, satışı 
serbest bırakılmış çay sanayisi özel sektöre açılmıştır. 1996 yılından 1999´ a kadar Başbakanlığa bağlı olarak 
çalışmalarını devam ettiren Çaykur 12.01.1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 28.05.1999 tarihinde ise 
tekrar Başbakanlık ile ilişkilendirilmiştir. Çaykur 2002 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu 
olmuştur (www.caykur.gov.tr/Pages/Kurumsal/KurumHakkinda.aspx?ItemId=6). 
Ülkemizde çay tarımındaki devlet tekeli 1984 yılında kaldırılmıştır, 1984 yılına kadar ülkemizde çay 
denildiğinde aklımıza Çaykur’ dan başka bir marka gelmesi mümkün değildi yaş çay yaprağı devlet eliyle satın 
alınmakta, işlenmekte ve satılmaktaydı. Özel sektörün faaliyete başlamasıyla birlikte doğu karadeniz bölgesinde 
küçük, büyük birçok fabrika çeşitli yerlerde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Çaykur 16.500 çalışanı ve 7.600 
ton/gün yaş çay işleme kapasitesi ile Türkiye çay sektörünün en büyük kuruluşudur. Bölgede üretilen yaş çay 
ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık % 55-60´ ı Çaykur tarafından satın alınmaktadır. Çaykur´un 
yurt içi kuru çay piyasasındaki payı yaklaşık % 60-65 ` dir.  
 
Tablo 1. Demografik Bilgiler 

 
  Kişi % 
1. Anket yapılan kişinin cinsiyeti:                   Kadın 127 42,2% 

Erkek 173 57,8% 

2. Anket yapılan kişinin yaş aralığı: 18–30 100 33,9% 

31–45 57 18,6% 

46- 65 98 33,2% 

65 ve üstü 45 14,2% 

3. Eğitim durumu    

Okur-yazar 4 1,0% 

İlkokul 50 16,5% 

Ortaokul 36 11,4% 

Lise veya 
yüksekokul 

37 12,5% 

Üniversite 173 58,6% 

5. Gelir Durumu: Asgari ücret 
ve aşağısı 

125 41,8% 

1300 TL – 
3000 TL 

119 40,1% 

3000 TL ve 
Üstü 

56 18,0% 

 
Kaynak:Tatoğlu, M.(2017). Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri 
Çaykur ve Lipton Örneği. İstanbul. Doktora Tezi  
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Araştırma Verilerinin Analizi  
Anket tekniği ile Çaykur ve Lipton markaları incelenmiştir. Yapılan anketin değerlendirilmesiyle sonuç olarak 
aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. 18-30 yaş arası katılımcılarda Lipton markası tercihinde reklamlara önem verme 
ortalaması diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Ülkemizde çay tarımı, işlenmesi ve pazarlanması 1984 
yılına kadar devlet tekelindeydi bu nedenle Lipton’ un ülkemizdeki geçmişi yaklaşık 30 yıldır ve 40 yaşın 
üstündeki bireylerde geçmişten gelen Çaykur damak tadı mevcuttur bunun değiştirilmesi ise oldukça güçtür. 
Lipton reklamlarında özellikle genç nüfusa hitap etmektedir anket sonuçları’ da bunu doğrulamaktadır 
Çaykur markasının tercih edilmesinde yaş arttıkça önem verme puanı yükselmektedir. Lipton markasının 
tercihinde eğitim düzeyi arttıkça puan yükselmektedir. Lipton markasını çevresine tavsiye edenlerde bayanlar, 
erkeklere göre daha fazla ortalama puana sahiptir. Çaykur markasında ise erkeklerin ortalama puanı bayanlara 
göre daha yüksektir. Çaykur markasında erkeklerin tavsiye ortalama puanının yüksek olmasının nedeni ise kahve 
ve çay ocaklarında genelde erkeklerin bulunmasıyla açıklanabilir. Lipton markasında bayanların oranının yüksek 
olması ise bayanların tercihinin lipton olması veya bayanların evlerindeki toplantılarında Lipton’ u tercih 
etmeleri olabilir. 
 
Lipton’ u etrafına tavsiye etme puanı yaş aralığı gençleştikçe artmaktadır. 18 – 30 yaş arası katılımcıların tavsiye 
etme ortalama puanı 4,26’ dır. Çaykur’ u etrafına tavsiye edenlerde ise 46 – 65 yaş arası katılımcılar diğer yaş 
gruplarına göre daha yüksek ortalama puana sahiptir. 46-65 aralığındaki tüketicilerde geçmişten gelen Çaykur 
alışkanlığı devam etmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça, Çaykur markasını etrafına tavsiye edenlerin ortalama puanı 
azalmaktadır. Lipton’ u etrafına tavsiye edenlerde ise, üniversite mezunları 3.82 ortalama puanı ile en yüksek 
ortalama puana sahiptir. Bu sonuca göre eğitim düzeyi arttıkça Lipton’a olan ilgi artmaktadır. Lipton markasının 
müşteri beklentilerini karşılama ortalamasında bayan katılımcıların ortalama puanı, erkeklere göre daha 
yüksektir. Çaykur markasının müşteri beklentilerini karşılamasında ise erkeklerin ortalama puanı daha yüksektir. 
Lipton reklamlarda ve diğer iletişim faaliyetlerinde hijyen, estetik ve diğer etkileyici özellikleri ön plana çıkarıp 
bayanlara hitap etmektedir. Bu nedenle Lipton markasında müşteri beklentilerini karşılama oranı bayanlarda 
erkeklere göre daha yüksektir. Çaykur markasında ise erkeklerin tercihi ön plana çıkmaktadır. 
 
Grafik 1: Marka Tercihleri 

 
 
Grafik 2: Marka Tatmini 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	408 

408	

 
Kaynak:Tatoğlu, M.(2017). Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri 
Çaykur ve Lipton Örneği. İstanbul. Doktora Tezi  
 
Grafik 3: Lipton ve Çaykur’u Takip Edenlerin En Çok Kullandıkları İletişim 
Araçları 
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Kaynak:Tatoğlu, M.(2017). Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri 
Çaykur ve Lipton Örneği. İstanbul. Doktora Tezi  
 
Grafik 4 : Lipton ve Çaykur Müşterisinin Beklentileri 
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Kaynak:Tatoğlu, M.(2017). Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri 
Çaykur ve Lipton Örneği. İstanbul. Doktora Tezi  
 
Grafik 5: Lipton ve Çaykur Reklamlarının Beğenilme Oranları 
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Kaynak:Tatoğlu, M.(2017). Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri 
Çaykur ve Lipton Örneği. İstanbul. Doktora Tezi  
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 6: Lipton ve Çaykur’ un İmajları Hakkındaki Düşünceler 
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Müşteri 

 
Kaynak:Tatoğlu, M.(2017). Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri 
Çaykur ve Lipton Örneği. İstanbul. Doktora Tezi  
GENEL SONUÇ 
Ülkemizi küresel pazarda temsil eden marka sayımızın sınırlıdır. Dünyada ülkelerin siyasi manada söz sahibi 
olmalarının yolu ekonomik güçleriyle doğru orantılıdır. Başta ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Fransa, Japonya 
gibi ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü ülkeler siyasi manada dünyanın gidişatına yön vermektedir. Dünya 
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Bankası ve IMF gibi uluslararası finans kuruluşları bu ülkelerin kontrolü altında karar almaktadır. Güçlü 
ekonomilere sahip olmanın yolu üretmekten geçmekte üretim istihdama katkı yapmakta dolayısıyla ülkelerin kişi 
başı milli geliri yükselmektedir. Bu çalışma içerisinde küresel markanın gücü ortaya konmuş ve küresel marka 
oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekilmiştir. 
Küresel marka olmada rekabetçi üstünlük şirketin potansiyel rakipleri tarafından kopyalanamayan nitelikleri 
olarak tarif edilmektedir. Küresel pazarda şirketler rakipleri tarafından kolayca taklit edilemeyen yeteneklerini, 
üstünlüklerini sürekli geliştirmek ve dinamik bir yapıda olmak zorundadır. Dil, din, kültür, eğitim, çevresel 
faktörler, gelir seviyesi, coğrafi konum küresel marka oluşturma stratejilerine etki yapan faktörlerdir. 
Bu çalışmada veriler incelendiğinde Lipton tüketicisinin uygulanan marka stratejilerinden Çaykur’ a oranla daha 
olumlu etkilendiği görülmektedir. Lipton tüketicisi televizyon yanında interneti’de kullanan, önceliği kalite olan, 
memnuniyet oranı üst seviyede olan bir tüketici iken Çaykur tüketicisi internetten çok daha fazla geleneksel 
anlamda televizyon izleyicisi olan fiyat-kalite dengesi gibi ortalama arayış içinde olan bir tüketici konumunda 
olduğu anlaşılmaktadır. Lipton’un internetten takip edilmesi daha genç ve yeni nesil arasında popüler bir marka 
olduğunu göstermektedir. 
Lipton müşteri gözünde kalitesiyle ön plana çıkmaktadır. Genç nüfusun Lipton markasına karşı olan ilgisi 
artmaktadır gelecekte pazar payları daha yükseklere çıkabilecek potansiyele sahiptir. Çaykur geçmişten gelen 
gücünü kullanmakta orta yaş ve üzerinde pazarda tercih edilmektedir. Marka tercihleri üzerine yapılan anket 
araştırmasında kaliteyi fiyattan daha öncelikli bulanlar fazla sayıdadır. 
Marka tatminine önem verenlerin sayısı vermeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Bu marka olgusunun 
tüketiciler nezdindeki önemini vurgulamaktadır.  
 
Lipton ve Çaykur tüketicilerinin daha çok televizyonu kullanmaları televizyon aracının hala popüler olduğunu 
göstermektedir. Aradaki fark Lipton tüketicilerinin ayrıca internetide kullanmalarıdır. Bu durum göreceli olarak 
Lipton’ un genç popülasyona yönelik tanıtım stratejisi geliştirdiğini göstermektedir. 
 
İmaj üst başlığında yapılan sorgulamada ise tüketicilerin Lipton ile Çaykur’ u başarılı bulmaları eşit düzeyde 
temsili göstermektedir. Müşteri memnuniyeti açısından yapılan değerlendirmede ise Lipton müşterisinin Çaykur’ 
a oranla beklentileri daha çok karşıladığı görülmektedir.  
 
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak mevcut durumda ülkemizde çay sektörü 1984 yılına kadar tekel konumunda 
olan bir sanayi koluyken anılan yıldan itibaren özel sektöre açılmış geçmişte oluşan damak tadı nedeniyle 
Çaykur’un müşteri portföyünün ağırlıklı olarak 45 yaş ve üzeri olduğu, genç nüfusun (18-15) ise Lipton 
markasına ilgisi olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Çaykur’un gelecekteki potansiyel müşterilerine karşı 
yeni ve kabul edilebilir stratejiler geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çaykur markasının ülke dışında 
satışı sınırlı miktardadır bu nedenle iç piyasadaki hakimiyetini kaybetmemesi gerekmektedir. Dünyada tüketilen 
çayın %25’ i Lipton tarafından satılmaktadır bu nedenle Lipton’un böyle bir satış kaygısı bulunmamaktadır. 
Ayrıca bu çalışmada tüketicinin ürün alırken yerel ürüne karşı bir hassasiyetinin olmadığı, satın almada 
beklentilerinin ne oranda karşılanıp karşılanmadığına baktığı görülmüştür.  
 
KAYNAKLAR 
Özer, A. (2008),  Küresel Ürünler ve Markalar. 
www.80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/ozer/. 
Odyakmaz, A.N.,   Odyakmaz Acar., N. (2008), İletişim Sözlüğü. İstanbul: Babil 
Yayınları. 
Akaka, M.A., Alden., D. (2010), Global Brand Positioning and Perceptions,  
International Advertising and Global Consumer Culture. International Journal of 
Advertising, 29:1. 
Cop, R., Yeliz, B. (2010), Marka Farkındalığı ve Marka İmajı Unsurlarına Karşı 
Tüketici Algıları Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi. Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi. 
Erbaş, E. (2012), AB’ye Giriş Sürecinde Tarıma Dayalı Sanayi Üzerinde Marka 
Yaratma, İzmir: Doktora Tezi. 
Kızmaz, S. (2014), Küresel Markalar 2014 Raporu Açıklandı, 
http://.pazarlamasyon.com (erişim tarihi: 10 Eylül 2016) 
 
Kotler, P. (2009),  Kotler ve Pazarlama, İstanbul: Lıfecycle Yayıncılık. 
Hollıs, N. (2011), Küresel Marka Dünya Pazarında Kalıcı Marka Değeri Yaratma ve 
Geliştirme Yöntemleri,  İstanbul: BRAND’age Yayınları. 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	414 

414	

Tatoğlu, M. (2017), Küresel Marka Oluşturmada Yürütülen İletişim Stratejileri Çaykur ve Lipton Örneği, 
İstanbul: Doktora Tezi.  
 
http://.unilever.com.tr/brands/brand-stories/dunyadalipton.html (erişim tarihi: 10 Eylül 2016)  
http://.unilever.com.tr/about/who-weare/ about-Unilever/ (erişim tarihi: 10 Eylül 2016) 
http://.caykur.gov.tr/Pages/Kurumsal/KurumHakkinda.aspx?ItemId=6 (erişim tarihi: 10 Eylül  2016) 
http://.çaykur.gov.tr (erişim tarihi: 10 Eylül 2016) 
http://.tr.wikipedia.org/wiki/Anket (erişim tarihi: 15 Ekim 2016) 
 
I. KULLANICI ÖZELLİKLERİ 
1. Anket yapılan kişinin cinsiyeti:( ) Kadın         ( ) Erkek 
2. Anket yapılan kişinin yaş aralığı: ( )18–30( )31–45( )46- 65( )65 ve üstü 
3. Eğitim durumu:  ( )Eğitimi yok ( okur-yazar değil)( )Eğitimi yok ( okur-yazar) 
  ( )İlkokul( )Ortaokul( )Lise veya yüksekokul( )Üniversite( )Diğer……. 
4. Meslek: ( )Öğrenci( )Ev hanımı( )Memur( )Serbest Meslek 

( )İşçi( )Emekli( )Diğer………………. 
5. Gelir Durumu: ( )Asgari ücret ve aşağısı     ( )1300 TL – 3000 TL                ( )3000 TL ve Üstü 
 
6. Marka tercihinde sizce hangisi önemlidir?  
( )Reklam           ( )Kalite  ( ) Fiyat          ( )Hizmet ağ     ( )Satış sonrası destek   ( )Diğer 
 

MARKA TATMİNİ 
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1. Marka tatminine önem veririm.           
Medyada reklamı olmayan markaları tercih etmem.           
Lipton’u tercih ederken reklamlarına önem veririm.      
Çaykur’u tercih ederken reklamlarına önem veririm      

 
 
7. Sizce Lipton neden güvenilir bir markadır? 
 
( )Tat açısından  ( )Kalite  ( ) Fiyat  ( )Sosyal sorumluluğa duyarlı ( )Şeffaf 
 
8. Sizce Çaykur  neden güvenilir bir markadır? 
 
( )Tat açısından  ( )Kalite  ( ) Fiyat  ( )Sosyal sorumluluğa duyarlı ( )Şeffaf 
 
9.Lipton markasına yönelik hangi kaynaklardan bilgi alırsınız 
 
( )İnternet ( )Dergi  ( )Televizyon ( )Broşür          ( )Mağaza              ()Yetkililer 
 
10. Çaykur  markasına yönelik hangi kaynaklardan bilgi alırsınız? 
 
( )İnternet ( )Dergi  ( )Televizyon ( )Broşür       ( )Mağaza            ()Yetkililer 
 
11. Lipton’un toplumdaki imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
( )Çok iyi  ( )İyi  ( )Normal  ( )Kötü  ( )Çok kötü 
 
12. Çaykur’un toplumdaki imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
( )Çok iyi  ( )İyi  ( )Normal  ( )Kötü  ( )Çok kötü 
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Lipton’u etrafımdakilere tavsiye ederim      
Çaykur’u etrafımdakilere tavsiye ederim           
Lipton her zaman müşteri beklentilerini karşılar           
Çaykur her zaman müşteri beklentilerini karşılar           
Her bir marka için bu markaları kullananların kendine has özellikleri vardır           
Marka ile markayı kullananlar arasında bir kişilik benzerliği vardır           
Rakip markalar arasında Lipton’u tercih ederim           
Rakip markalar arasında Çaykur’u tercih ederim           
Lipton tercih edeceğim tek markadır      Çaykur tercih edeceğim tek markadır      Lipton’u rakip markalardan kolayca ayırt edebilirim      Çaykur’u rakip markalardan kolayca ayırt edebilirim      Lipton’un logosunu nerede görsem tanırım      Çaykur’un logosunu nerede görsem tanırım      Lipton’un sloganını nerede duysam hemen marka adını anımsarım      Çaykur’un sloganını nerede duysam hemen marka adını anımsarım      Her kullanım alanına uygundur (Piknik, seyahat, özel gün/etkinlikler vs.)      Lipton ile diğer çay markaları kalite olarak hemen hemen aynıdır      Çaykur ile diğer çay markaları kalite olarak hemen hemen aynıdır      Çay sektörüne yönelik markalarda sürekli bir gelişim yaşanmamaktadır      Lipton’un ürünleri fiyat bakımından rakiplerine göre daha caziptir.      Çaykur’un ürünleri fiyat bakımından rakiplerine göre daha caziptir.      Çay sektörüne yönelik markalar arası fiyat farklılıkları aşırı fazladır      Çay sektörüne yönelik markalara göre fiyatların farklı olması, markaların 
sahip oldukları özelliklere göre beklenen bir durumdur      
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KURUMSAL İTİBARIN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AKTARIMI: 2017 
LOVEMARKS KAZANANLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ 

Mehmet Tokatlı 
İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi 

ÖZET 
Kısaca “güvenilirlik” sözcüğü ile açıklanabilecek kurumsal itibar, günümüzde kurumların elle 
tutulamayan en değerli varlığı olarak kabul görmektedir. Kurumların, uzun yıllar boyunca 
sürdürdükleri iletişim çalışmaları sonucu edindikleri itibarın aynı emekle yönetilmesi ve 
korunması gerekmektedir. Son 20 yıllık sürede bireysel ve kurumsal iletişim hayatını derinden 
etkileyen sosyal medya, itibarın yönetilmesi noktasında birçok avantaj ve dezavantajı beraberinde 
getirmiştir. Kurumsal itibar, duygusal çekicilik, ürün/hizmetler, vizyon/liderlik, çalışma çevresi, 
sosyal sorumluluk ve finansal performans gibi altı farklı bileşenden oluşmakta ve yönetilmektedir. 
Lovemarks ise benzer kriterler ile tüketiciler tarafından en sevilen markaları belirlemekte ve 
ödüllendirmektedir. Araştırmada temel amaç 2017’nin en sevilen markalarının sosyal medya 
üzerinden kurumsal itibarlarını aktarma tarzını anlamak ve frekans olarak hangi itibar bileşenine 
yönelik bir sosyal medya yönetimi yürüttüklerini açıklamaktır. Buna göre Lovemarks 2017 
kapsamında en sevilen marka ödülünü kazanan kurumların Twitter üzerinden paylaşımları içerik 
analizi yöntemiyle incelenecektir. Kurumsal itibarın bileşenleri rehberliğinde yapılacak kodlama 
ile markaların bileşenlerden en çok hangisine yönelik bir yönetim sürdürdükleri açıklanacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Lovemarks, Sosyal Medya, Twitter, İçerik Analizi 
 

CORPORATE REPUTATION THROUGH SOCIAL MEDIA: A CONTENT 
ANALYSIS ON 2017 LOVEMARK WINNERS 

 
ABSTRACT 

Corporate reputation – can simply be described as trustworthiness- is accepted as a most valuable 
asset for corporations and therefore corporates need to manage and protect that valuable asset 
which they have gained it as a result of long public relations and corporate communications 
campaigns. Social media which deeply affects both personal and corporate life in last 20 years, 
gives corporates many advantages and disadvantages in order to manage their corporate reputation. 
Corporate reputation simply be formed and  managed with six different components like emotional 
appeal, product/services, vision/leadership, working environment, social responsibility and 
financial performance. On the other hand, Lovemarks organization generally use similar 
components in order to specify and rewards the most loved brands. The main purpose of this paper 
is understanding that how Lovemarks 2017 winners transfer their corporate reputation through 
Twitter and find out which corporate reputation component/s, winners focus more on their 
corporate reputation management process. According to this purpose, Lovemarks 2017 winners’ 
Twitter accounts and sharings will be analyzed by content analysis and findings will help to clarify 
how winners use Twitter in order to their corporate reputation management process. 
Keywords: Corporate Reputation, Lovemarks, Social Media, Twitter, Content Analysis 
 

1. Giriş 
Gittikçe sertleşen günümüz rekabet koşullarında, kurumlar ayakta kalabilmek adına kendilerine avantaj 
sağlayacak unsurlara ihtiyaç duymaktadır. Bu unsurlardan belki de en önemlisi de olumlu bir itibara sahip 
olmaktır. Kısaca  “güvenilir” olmak ile açıklanabilecek kurumsal itibar, kurumların kriz dönemlerinden daha 
kolay ve en az zararla çıkmasına yardımcı olmakta ve aynı zamanda ürün/hizmetlerinin pazarda 
tutundurulmasını daha kolay hale getirmektedir. Kurumsal itibar sahibi olan kurumlar bir yandan kaliteli 
çalışanlar için bir cazibe alanı olurken diğer yandan finans sektörü için de yatırım yapılabilirliği yüksek bir 
kurum haline gelmektedir. Kurumların, uzun yıllar boyunca sürdürdükleri halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları 
sonucu sahibi oldukları kurumsal itibarın aynı emekle yönetilmesi ve korunması da gerekmektedir. Uzun 
yıllardır gerek bireysel gerekse kurumsal iletişim hayatını derinden etkileyen sosyal medya, kurumsal itibarın 
yönetilmesi noktasında geleneksel medyaya oranla birçok fırsat ve aynı zamanda da tehditler getirmiştir. Sosyal 
medya bir yandan kurumların hedef kitleleriyle iletişime geçmesini ve karşılıklı bir iletişim kurulmasını 
sağlarken diğer yandan kurum hakkında olumsuz yorumların kolaylıkla oluşturulması ve yayılması gibi önemli 
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tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bu anlamda sosyal medya üzerinden kurumsal itibarın aktarımı ve 
korunması önemli bir kurumsal görev haline gelmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, günümüzde birçok 
kurum, sosyal medyayı kurumsal itibar yönetimleri süreci içerisine ciddi bir mecra olarak dahil etmiştir.  
Bir anlamda kurumların ulaşmak istediği nihai hedef olan kurumsal itibar, duygusal çekicilik, ürün/hizmetler, 
vizyon/liderlik, çalışma çevresi, sosyal sorumluluk ve finansal performans(Fombrun vd.,2013:253) gibi altı 
farklı bileşenden oluşmakta ve bu bileşenler de araştırmanın örneklemi olan Lovemarks organizasyonu ile de 
benzerlikler göstermektedir. Özel bir kuruluş tarafından organize edilen Lovemarks en sevilen markalar 
organizasyonu, toplamda 22 kategoride Türkiye'nin en sevilen markalarını belirlemektedir. Lovemarks 
araştırmasının metodolojisinde ise kolay hatırlanma, markaya kendini yakın hissetme, ayrılma güçlüğü gibi 
itibarın duygusal çekicilik bileşenine benzer unsurlar barınmaktadır. Benzer şekilde ihtiyaçların karşılanması 
unsuru da itibarın ürün/hizmet bileşenine karşılık gelebilecektir(http://www.mediacatonline.com/turkiyenin-en-
sevilen-markalari-2017/).   
Kurumların uzun süreler boyunca sürdürdükleri halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları sonucu oluşturabilecekleri 
kurumsal itibarın, aynı çabayla korunması ve yönetilmesi de gerekmektedir. Amerikalı ünlü iş adamı Warren 
Buffet, itibar kazanmak yirmi yıl alır; ama o itibarı silmek için beş dakika yeter. Bunu unutmazsanız, başka türlü 
davranırsınız diyerek itibarın korunmasının ve yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır. İtibarın korunması 
sürecinde kurumlar açısından dikkate alınması gereken birçok farklı unsur bulunmaktadır. Özellikle sosyal 
medya çağına girilen bu dönem de bu unsurlar daha da artmaktadır. Günümüzde bir müşterinin yaşayacağı 
olumsuz bir deneyim, kendisini kurumun adıyla birlikte sosyal medyada bulmakta ve kuruma saniyeler 
içerisinde büyük zararlar verebilmektedir veya kurum çalışanlarının yapacağı herhangi bir yanlış davranış veya 
söylem yine kurumun itibarını olumsuz anlamda zedeleyebilecektir. Bu noktada kurumsal itibarın korunması ve 
yönetilmesi amacıyla kurumlar sosyal medyaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle hedef kitlesi 
genç nesil olan birçok kurum sosyal medya temelli birçok halkla ilişkiler ve pazarlama kampanyaları 
oluşturmaktadır. 
Kurumsal itibar yönetiminin temel olarak bir algı yönetim işi olduğu söylenebilecektir. Kurum ve kurumun 
sunduğu ürün veya hizmetlerle tanışan veya kurumun bir çalışanıyla iletişim kuran bir kişinin algısında o 
kurumla ilgili bir izlenim doğmaktadır. Bu izlenimler ise zaman içerisinde kurumsal imaja dönüşmektedir. 
Kurumsal itibar ise imaj ve izlenimden farklı olarak çok daha uzun süreçler içerisinde oluşur ve bireysel değil 
kolektif bir algı sayesinde kazanılan bir ünvan olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda kurumsal itibar, hedef 
kitlelerin kuruma dair algılarının sonucu olarak ortaya çıkan düşünceler olarak ifade edilebilmektedir. Kurumsal 
itibar akademik alanda yeni bir kavram olmamasına karşın, bu alanda yürütülen çalışmalar 1990’lı yıllardan 
itibaren hız kazanmıştır (Chun, 2005: 93). Konuya ilişkin literatüre bakıldığında, günümüze değin birçok tanımın 
yapıldığı görülmektedir. Gotsi ve Wilson genel bir tanımda bulunarak, kurumsal itibarın hissedarların zaman 
içinde kurumla ilgili genel değerlendirmesi olduğunu belirtmektedir(2001: 29). Kurumsal itibar kavramı üzerine 
çok sayıda çalışması bulunan ve “İtibar Katsayısı”(Reputation Quotient) kavramını geliştiren Charles J. 
Fombrun ise kurumsal itibarı, kurumun tüm paydaşlarının kurumla ilgili sahip oldukları genel fikirler olarak 
tanımlamaktadır(1996:37). Kurumsal itibar kavramının Türkiye’de tanınmasına öncülük eden Salim Kadıbeşegil, 
kurumsal itibarı bir şirketin yarattığı güvenin toplam pazar değeri içindeki katkı payı, şirketin elle tutulamayan 
değerlerinin taşıyıcısı ve toplum tarafından beğenilen, takdir edilen bir şirket olmanın karşılığı olarak 
tanımlamıştır(2012:59). Yapılan tanımlardan hareketle kurumsal itibarın genel olarak iç ve dış hedef kitlenin 
uzun vadede kuruma yönelik algılarının sonucunda oluşan soyut bir değer olduğu söylenebilmektedir. Kurumsal 
itibar, elle tutulup gözle görülemeyen ve taklit edilemeyen bir değerdir. Bu açıdan bakıldığında, günümüz 
rekabet koşullarında kurumların farklılaşabilmesi adına itibara yatırım yapılmasının önemli bir rekabet avantajı 
sağlayacağı öngörüsünde bulunulabilecektir. 
Artan rekabet ortamında sosyal medya, kurumların hedef kitleleriyle kuracakları iletişim açısından son derece 
etkin bir mecra haline gelmiştir. Düşük maliyetli olması ve samimi iletişim kurabilmesi gibi avantajları sebebiyle 
sosyal medya, birçok noktada kurumlara avantaj getirmektedir. Bununla beraber sosyal medya da kurumsal 
olarak var olmak sadece bir Facebook ya da Twitter hesabı sahip olmak anlamına gelmemektedir. Mevcut 
kurumsal hesapların aktif olarak yönetilmesi ve paylaşımların yapılması ve sosyal medya üzerinden gelen 
sorulara cevapların verilmesi kurumsal itibarın korunması noktasında bir tür başlangıç olarak görünmelidir. Bat 
ve Yalçın’a göre bir kurum, sosyal medya üzerinde itibarını yönetme anlamında şu unsurlar üzerinde 
durmalıdır(2014:272); 

• Sosyal medyada bulunmak için kurum olarak bir amaca sahip mi? 
• Eğer bir amaç varsa bu amaç, sosyal medyada bulunmak için doğru ve uzun süreli bir zamana 
hitap ediyor mu? 
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• Sosyal medyada kurum hakkında oluşan bir imaj var mı, varsa nasıl bir imaj var, kurum 
hakkında neler paylaşılmış, paylaşılıyor, hangi konular tartışılıyor? 
• Kurum, sosyal medyada nasıl temsil ediliyor, sadece bir facebook sayfasıyla mı bir Twitter 
sayfasıyla mı, bir blogla mı, diğerleriyle mi ya da hepsiyle mi? 
• Sosyal medyada açılan kurumsal hesaplar kurumu nasıl yansıtıyor? 
• Kurum adına ismi belirli olan ya da olmayan kişi ya da kişilerce herhangi bir sayfa açılmış mı, 
bu sayfanın içeriği nasıl ve üye sayısı kaç kişi? 
• Sosyal medyada açılan hesapların kurumu doğru ve sorunsuz temsil etmesi için hangi 
çalışmalar yapılabilir? 
• Kurumun sosyal medya hesapları hangi aralıklarla ve kimler tarafından takip ediliyor? 
• Sosyal medyada müşterilerin yorumları, şikayetleri, önerileri yanıt buluyor mu, bu konular bir 
değerlendirme kriteri olarak kullanılıyor mu? 

Sosyal medyanın kendi kullanım dinamikleri olduğu ve geleneksel medya bakış açısıyla yönetilemeyeceği 
bilinmektedir. Bu anlamda kurumsal itibarını aktarmak isteyen kurumlar da bu kullanım dinamiklerini öğrenmeli 
ve bu mecradaki kitleyi rahatsız etmeden iletişim mesajlarını paylaşmalıdır. Sosyal medyanın yüksek etkileşim 
gücüne sahip olması, beraberinde kurumlar için "önce dinle" şartını getirmektedir. Sosyal medya üzerinde 
kurumsal itibarlarını aktarmak ve korumak isteyen birçok kurum öncelikle bu mecradaki hedef kitlelerini 
dinlemeli ve daha sonra iletişime geçmelidir. Geleneksel medyaya benzer şekilde kurum kaynaklı mesajların 
sürekli olarak hedef kitlelere gönderilmesi sosyal medya üzerinde itibarı zedeleyebilecek bir durum olarak ortaya 
çıkmaktadır. Kalafatoğlu'na göre, bu noktada kurumların izleyeceği yol dinleme, sohbete katılma ve ölçme, 
değerlendirme olmalıdır(2010: 74). 
2. Araştırma 
2.1 Amaç ve Önem 
Araştırmanın çıkış noktası en sevilen markalar(Lovemark) ile kurumsal itibar bileşenlerinin gösterdiği 
benzerlikler olmuştur. Özellikle kurumsal itibarın duygusal çekicilik ve ürün hizmet tanıtım bileşenleri ile 
Lovemarks’ın kolay hatırlanma, markaya kendini yakın hissetme, sevgi ve ayrılma güçlüğü gibi bileşenleri 
birbiri ile örtüşmektedir. Buna göre tüketici tarafından seçilen en sevilen markaların sosyal medya üzerinden 
kurumsal itibarlarını nasıl aktardıkları ve frekans olarak daha çok hangi bileşen veya bileşenlere yönelik bir 
aktarım sergiledikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre en sevilen markaların sosyal medya kullanım 
dinamiklerinin ortaya konması ile benzer kurumların rehber olarak alabilecekleri bir sosyal medyada kurumsal 
itibar yönetimi çerçevesinin ortaya konması amaçlanmıştır.  
2.2 Örneklem 
Mediacat tarafından her yıl gerçekleştirilen en sevilen markalar(Lovemarks) 2017 araştırmasının sonuçları ilgili 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 22 kategoride Türkiye’nin en sevilen markaları belirlenmiştir. Bu 
markalar sırasıyla; beyaz eşya kategorisinde Arçelik, tüpgaz-Aygaz, çamaşır suyu-Domestos, cips-Doritos, 
mobil banka-Garanti, hayatı kolaylaştıran mobil uygulama-Hopi, STK-Kızılay, saç boyası-Koleston, soğuk çay-
Lipton, oyuncak Fisher-Price, kahve-Nescafe, bebek bezi-Prima, cep telefonu-Samsung, ambalajlı peynir-Sütaş, 
ev tekstili-Taç, bisküvi-Ülker, otomotiv-Volswagen, sıvı yağ-Yudum, banka-Ziraat Bankası, bebek maması-
Aptamil, yumuşatıcı-Yumoş ve gsm operatörü kategorisinde Turkcell olmuştur. Buna göre bu 22 kazanan 
markanın Twitter hesapları araştırılmıştır. Kazanan markalardan mobil banka kategorisinde Garanti Bankası; cep 
telefonu kategorisinde Samsung ve ambalajlı peynir kategorisinde Sütaş markalarının kazandıkları kategoriye 
özel paylaşım yaptıkları bir Twitter hesaplarının olmaması sebebiyle araştırma kapsamı dışına çıkartılmışlardır. 
Bu üç marka da Twitter hesaplarında birçok ürün/ve hizmeti hakkında içerik paylaşmaktadır. Ayrıca Kızılay bir 
sivil toplum kuruluşu olması sebebiyle araştırmaya dâhil edilmemiştir. Koleston, Fisher-Price, Prima, Taç ve 
Volswagen markalarının ise Türkiye’ye yönelik aktif yönetim sergiledikleri bir Twitter hesapları 
bulunmamaktadır. Sonuç olarak araştırma kapsamına 22 Lovemark’tan 13 tanesi dâhil edilmiştir.   
2.3 Veri Toplama Aracı 
Lovemarks 2017 kazanan markalardan Turkcell, Ziraat Bankası, Ülker, Lipton, Arçelik, Doritos, Hopi, Yumoş, 
Nescafe, Aptamil, Yudum, Domestos ve Aygaz araştırma kapsamına dâhil Olan markalardır. Söz konusu 
markaların Twitter paylaşımlarının analiz edilmesi amacıyla kurumsal itibar’ın altı bileşeni önderliğinde bir 
tablo hazırlanmış ve bu tabloya göre örneklem dâhilinde olan markaların Twitter üzerinden paylaştıkları içerikler 
bu tabloya göre yerleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Buna göre kurumsal itibarın duygusal çekicilik bileşeni altında 
samimi iletişim ve güven oluşturma; ürün/hizmet bileşeni altında tanıtım ve satış sonrası destek; finansal 
performans bileşeni altında finansal veri ve hissedarlarla ilgili veri; vizyon/liderlik bileşeni altında lider mesajı 
ve gelecekle ilgili planlar; çalışma ortamı bileşeni altında çalışanlarla ilgili veri, çalışanlara özel hesap olup 
olmadığı ve potansiyel çalışanlarla ilgili veri; sosyal sorumluluk bileşeni altında kss ile ilgili veri, gündeme 
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yönelik paylaşım ve sponsorluk ile ilgili verilere bakılmış ve paylaşımlar uygun alanlara yerleştirilmiştir. 
Araştırma 14 Şubat 00:00’da başlamış ve 14 Mart 23:59 saatinde bitirilmiştir.  
2.4 Bulgular 
2017'nin en sevilen markaları(Lovemarks)'nın resmi web sitelerinden yönlendirdiği Twitter hesapları 14 Şubat - 
14 Mart 2018 tarihleri arasında incelenmiş ve atılan tweet sayıları, takipçi ve takip edilen sayıları, söz konusu 
hesapların diğer takipçi içeriklerine verdikleri beğeni sayıları aşağıdaki tablo-1'de gösterilmiştir. Tablo 
içerisindeki veriler 14 Şubat 00:00- 14 Mart 23:59 saatlerinde elde edilmiştir. 

 
Tablo 1. Lovemarks 2017 Kazananları Twitter Hesap Bilgileri 

 
 
 
 
 
Farklı sektörlerden 13 markanın Twitter hesaplarının sayısal verileri incelendiğinde, bir aylık süre içerisinde en 
fazla tweet atan markanın 229 tweet ile Nescafe olduğu görülmektedir. Nescafe'yi sırasıyla 97 tweet ile Arçelik, 
49 tweet ile Ziraat Bankası ve 41 tweet ile Turkcell izlemektedir. Hopi 38 tweet atarken Lipton da bir ay 
süresince 27 tweet atmıştır. Twitter'ın müşteri ile etkileşime son derece açık olduğu ve markalar açısından ilgi 
çekici içeriklerle bu etkileşim şansının kolaylıkla fırsata çevirilebileceği düşünüldüğünde bir ay içerisinde atılan 
tweet sayılarının birçok Lovemark için yetersiz olduğu görülecektir. Nescafe markasının bu konuda diğer 
kazananlardan tweet sayısı anlamında oldukça önde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında diğer markaların da 

 Atılan Tweet Sayıları Takipçi Takip Edilen Beğenme 

 Baş. Bit. Fark Baş. Bit. Fark Baş. Bit. Fark Baş. Bit. Fa
rk 

Turkcell 4.835 4.876 41 713.745 713.516 + 229 15 15 0 2 2 0 

Ziraat 
Bankası 

3.294 3.343 49 315.982 318.762 + 2780 7 10 +3 2 2 0 

Ülker 2.477 2.475 - 2 150.764 149.830 - 934 47 47 0 22 22 0 

Lipton   4.004 4.031   27 42.808 42.654 - 154 1 2 + 1 211 211 0 

Arçelik 5.040 5.137   97 37.375 37.377 + 2 1.089 1.086 - 3 149 149  0 

Doritos 1.967 1.971     4 15.524 15.403 - 121 0 0 0 1.089 1.085 - 4 

Hopi 2.678 2.716   38 12.636 12.565 - 71 94 93 - 1 310 349 39 

Yumoş 1.549 1.552    3 10.026 10.027 + 1  4 4 0 576 575 - 1 

Nescafe 5.940 6.169  229 6.757 6.752 - 5 45 45 0 3.835 3.924 89 

Aptamil 1.281 1.281     0 5.538 5.492 - 46 25 25 0 169 169 0 

Yudum 781 781     0 4.618 4.625 + 7 94 93 - 1 3 3 0 

Domestos 1.031 1.030   - 1 2.600 2.639 + 39 59 59 0 559 557 - 2 

Aygaz 616 630   14 1.892 1.929 + 37 54 41 - 13 33 34 + 
1 
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ortalama günde bir tweet ile Twitter hesaplarını güncel tuttuğu söylenebilecektir. Diğer taraftan Aygaz 14 tweet, 
Doritos 4 tweet ve Yumoş sadece 3 tweet atarak güncel ve etkin bir Twitter yönetim stratejisini belirlemediğini 
göstermektedir. Lovemark 2017 kazananlarından Yudum ve Aptamil markaları bir ay içinde hiç tweet atmazken, 
Domestos ise bir tweetini silmiş ve  -1 olarak tabloda yer almıştır. Markaların bir aylık tweet sayıları 
incelendiğinde Ülker markasının herhangi bir tweet atmaması ve 2 tweetinin eksilmesi araştırma açısından 
önemli bir veri olmuştur. Aktif bir Twitter yönetimi sürdürmeyen Domestos, Yudum, Yumoş, Aygaz gibi 
markaların hedef kitlelerinin genel olarak ev hanımı olmaları ve yoğunluk olarak henüz Twitter'da hesap sahibi 
olmamaları bu markaların pasif stratejisini açıklayabilirken Ülker gibi geniş bir kitleye hitap eden bir markanın 
pasif bir Twitter yönetimi sergilemesi markanın itibarı açısından olumsuz bir durum olarak görülebilecektir. 
Ayrıca Ülker'in kurumsal hesabının yanında ürün/hizmetleri için açılmış Twitter hesapları da incelenmiş ve aynı 
şekilde herhangi bir aktif yönetim sergilenmediği teyit edilmiştir. 
2017 Lovemark kazananlarının bir aylık takipçi sayıları incelendiğinde Ziraat Bankası'nın bir atılım gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Ziraat Bankası bir ay içinde atmış olduğu 49 tweet karşılık 2780 yeni takipçi elde etmiştir. 
Turkcell ise 41 tweete karşılık 229 yeni takipçi kazanmıştır. Söz konusu markaları bir ay içerisinde herhangi bir 
tweet paylaşmayan Domestos 39 yeni takipçiyle ve Aygaz 37 yeni takipçiyle izlemektedir. Yine pasif bir 
yönetim sergileyen bir marka olan Yudum'da 7 yeni takipçi kazanmıştır. Twitter üzerinde aktif olmamalarına 
rağmen söz konusu markaların yeni takipçi elde etmeleri ilgili markaların hedef kitlelerinin Twitter'da aktif 
olmaya başladığı noktasında bir öngörü doğurabilecektir. Takipçi sayıları noktasında bir diğer önemli veri de 13 
Lovemark içerisinden altısının takipçi kaybetmesi olmuştur. Ülker markası herhangi bir tweet paylaşmadığı süre 
içerisinde 934 takipçi kaybetmiştir. Doritos 121 takipçi kaybederken Lipton 154, Hopi ise 71 takipçi 
kaybetmiştir. Aptamil bu grubu 46 takipçi kaybederek izlemiştir. Bu durum Twitter'da hesabı etkin bir şekilde 
yönetmenin ve güncel bir Twitter yönetimi sergilemenin önemini gösterir niteliktedir. Buna rağmen tablo-1'de de 
görüleceği üzere Nescafe markası bir ay içerisinde attığı 229 paylaşıma rağmen 5 takipçi kaybetmiştir. 
Nescafe'nin attığı tweetler genel anlamda Nescafe tüketicilerin tweetlerine cevap olarak atılan tweetlerdir. Bu 
sebeple bu tweetler takipçilerinin ana sayfasında yer almamaktadır. Her ne kadar tüketici ile etkileşimi yüksek 
tutan bir strateji olsa da genele değil özele hitap eden bir sosyal medya stratejisi olması sebebiyle Nescafe takipçi 
kaybetmek durumunda kalmıştır. Bunun dışında genel olarak takipçi kaybeden markalardan Doritos, Ülker, 
Lipton ve Nescafe gibi markaların hedef kitlelerinin daha çok genç kesim olduğu düşünüldüğünde, bu durumun 
Twitter'ın genç kitle arasında popülerliği kayboluyor mu sorusunu da akıllara getirebilmesi mümkün 
görünmektedir.  
2017 Lovemark kazananların Twitter üzerinde takip ettiği hesap sayıları incelendiğinde ise markaların iki yönlü 
bir iletişime açık olmadığı ve Twitter’ı geleneksel medyaya benzer şekilde kullandıkları anlaşılmaktadır. 
Markalar arasında sadece Arçelik 1.086 hesabı takip etmektedir. Diğer markalar ise genelde iki haneli sayıları 
geçememektedir. Aygaz ise bir ay içerisinde takip ettiği hesapları onüç hesap azaltmıştır. Sosyal medya, doğası 
gereği etkileşime son derece açık bir mecradır ve geleneksel medyanın aksine markalar ve tüketiciler arasında 
herhangi bir eşik bekçisi de bulunmamaktadır. Bu sebeple Twitter üzerinde etkin bir itibar yönetimi sergilemenin 
önemli noktalarından biri de takip edilen hesapların sayısının çoğaltılması olacaktır. Bu durum tüketici ile 
etkileşimi arttırırken aynı zamanda tüketicilerin tanınmasını ve isteklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayarak 
pazarda bir rekabet avantajı kazandırmasını sağlayabilecektir. 
Markaların Twitter üzerinden beğenme sayıları da markaların tüketici ile etkileşim durumunu gösteren bir 
veridir. Takip edilen hesap sayısı ile doğru orantılı olarak 2017'nin en sevilen markaların Twitter'da içerik 
beğenme sayısının son derece yetersiz olduğu görülebilecektir. Bir aylık süre içerisinde sadece Nescafe ve Hopi, 
diğer kullanıcıların içeriklerini beğenmiştir. Nescafe 89 beğeni, Hopi ise 39 beğeni ile etkileşime daha açık bir 
yönetim sergilemeye çalıştığını göstermektedir. Doritos markasının ise toplamda 1.085 beğenisinin bulunması 
markanın önceki dönemlerde beğeni sayısı olarak aktif bir yönetim sergilediğini göstermektedir. 
En sevilen markaların Twitter hesapları incelendiğinde Ülker ve Doritos'un sosyal medya kadrosu ve 
stratejilerinde bir takım sorunlar olduğu görülmektedir. Bu sebeple hem hesaplarını etkin bir şekilde 
yönetememekte ve bu durumun bir sonucu olarak takipçi kaybetmektedirler. Bununla beraber Ziraat Bankası 
takipçi sayısını diğer markalardan çok daha fazla arttırma başarısını göstermiştir. Turkcell'de Twitter da etkin bir 
yönetim sergilemektedir. Turkcell'in kurumsal hesabının yanısıra sadece müşteri destek için ayrı bir Twitter 
hesabının olması ve o hesaptan gelen tüm sorulara direk cevap vermesi de markanın kurumsal itibarı açısından 
olumlu bir sonuç doğurmaktadır.  
2.4.1 Duygusal Çekicilik Bulguları 
Günümüz pazarlama anlayışı insanların rasyonel bir varlık olmadığı hatta tam tersi duygusal varlıklar olduğu 
üzerine kurulmuş bir anlayıştır. Bu sebeple birçok kurumun iletişim kampanyalarında markalarını duygusal 
kodlar aracılığıyla konumlandırmaya çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ve bununla birlikte 
ürün/hizmetler arasında teknik, tasarım veya kalite farkları da azalması, duygusal kodların daha çok tercih 
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edilmesine önayak olmuştur. Bu noktada markaların, kurumsal itibarın daha çok duygusal çekicilik bileşeni 
üzerinden bir yönetim sürdürmeleri beklenebilecek bir durum olarak öne çıkmaktadır.  
2017 Lovemark kazanan markaların bir aylık Twitter yönetimleri incelendiğinde Nescafe'nin bu alanda diğer 
markalara göre daha etkin bir yönetim sergilediği görülmektedir. 217 tweetini sadece bu bileşen üzerine atan 
Nescafe özellikle tüketici ile etkileşime odaklanan bir yönetim sergilemektedir. Tweetlerinin neredeyse tamamı 
Twitter üzerinde diğer tüketicilerin tweetlerine cevap olarak atılmıştır. Ayrıca tweetleri içerisinde bir kampanya 
da yerleştiren Nescafe, tüketicilerin iletişim adreslerini alarak onlara ürünlerinden de göndermektedir. Bu 
noktada Nescafenin ürün/hizmet tanıtımı bileşeni ile duygusal çekicilik bileşenini birleştiren bir sosyal medya 
yönetimi sergilediği anlaşılmaktadır.  

Resim 1.  Nescafe Duygusal Çekicilik Örnekleri 

      
Nescafe'den sonra duygusal çekicilik bileşeni üzerinde tweet atan markalar sırasıyla 24 tweet ile Lipton, 19 ile 
Hopi olmuştur. Arçelik 2, Turkcell, Aygaz ve Doritos ise 1'er tweet atmıştır.  Ülker, Yumoş, Aptamil, Yudum ve 
Domestos markalarının ise bu bileşen üzerine herhangi bir tweeti bulunamamıştır. Özellikle Ülker ve Turkcell'in 
diğer hesapları da araştırmacı tarafından bu bileşene özel olarak incelenmiştir. Turkcell'in gençturkcell üzerinden 
kullandığı hesap korumalı bir hesap olması sebebiyle paylaşımları görülememektedir. Ülker'in ise özellikle 
Ülker çikolatalı gofret ve çizi, hanımeller vb. diğer tüm hesapları incelenmiş ve hiçbirinde herhangi bir paylaşım 
bulunamamıştır. Söz konusu hesapların önceki dönemlerde aktif olarak kendisine özgü paylaşımları bulunurken 
son dönem de sadece Yıldız Holding'in özel günler de yaptığı paylaşımları re-tweet ettiği görülmektedir. Bu 
durum Ülker'in sosyal medya yönetim stratejisini değiştirdiği veya sosyal medya üzerinde herhangi bir iletişim 
çalışması en azından şimdlik yapmayacağını göstermektedir. 
Duygusal çekicilik bileşeni içerisinde yer alan "güven oluşturma" kodu ise özellikle Ziraat Bankası tarafından 
kullanılmaktadır. Her gün takipçilerine yatırım stratejisi aktaran Banka, bulunduğu sektörle doğru orantılı bir 
sosyal medyada itibar yönetimi stratejisi sürdürmektedir. Bulunduğu sektörle doğru orantılı olarak hergün 
yatırım stratejisi paylaşımlarında bulunan banka, böylece hem var olan hem de potansiyel müşterilerine rehberlik 
yapmakta hem ve güven oluşturarak kurumsal imaj ve itibarını güçlendirmektedir. Güven oluşturma kodu altında 
tweet atan diğer markalar ise Nescafe ve Aygaz olmuştur. Nescafe bir tüketicisinin ürün içeriği ile ilgili sorusuna 
detaylı bir şekilde cevap vermiş ve tüketiciden olumlu bir reaksiyon almıştır. 
 
 
2.4.2 Ürün/Hizmet Bulguları 
Genel anlamda tüm markaların yoğun olarak kullandığı bir bileşen olan ürün/hizmet bileşen içerisinde tanıtım ve 
satış sonrası destek kodlarını barındırmaktadır. Tanıtım anlamında bir ay içerisinde en fazla tweeti 18 ile 
Turkcell atmıştır. Daha sonra 9 tweet ile Ziraat Bankası gelirken, Arçelik 6, Lipton 4, Nescafe, Yumoş, Hopi ise 
3'er tweet atmıştır. Aygaz ise 2 ve Doritos ise 1 tweet atarak Twitter üzerinde ürün ve hizmetini tanıtmaya 
çalışmaktadır. Aptamil, Yudum, Ülker ve Domestos'un ise bu alanda da herhangi bir tweetleri bulunmamaktadır.  
Arçelik, Nescafe, Lipton gibi markalar ürün/hizmet tanıtım tweetlerinde aynı zamanda kurumsal itibarın 
duygusal çekicilik bileşenine de göndermede bulunabilecek samimi görseller paylaşmaktadır. Bu yolla 
ürün/hizmet tanıtım tweetlerini sosyal medya kullanım dinamiklerine daha uygun hale getirmeyi amaçladıkları 
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söylenebilecektir. Bunun dışında Ziraat Bankası ise tanıtım tweetlerinde resmi bir dili seçmektedir. Nescafe ürün 
tanıtımın yine bir başka kullanıcının attığı tweet üzerinden gerçekleştirmektedir. 

Resim 2.  Ürün/Hizmet Tanıtım Örnekleri 

   

 
Ürün/Hizmet bileşeni altında yer alan bir başka kod ise satış sonrası destek kodudur. Bu alanda Turkcell ve 
Arçelik markalarının diğer Lovemark'lar dan ayrıldığı görülmektedir. Özellikle Turkcell sadece satış sonrası 
destek için ayrı bir hesap açmış ve sayısı binleri bulan tweet takamına ulaşmıştır. Arçelik ise yine kurumsal 
hesabı üzerinden gelen tüm şikayet ve isteklere cevap vermekte ve yönlendirmelerde bulunmaktadır. Arçelik bir 
ay süresince bu kod altında 84 tweet amıştır. Hopi de bir uygulama olmasına rağmen gelen 15 farklı konu,istek 
ve şikayet tweetine cevap vermiştir. Nescafe 7, Doritos 2 ve Aygaz ise bu alanda 1 tweet atarak satış sonrası 
destek konusunda da tüketicileriyle etkileşime girmiştir.  
Arçeliğin bir ay içerisinde attığı 97 tweetinin 84'ünün söz konusu kod altında olması sosyal medya üzerinde 
kurumsal itibarını zedeleyebilecek herhangi bir krizin önüne geçme isteği olabilecektir. Yine Turkcell'in bu alan 
da ayrı bir hesap açması ve aktif olarak yönetmesi günümüzde markaların sosyal medya üzerinde ki olumsuz 
kullanıcı deneyimlerini ne kadar önemsediğini de gösterir niteliktedir. Sosyal medya üzerinde yaratılan herhangi 
bir olumsuz içeriğin saniyeler içerisinde büyük kitlelere ulaşabilme potansiyelinin olması bu mecranın kurumsal 
itibarı koruma anlamında markalar için önemli bir tehdit olduğunu göstermektedir. 

 
 
 
 

Resim 3.  Satış Sonrası Destek Örnekleri 
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2.4.3 Finansal Performans Bulguları 
Finansal performans kurumsal itibarın en önemli bileşenlerinden biridir. Özellikle markaların en önemli 
paydaşlarından olan hissedarlar, ham madde sağlayıcıları, tedarikçiler ve finans sektörü gibi kitleler için en 
önemli kriter kurumların finansal performans verileridir. Bu sebeple bir kurumun finansal performansının 
başarılı olması o kurumun itibarına büyük bir artı katmaktadır. Araştırma içerisinde analiz edilen tüm 
Lovemark’lar bir aylık süre içerisinde bu bileşen üzerine herhangi bir paylaşım da bulunmamıştır. Bunun temel 
sebebinin sosyal medya da yoğun olarak zaman geçiren kitle ile bu tarz bilgilere önem veren kitlenin 
örtüşmemesi olarak verilebilir. Söz konusu markaların web sayfaları incelendiğinde finansal bilgilerinin verildiği 
görülmektedir. Turkcell’in web sayfasında kurumsal sekmesinin altında yatırımcı ilişkileri alanın da markanın 
tüm finansal verilerine ulaşılabilmektedir yine Ziraat Bankası’nın web sayfasında yatırımcı ilişkileri alanın da 
benzer verilere ulaşılmaktadır. Bu noktada sosyal medya üzerinde, tüm bileşenleri ile birlikte bir kurumsal itibar 
yönetiminin sergilenemeyeceği anlaşılmaktadır. Markaların finansal verileri şeffaflık ilkesine uygun şekilde web 
sayfaları üzerinden ya da geleneksel medya ile basın bültenleri üzerinden paylaşılmaktadır. Bu noktada 
markaların sosyal medyayı daha çok eğlence odaklı ve tüketici temelli gördüğünü ve finansal veriler gibi daha 
ciddi konular için uygun bir mecra olarak görmediklerini göstermektedir.  
2.4.4 Vizyon/Liderlik Bulguları 
Kurumsal itibarın bir diğer önemli bileşeni de kurumun vizyonu ve liderleridir. Vizyonu olan ve gelecekle ilgili 
temel stratejilerini belirlemiş markalar, kurumsal itibarını yıllarca koruma ve güçlendirme şansını da 
yakalamaktadır yine başarılı ve bir nevi kanaat önderi olarak görülen Ceo’lara sahip kurumlar da itibarlarını 
koruma, aktarma ve geliştirme konusunda birçok avantaja sahip olabilmektedir. Araştırma kapsamında en 
sevilen markaların söz konusu bileşen üzerine attıkları tweet sayıları son derece sınırlıdır. Turkcell bir ay 
içerisinde sadece bir kez lider mesajı paylaşırken, Hopi de bir kez lider mesajı ve bir kez de geleceğe dair planını 
paylaşmıştır. Bu iki marka dışında diğer Lovemark kazananlarının herhangi bir paylaşım da bulunmadığı 
görülmektedir. 
Turkcell’in lider mesajı, aynı zamanda sponsoru olduğu Türk Milli takımı ile ilgili düşüncelerini aktardığı bir 
videodur. Hopi ise Genel Müdürü Onur Erbay’ın röportajını paylaşmış ve söz konusu röportaj da aynı zamanda 
markanın gelecekte gerçekleştirmek istediği yapay zeka altyapısıyla her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir 
deneyim sunma fikrini paylaşmıştır. Vizyon ve liderlik bileşeninin, finansal performansa benzer şekilde 
markaların tüketicileri dışında diğer paydaşlarına daha çok hitap ettiği bazı sektörler olabilecektir fakat özellikle 
teknoloji ve otomotiv markalarında takipçiler bu bileşene ait verileri de görmek isteyebilecektir. Bu noktada 
markaların ait olduğu sektörlere ve hedef kitlelerinin isteklerine göre söz konusu bileşen altında daha fazla 
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Twitter paylaşımı yapması markaların sosyal medyada sürdürdükleri itibar yönetimleri için avantaj 
sağlayacaktır.  

Resim 4.  Vizyon/Liderlik Örnekleri 

      
2.4.5 Çalışma Ortamı Bulguları 
Kurumsal itibarın en önemli hedef kitlelerinden biri de çalışanlardır ve kurumsal itibarın sosyal medya üzerinden 
korunması ve yönetilmesi için de çalışanlarla söz konusu mecralar üzerinden iletişim kurulması ve takip 
içerisinde olunması büyük önem taşımaktadır. Markaların sosyal medya üzerinden çalışanlarına özel 
paylaşımlarda bulunması çalışanlarının markaya olan aidiyetini güçlendirebilecek ve bu da verimliliği 
arttırabilecektir. Ayrıca bu tarz paylaşımlar kaliteli çalışanları markaya çekme konusunda da rekabet avantajı 
sağlamaktadır. Aynı zamanda geçmiş dönemde birçok kurumun, çalışanlarının sosyal medya üzerinden yaptığı 
paylaşımlarla ciddi krizlerle karşılaştığı düşünüldüğünde söz konusu bileşenin yönetiminin önemi daha da iyi 
anlaşılabilecektir. 
2017 Lovemark kazanan markaların Twitter paylaşımları analiz edildiğinde sadece Turkcell’in çalışanlarla ilgili 
2 paylaşımının bulunduğu görülmektedir. Turkcell, kadınlar gününe özel olarak sekiz üst düzey kadın çalışanının 
sözlerini görselleriyle beraber sosyal medyada paylaşmıştır. Böylece hem kadın çalışanlarını onurlandırmış hem 
de gündeme yönelik olarak bir paylaşım da bulunmuştur. Araştırma kapsamında yer alan tüm Lovemarkların 
Twitter üzerinde çalışanlarına özel bir hesaplarının olup olmadığı da araştırılmıştır ve hiçbir markanın böyle bir 
hesabının bulunmadığı görülmüştür. Çalışanlara yönelik bir Twitter hesabı hem çalışanları tanıma noktasında 
kuruma fayda sağlarken hem de çalışan paylaşımlarının kurumun itibarına karşı herhangi bir olumsuzluk 
yaratabilmesine karşılık kuruma anında müdahale şansı tanıyacaktır. Bu noktada kurumsal yönetimli bir çalışan 
hesabının oluşturulması ve bu hesap üzerinden kurum çalışanlarının takibi kurumsal itibarın korunması 
noktasında önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Resim 5.  Turkcell Çalışan Ortamı-Kadınlar Günü Örnekleri 

     
 
2.4.6 Sosyal Sorumluluk Bulguları 
Kurumsal itibarın bir diğer önemli hedef kitlesi de toplumdur. Bu alanda birçok kurum sosyal sorumluluk 
çalışmaları vasıtasıyla toplum ile arasında karşılıklı bir bağ kurmaya ve kurum hakkında olumlu bir algı 
oluşturmaya çalışmaktadır. Kurumsal itibarı yüksek olan kurumlar da gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk 
çalışmaları, sponsorluk ve ülke gündemine yönelik duyarlılıkları ile kurumsal itibarlarını oluşturmaya, korumaya 
ve geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmaların sosyal medya hesapları üzerinden aktarımı, kurumun itibarını 
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farklı kitlelere aktarma noktasında önemli bir araç haline getirmektedir. Araştırma kapsamında sosyal 
sorumluluk bileşeni altında markaların sosyal sorumluluk felsefesi ve çalışmalarıyla ilgili paylaşımları; gündeme 
yönelik paylaşımları ve sponsorluklarıyla ilgili paylaşımları Twitter üzerinde aranmıştır.  
Markaların kurumsal sosyal sorumluluk çalışamlarıyla ilgili verileri Twitter üzerinden paylaşmaları takipçileri 
ile aralarında dostluk bağı kurma noktasında kurumlara fayda sağlamaktadır. Bu noktada incelenen markalardan 
Turkcell’in bir, Arçelik iki ve Aygaz’ın bir paylaşımının bulunduğu görülmektedir. Turkcell’in paylaşımı 
markanın katılmış olduğu bir fuar da Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Ursula Müeller ile standlarında yaptıkları görüşme ve markanın insani yardım konularındaki çalışmalarını 
aktardığına dair markanın KSS felsefesine gönderme de bulunan bir paylaşım olmuştur. Arçelik ise temel hedef 
kitlesi olan kadınlarla aralarında bir bağ kurmak adına kadınlar gününe özel sosyal sorumluluk çalışmalarını 
paylaşmıştır. Aygaz markası ise destek verdiği kazı çalışmalarından bir görseli Twitter paylaşımı olarak vermiş 
ve tarihe verdiği desteği takipçileri ile paylaşmıştır. 
Sosyal sorumluluk bileşeni altında yer alan bir başka kod ise gündeme yönelik paylaşımlardır. Araştırma tarih 
aralığı içerisinde 14 Şubat Sevgililer günü ve 8 Mart Kadınlar günü bulunmaktadır. Ülker markasının bir ay 
boyunca paylaşmış olduğu tek tweet bu kod altında gelmiştir ve marka kadınlar gününü kutlamıştır. Bununla 
beraber marka Sevgililer günü için herhangi bir paylaşımda bulunmamıştır. Söz konusu kod altında Turkcell üç, 
Arçelik ise dört paylaşımda bulunmuştur. Aygaz iki; Hopi, Ziraat Bankası ve Lipton ise birer paylaşımda 
bulunmuştur. Söz konusu bileşen altında ortaya çıkan ilginç verilerden biri de Turkcell ve Ziraat Bankası gibi 
kitlesel markaların Sevgililer Günü’ne dair herhangi bir paylaşımda bulunmaması olmuştur yine son derece aktif 
bir Twitter yönetimi sergileyen Nescafe’de hedef kitlesi daha çok genç nesil olmasına rağmen Sevgililer 
Günü’nü kutlamamıştır. Bununla birlikte Ziraat Bankası Kadınlar Günü’nü kutlarken, Yumoş, Aptamil, Yudum 
ve Domestos gibi markalar temel hedef kitlesi olan kadınların gününe dair herhangi bir paylaşımda 
bulunmamıştır. Turkcell’in gündeme yönelik paylaşımlarından biri de Afrin harekatına yönelik olarak 
“Hepimizin Yüreği Mehmetçik İçin Atıyor”  adlı paylaşımı olmuştur. Arçelik ise 14 Mart Tıp Bayramı’nı 
kutlayan tek Lovemark olmuştur. Lipton ise kadınlar gününe yönelik özel bir paylaşımda bulunmayı tercih etmiş 
ve kurumsal itibarın hem sosyal sorumluluk hem de duygusal çekicilik bileşenine yönelik bir kutlama 
paylaşmıştır. Lipton o güne özel bir bayanın paylaşımını kendisinden izin alarak kendi paylaşımına ekmiştir. 
Ayrıca söz konusu güne kadar sadece bir hesabı takip eden Lipton’un takip ettiği ikinci hesap bayanın hesabı 
olmuştur. Bu paylaşımla Lipton, yüksek bir etkileşim oranı yakalama şansına da sahip olmuştur. 

Resim 6.  Gündeme Yönelik Paylaşım Örnekleri 
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Söz konusu bileşen altındaki bir diğer kod ise sponsorluklardır. Kurumlar çeşitli organizasyonlara sponsor olarak 
hedef kitleleri ile aralarındaki iletişimi güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu alanda Turkcell sponsoru olduğu bir 
fuarla ilgili bir ay içerisinde 18 paylaşım da bulunmuştur. Bununla beraber Ziraat Bankası da sponsoru olduğu 
spor organizasyonları için 6 tweet atmıştır. Aygaz ise sponsoru olduğu televizyon dizisi ve programlar ile ilgili 
bir ay içerisinde 8 tweet atmıştır. Arçelik ise bir kış temalı festivale sponsor olmuş ve bununla ilgili 2 paylaşım 
da bulunmuştur.  
Sonuç 
Kurumsal itibar ve Lovemark kavramlarını birlikte işleyen bu çalışma da 2017 Lovemark kazanan markalarının 
bir ay boyunca sürdürdükleri Twitter yönetimleri analiz edilmiştir. 14 Şubat ve 14 Mart 2018 arası bir ay 
boyunca farklı sektörlerden 13 markanın Twitter paylaşımları kurumsal itibarın altı bileşeni rehberliğinde 
incelenmiş ve hangi bileşen ya da bileşenler üzerinden bir kurumsal itibar aktarımı yapıldığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  
Araştırma süresi boyunca Twitter üzerinde paylaşım sayısı olarak en aktif marka Nescafe olmuştur. Nescafe 
yaptığı 229 paylaşımla diğer markaların önünde olurken bu süre boyunca 5 takipçi kaybetmesi dikkate değer bir 
veri olmuştur. Nescafe’nin paylaşımlarının 217’si tüketicilerinin paylaşımlarının altına yapılan yorumlar 
şeklindedir. Sosyal medyanın markalara sunduğu en önemli avantajlardan biri olan tüketiciyle etkileşime girme 
fırsatını doğru değerlendiren Nescafe, bu noktada aktif bir yönetim sergilemektedir fakat bu yorumların sadece o 
tüketici tarafından görülüyor olması markanın tüm takipçilerine seslenmesi noktasında yetersiz kalmakta ve 
etkileşim stratejisinin kitlesel olmasının önünü kapatmaktadır. Nescafe’nin bu noktada hem bu yönetim tarzını 
devam ettirmesi hem de marka olarak Twitter sayfasında aktif ve güncel paylaşımlarda bulunarak tüm 
takipçilerine seslenmesi gerekmektedir.  
Nescafe’den sonra 97 paylaşım ile Arçelik gelirken marka bu paylaşımların 84’ünü satış sonrası destek kodu 
altında atmış ve bir ay içerisinde sadece 2 takipçi kazanmıştır. Ülker markası ise Twitter üzerinde güncel olarak 
bir yönetim sürdürmemektedir. Hem kurumsal hesabı hem de ürünleri için açılmış diğer hesaplardan sadece 1 
tweet atan marka bir ay içerisinde 934 takipçi kaybetmiştir. Ülkere benzer şekilde herhangi bir yönetim 
sergilemeyen Yudum ve Domestos gibi markaların ise takipçi sayısında artış olması bir diğer ilgi çekici bir veri 
olmuştur. Gerek Nescafe’nin gerekse Ülker’in takipçi kaybetmesi, bununla beraber Yudum ve Domestos gibi 
markaların etkin olmamasına rağmen takipçi kazanmış olmaları akıllara Twitter kullanıcılarının ortalama yaşının 
yükselmiş olma ihtimalini getirmektedir. 
Bir ay içerisinde paylaşım sayısı olarak etkisiz olan birçok Lovemark’ın varlığı, sosyal medyanın günümüzde 
kitlesel bir iletişim mecrası olarak benimsenmediğini ve markaların bütçe ve insan kaynağını ayırma noktasında 
halen tam olarak karar vermediğini göstermektedir. Bununla beraber sosyal medyada bir kurumsal hesabın 
olması ve bu hesabın yönetilmemesi de kurumsal itibarı olumsuz etkileyen bir durumdur. 2017 Lovemark 
kazananlarından Aptamil’in Twitter üzerinde açılmış olan iki hesabı bulurken bunlardan biri üzerinden hiç 
paylaşım yapılmamıştır. Kurumsal adı ile aynı adı taşıyan bu hesap yerine “İlk Adımlarım” adlı sayfası 
üzerinden sınırlı paylaşımlar da bulunan Aptamil, bu noktada kurumsal itibarına zarar verme tehlikesi 
içerisindedir. Sosyal medya üzerinde kurumsal bir hesabın olması ve bu hesap üzerinden herhangi bir 
paylaşımda bulunmamak, bir anlamda bir gazetenin markaya kendi haberini paylaşacağı bir köşe vermesi fakat 
kurumsal olarak markanın bu köşeye bir basın bülteni göndermemesi gibidir. Üstelik sosyal medya üzerinde 
markalar direk kendi hedef kitlelerine arada hiçbir eşik bekçisi olmadan ulaşabilir ve markadan bilgi almak 
isteyen takipçilerini bilgilendirebilir. Bu noktada sosyal medyayı aktif olarak yönetmemek markaların iletişim 
süreçleri açısından boşa giden bir fırsat olarak da görülebilecektir. 
Kurumsal itibara ilişkin bulgular ise markaların sosyal medyayı yoğun olarak duygusal çekicilik ve 
ürün/hizmetler bileşenlerine uygun kullandığını göstermektedir. Araştırma süresince tüm markaların toplam 
paylaşım sayıları 489 olurken bu sayının yaklaşık 440’ı bu iki bileşene uygun olarak markalarca paylaşılmıştır. 
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Söz konusu iki bileşeni ise sosyal sorumluluk bileşeni takip ederken finansal performans, çalışma ortamı ve 
vizyon/liderlik bileşenlerine dair ise çok sınırlı paylaşımlarda bulunulmuştur. Bu anlamda markaların sosyal 
medyayı tüm bileşenlerini dahil ederek toplam bir kurumsal itibar yönetimi stratejisi altında kullanmadıkları 
anlaşılmaktadır. Markaların sosyal medyayı temel olarak takipçileri ve tüketicileriyle samimi bir iletişim kurma 
amacıyla kullandıkları görülmektedir. Aynı zamanda markalar kendi ürün/hizmetlerini tanıtma ve satış sonrası 
destek verme noktasında da aktif bir sosyal medya stratejisi benimsemişlerdir. Bunun yanında sosyal sorumluluk 
çalışmalarıyla ve sponsorluklarla ilgili sınırlı da olsa veri paylaşan markalar çoğunlukla ülke gündemine yönelik 
paylaşımlarla da takipçilerinin algısında olumlu bir algı bırakmaya çalışmaktadırlar. Sosyal medya üzerinde 
çalışanlarına dair herhangi bir strateji oluşturmayan markalar aynı zamanda finansal verilerini ve geleceğe dair 
planlarını da sosyal medya üzerinden paylaşmayarak bir anlamda şeffaflık ilkesini tam olarak 
benimsemediklerini de göstermektedir.  
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Tablo 2.  Lovemarks 2017 Kazanan Markaların Twitter Paylaşımlarının Kurumsal İtibar Bileşenleri Dağılımı 
 

 Duygusal Çekicilik Ürün/Hizmet Finansal Performans Vizyon/Liderlik Çalışma Ortamı Sosyal 
Sorumluluk/Sp

onsorluk 

 Samimi 
İletişim 

Güven 
Oluşturma 

Tanıtım Satış 
Sonrası 
Destek 

Finansal 
Veri 

Hissedarlarla 
İlgili Veri 

Lider 
Mesajı 

Gelecek 
İlgili 

Planlar 

Çalışanlarla 
İlgili Veri 

Çalışanlara 
Özel Hesap 

Potansiyel 
Çalışanlarla 
İlgili Veri 

KSS 
İle 
İlgili 
Veri 

Gündeme 
Yönelik 

Paylaşım 

Sponsorluk İle İlgili Veri 

Turkcell 1 - 18 Ayrı - - 1 - 2 - - 1 3 1
8 

Ziraat Bankası - 33 9 - - - - - - - - - 1 6 

Ülker - - - - - - - - - - - - 1 - 

Lipton 24 - 4  - - - - - - - - 1 - 

Arçelik 2 - 6 84 - - - - - - - 2 4 2 

Doritos 1 - 1 2 - - - - - - - - - - 

Hopi 19 - 3 15 - - 1 1 - - - - 1 - 

Yumoş - - 3  - - - - - - - - - - 

Nescafe 217 2 3 7 - - - - - - - - - - 

Aptamil - - - - - - - - - - - - - - 

Yudum - - - - - - - - - - - - - - 

Domestos - - - - - - - - - - - - - - 

Aygaz 1 1 2 1 - - - - - - - 1 2 8 
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HALKLA ILIŞKILER ARACI OLARAK BROŞÜRÜN KULLANICI 

ETKİLEŞİMLERİ ANALİZİ, BİR GÖZ TAKİBİ TEKNİĞİ ARAŞTIRMASI 
 

USER INTERACTIONS ANALYSIS OF THE BROCHURE AS A PUBLIC 
RELATIONS TOOL, AN EYE TRACKING RESEARCH 

 
M. Umut Tuncer¹  

1. Faculty of Communication, Adnan Menderes University 
 
Abstract. The brochure is one of the most commonly used promotional instruments in 
advertising and public relations tools. Brochure design is not based on standards but on 
the likes of designers and decision makers. In this study, users interactions with the 
brochure were analyzed. Thus, it is aimed to reveal the ends of a design that will provide 
maximum benefit in user interaction and costing. In this experimental research Rowe’s 
design thinking process was adopted as a model of intellectual process. Brochures were 
selected in different sectors and categories. This brochures were shown to the users in the 
created focus group. The eye movements of the users were monitored by eye tracking 
device; splash and pause points were analyzed. According to the results of the research, it 
is seen that the users interact with the written items as well as the photographic items, 
women seek more written information than men and users' interests directly influence the 
information search behavior. 
Key Words: Public Relations, Brochure, Eye Tracking 
 
Öz. Broşür, reklam ve halkla ilişkiler araçları içinde en yaygın kullanılan promosyon 
enstrümanlarından biridir. Broşür tasarımı ise genellikle standartlara değil, tasarımcıların 
ve karar vericilerin beğenilerine dayanmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcıların broşür ile 
etkileşimleri analiz edilmiştir. Böylece, kullanıcı etkileşiminde ve broşür maliyetinde 
maksimum faydayı sağlayacak bir tasarımın ip uçlarını ortaya çıkarmak 
amaçlanmaktadır. Bu deneysel araştırmada Rowe'nin tasarım düşünme süreci, kavramsal 
bir modeli olarak benimsenmiştir. Broşürler farklı sektörlerden ve kategorilerden 
seçilmiştir. Seçilen broşürler oluşturulan fokus grubundaki kullanıcılara gösterilmiştir. 
Fokus grubundaki katılımcıların göz hareketleri göz izleme cihazı ile takip edilmiş; göz 
hareketlerinin sıçrama ve duraklama noktaları analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, kullanıcıların yazılı öğelerin yanı sıra fotoğrafik öğelerle etkileşime girdiği, 
kadınların erkeklerden daha fazla yazılı bilgi aradıkları ve kullanıcıların ilgi alanlarının 
doğrudan bilgi arama davranışını etkilediği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Broşür, Göz Takibi 

1. GİRİŞ 
Reklam ve halkla ilişkiler jargonunda birçok kavram İngilizce kökenli olmasına rağmen broşür 
Fransızcadan dilimize yerleşmiştir. Reklam ve halkla ilişkiler endüstrisinin ürün, hizmet, etkinlik, 
marka, kurum gibi çok çeşitli konularında tanıtım yapmasını sağlayan basılı bir materyaldir. Kelime 
her ne kadar fransızca kökenli olsa da tarihte billinen ilk broşür örneği ABD’de ve İngiltere’de 
yaşanmış bir vakada ortaya çıkmıştır. 1640’lı yıllarda Harward Üniversitesi’nin İngiltere’ye gönderdiği 
bağış toplayıcıları okullarını tanıtmak için basılı malzemelere ihtiyaç duyarak, broşürün ilk örneklerini 
oluşturmuşlardır (Fidan, 2008: 51). 
Broşürün ucuz, ulaşılabilir ve kolay üretilebilir nitelikleri sıklıkla kullanılan bir araç olmasını 
sağlamıştır. Broşür kitleye ulaştırdığı bilgiyi hem öz ve kısa olarak betimler hem de hızlı bir şekilde 
yayılır. Ancak genellikle tüketimi kısa sürer. Literatürde broşür tasarımı hazırlama ile ilgili birçok 
tavsiye metni bulunur. Özellikle renkli ve resimli olmasının dikkat çekiciliğine yaptığı eşsiz katkı 
vurgulanır (bknz: Peltekoğlu, 2005: 246; Şentürk, 2014: 77; Becer, 2011: 11). 
Ancak broşürü hem tasarımsal hem de teorik yönüyle ele alan bilimsel nitelikli çalışmaların sayısı 
oldukça sınırlıdır. Bu denli yoğun kullanan bir aracın, endüstriyel gereksinimleri de göz önüne alarak, 
maksimum faydayı sağlayacak şekilde üretilmesi için bilimsel verileri sağlamak önemli bir girişimdir. 
Buradan hareketle bu araştırmada kullanıcıların broşür etkileşimlerinde hangi tasarımsal öğelere ve 
hangi motivasyonlara göre farkındalık gösterdiği sorusunun cevabı aranmıştır.  
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Şekil 2. Göz Takip Cihazı Çalışma Sistematiği 

2. GÖZ TAKİBİ TEKNİĞİ 
1936 yılında Mowrer isimli tıp araştırmacısı, gözün baktığı yerde nesneleri algılamak için 
gerçekleştirdiği hareketleri analiz etme fikrini geliştirmiştir. Göz takibi ya da göz izleme olarak 
adlandırılan yöntemin kuramsal dayanakları bu çalışma ile oluşturulmuştur (Huang ve Irvin 2006). Göz 
takibi yöntemi son derece esnek bir tekniktir; farklı çalışma alanlarında  kullanılabilmeye uygun bir 
doğası bulunmaktadır. 
Bu kullanışlı yöntem tıp çalışmalarında özellikle otizm ve disleksinin erken teşhisinde kritik bir araç 
olarak kullanılmıştır. Mühendislik alanında ise ürün geliştirme sürecinde kullanıcıların ürün ile 
etkileşimlerini analiz etme, böylece uygun ergonomileri geliştirme imkanını sağlamıştır. Ayrıca reklam 
ve pazarlama çalışmalarında tüketici etkileşimlerini bilimsel analize uygun bir formata dönüştürmede 
eşsiz veriler sağlamaktadır. Ancak göz takibi analizi bir yöntem değil bir teknikdir. Bilimsel araştırma 
yöntemlerinin içinde veri toplamak için eşsiz fırsatlar sağlayan bir araçtır. Bu açıdan bu tekniğe bir 
yöntem olarak yaklaşmak epistomolojik bir yanılgı olur. 
Göz takip tekniği ekipmanı temelde iki parçadan oluşmaktadır. Gözlük formatında deneğe takılan, göz 
takipçisi ve kameralar ile donatılmış bir üst aparat ve sisteme enerjiyi sağlayan, verileri kayıt altına 
alan algoritma işlemcisi olarak bir alt aparatı bulunmaktadır. Algoritme işlemcisinde toplanan bilgiler 
bir sonraki aşamada bilgisayar ortamına aktarılarak bir bilgi işleme programı aracılığı ile 
verileştirilmektedir. Akademik araştırmalarda uluslararası literatürde özellikle son 20 yılda artış 
gösteren bir kullanım yaygınlığı görülmektedir. Bu ivmelenmede kuşkusuz teknolojinin yaygınlaşması 
ve ekonomikleşmesi önemli bir etkendir. Türkiye’de ise ODTÜ’de, Ege Üniversitesi’nde ve Adanan 
Menderes Üniversitesi’nde akademik çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniği kullanarak 
gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların artması, tekniğin işlevselliği düşünüldüğünde beklenen bir 

sonuçtur.  
Klasik bir göz takibi çalışmasında, kullanıcının etkileşim kurduğu görselde hangi noktalara baktığı ki 
buna duraklama noktaları denir, ne süre baktığı ve hangi sıçramaları gerçekleştirdiği kayıt 
edilmektedir. Bu kayıt sırasında duygu durumu hakkında ipuçları verebilecek göz bebeği büyüklüğü de 
analiz edilebilmektedir. Göz bebeğinin hareketleri ve görüntü ile kurduğu etkileşim, kullanıcının 
zihinsel aktivitelerini açığa çıkaran kıymetli bir veri tabanı sağlamaktadır (Beatty ve Lucero, 2000: 50). 
Bu tekniği, beyin dalgaları analizi ve nabız kontrolü gibi diğer biyometrik verileri ile destekleyerek 
güçlendirmek mümkündür. Ancak bu araştırmada göz bebeği hareketleri üzerinden duraklama ve 
sıçrama noktalarının analizi gerçekleştirilmiştir. 
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3. ARAŞTIRMANIN MODELİ 
Peter G. Rowe, tasarım düşünsel sürecini bir model ile açıklamıştır (Rowe, 1987). Bu modelin yeni bir 
bakış açısı getirmediğine yönelik eleştiriler olsa da (bknz: Rodger ve Winton, 2010) model, görsel 
tasarım ile etkileşim kuran kişinin bilgiyi işleme süreçlerini bir sistematiğe oturtma noktasında oldukça 
elverişli bir ardalan sunmaktadır. Modele göre bir tasarım kullanıcının zihninde ilham alma, fikir 
geliştirme ve uygulama süreçleri ile işlenmektedir. Bir sonraki aşamada Rowe’nin modelinden 
hareketle yönetim, psikoloji, eğitim, tıp gibi birçok alanda görsel algı modelleri üretilmiştir (Doorst, 
2011, s.521). Çalışmaların ortak noktasında bir tasarım beğeni modeli olarak dikkat çekici olması ve 
anlaşılır olması vurgulanır. 
 
 
 
 
 
Epati aşaması, tasarımcının tasarımın konusu ile kurduğu duygusal bağlantıyı işaret etmektedir. 
Duysusal ilişki yaratıcı üretim sürecinde başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Tanımlama aşaması, 

konuyla ilgili değişkenlerin betimlenmesini ifade etmektedir. Tasarlama aşaması zihinsel bir süreçtir. 
Tasarımcının tasarım temalarını zihninde belirlemesidir. Örnek çalışma ise tarasımın fiziki çıktısıdır. 
Tasarım çalışması bu aşamada biçim kazanmıştır. Son olarak geri bildirim aşamasında kullanıcı ile 
tasarım etkileşiminin sonuçları değerlendirilir. 1990’dan sonra ise Poynter isimli bir enstitünün konuyla 
ilgili göz takibi çalışmaları dikkat çekmektedir. Poynter Institute gazetecilik alanında ideal tasarımı 
arayan çalışmalarında okuyucuyu etkileyecek değişkenler olarak renkli fotoğrafları, haber kutularını, 
canlı renkleri, destekleyici grafikleri ve kısa metinleri tespit etmiştir (Poynter Eye-track Araştırma 
Raporları, 2004). Bu analizde Rowe’nin modelinin son iki adımı olan örnek çalışma (prototip) ve geri 
bildirim (kullanıcı deneyimleri) aşamaları araştırmada model olarak zemin bulmuştur. Bu çalışmada da 
Rowe’nin modelinin izinden giderek örnek çalışmalarla kurulan etkileşim analiz edilerek kullanıcı 
deneyimlerinin araştırma sorularına nasıl cevaplar ürettiği analiz edilecektir. 
4. METADOLOJİ 
Bu çalışmanın konusu, bir halkla ilişkiler aracı olan broşürün tasarımsal öğelerinin kullanıcılarla nasıl 
etkileşim kurduğunu araştırmaktır. Bu araştırmada broşür ile kullanıcı etkileşimleri analiz edilerek 
hangi tasarımsal öğenin hangi düzeyde farkındalık yaratığını tespit etmek amaçlanmıştır. Böylece 
kullanıcı etkileşiminde ve maliyet verilmiliğinde maksimum faydayı sağlayacak bir tasarım modelinin 
ip uçlarını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.  
Araştırma için uygunluk örneklemesi ile 9 kişilik bir fokus grup oluşturulmuştur. Birinci aşamada grup 
üyelerine göz takibinin ne olduğu, göz takip cihazının nasıl çalıştığı anlatılmıştır. İkinci aşamada 
katılımcıların demografik verileri ve ilgi alanlarına dair sorular yöneltilmiş, cevaplar kayıt altına 
alınmıştır. Ayrıca katılımcılara, basılı reklam/halkla ilişkiler malzemeleri ile karşılaşma durumlarına 
dair sorular sorulmuştur. Üçüncü aşamada ise grup üyelerine göz takip cihazı takılmış, 
kategorilendirilen broşürler sırasıyla 10’ar saniye olmak üzere gösterilmiştir. Bu sürenin kısa 
tutulmasındaki amaç, tasarımda ilk dikkati çeken öğrelerin tespitinin yapılabilmesidir. Bu sırada grup 
üyelerinin broşürler ile görsel etkileşimleri göz takip cihazı sisteminde kayıt altına alınmıştır. Bu 
veriler grup üyelerinin demografik verileri ve ilgi alanları ile korelasyonlara tabi tutularak anlamlı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Grup üyelerinin etkileşim kuracağı broşürler Türkiye’nin en büyük 
sektörlerinden (otomobil, inşaat, yiyecek, kozmetik, sağlık, eğitim) seçilen uygulama örnekleridir. 
Grup üyelerine toplam 10 adet broşür gösterilmiştir. 
Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir: 
H1: Broşürde görsel öğelerle yazılı öğelere göre daha çok etkileşim kurulmaktadır. 
H2: Kullanıcıların broşür ile etkileşimi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
H3: Kullanıcıların broşür ile etkileşimi ilgi alanlarına göre farklılık göstermektedir. 

Tanımlam
a	

Empati	 Tasarlama	

Örnek	
Çalışma	

Geri	
Bildirim	

Şekil 3. Rowe  (1987)’un  Tasarım Düşünsel Süreci 
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4.1. Bulgular 
Uygunluk örneklemesi ile oluşturulan fokus grubu katılımcılarının demografik verileri şu şekildedir:  
Tablo 1 Katılımcıların Demografik Verileri 

 Yaş Cinsiyet Gelir 
Kişisel/Hane 

Meslek 

Katılımcı 1 20 Kadın 500/2000 Öğrenci 
Katılımcı 2 24 Erkek 1000/5000 Öğrenci 
Katılımcı 3 29 Kadın 6000/15000 Akademisyen 
Katılımcı 4 32 Erkek 6000/12000 Akademisyen 
Katılımcı 5 37 Erkek 6000/12000 Akademisyen 
Katılımcı 6 48 Erkek 2700/2700 Memur 
Katılımcı 7 24 Kadın 1500/2500 İşçi 
Katılımcı 8 40 Kadın 1000/2000 İşçi 
Katılımcı 9 44 Erkek 1800/2500 İşçi 

 
H1: Broşürde görsel öğelerle yazılı öğelere göre daha çok etkileşim kurulmaktadır. 
Broşürlerde kullanıcı etkileşimlerinin görsel öğerde mi yoksa yazılı öğelerde mi yoğunlaştığını tespit 
edebilmek için sıcaklık noktaları oluşturulmuştur. Bu noktalar kullanıcıların broşür ile etkileşim 
kurarken geçirdikleri sürenin yoğunluğunu ifade etmektedir. Yeşilden kırmızıya doğru uzanan renk 
koyulaşması etkileşiminin yoğunluğunun arttığını göstermektedir. 
Tablo 2 Broşür Görsel Etkileşim Isı Haritası 

 
 

  
 
Sonuçlara göre katılımcıların broşürde görsel ve yazılı öğeler ile etkileşimlerinde anlamlı bir fark tespit 
edilememiştir. H1 hipotezi doğrulanmamıştır, hipotez geçersizdir. Katılımcılar görsel öğeler ile ilişki 
kurmaktadır ancak aynı zamanda açıkça bilgi aramaktadırlar. Özellikle metin başlıklarında yoğunlaşan 
bir etkileşim frekansı görülmektedir. Bu sonuçlar klasik olarak görsel öğelerin ve reklerin önemini 
işaret eden yaklaşımları yanlışlamaktadır (bknz: Treisman, 1977; Treisman ve Glade 1980). Bu açıdan 
şaşırtıcı bir bulgu olmuşur.  
H2: Kullanıcıların broşür ile etkileşimi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
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Erkek Katılımcılar Kadın Katılımcılar 

  

  

  
Bulgular kadın ve erkeklerin broşür etkileşimlerinde açıkça bir farklılık olduğunu göstermektedir. 
Erkekler görsel öğelerle etkileşim kurarken kadınlar daha çok yazılı öğelerle etkileşim kurmaktadır. Bu 
durumda H2 hipotezi doğrulanmıştır ve geçerlidir. 2013 yılında ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nde 
yayımlanan bir araştırma erkek ve kadınların farklı beyin yapıları ve beyindeki sinir bağlantılarıyla 
farklı edimsel yetenekler geliştirdiklerini ileri sürmektedir. Buna göre erkeklerin güçlü yönleri sayısal 
zeka, yön bulma, kas gücü; zayıf yönleri ise yüzeysel değerlendirme, çabuk vazgeçme, sosyal zeka 
olarak gösterilmiştir. Kadınların güçlü yönleri ise, erkeklerin aksine sözel zeka, sabır, daha derin 
analiz; zayıf yönleri ise, yine erkeklerin aksine sayısal zeka, kas gücü ve analitik düşünme olarak 
gösterilmiştir ki bu araştırma cinsiyet kökenli farklılıkları net olarak betimlemektedir. 
(https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/12/131202_beyin_kadin_erkek, 02.02.2018). H2 
hipotezinin sonuçları ABD Ulusal Bilimler Akademisi araştırmasının sonuçları ile örtüşük bulguları 
göz önüne getirmiştir. Kadınlar sözel içeriklerle erkeklere göre daha çok etkileşim kurmuş ve 
broşürlerde daha uzun süre yazılı bilgi aramışlardır. Bu sonuç, kadınların daha gelişmiş sözel zekaları 
ve daha derin inceleme güdülerinin bir sonucu olabilir. 
 
H3: Kullanıcıların broşür ile etkileşimi ilgi alanlarına göre farklılık göstermektedir. 
Tablo 3. Görsel Etkileşim Isı Haritasının İlgi Derecesine Göre Dağılımı 

İlgisi Var İlgisi Yok 
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İlgi, merakı tetikleyen bir duygu durumudur (Kaya, 2016: 105). Dolayısıyla katılımcılar ilgi duydukları 
alanlarda merak davranışını göstererek bilgi arayışında bulunmuşlardır. Katılımcılar ilgi alanlarına 
uygun broşürler ile karşılaştıklarında bilgi arama davranışının yoğunlaştığı bir etkileşim modeli 
göstermişlerdir. İlgilerini görsel öğelerden ziyade yazılı öğelere, bilgi veren içeriklere 
yönlendirmişlerdir. Diğer taraftan konuyla ilgilenmeyen katılımcıların broşür ile etkileşimleri sınırlıdır. 
Bu katılımcılar daha çok başlıklara ve görsel öğelere odaklanan bir etkileşim göstermişlerdir. Sonuç 
olarak H3 hipotezi doğrulanmış ve kabul edilmiştir. 
5. SONUÇ 
Kullanıcıların broşür etkileşimleri araştırmada öncesinde düşünüldüğü gibi görsel öğeler özelinde 
anlamlı bir yoğunluk göstermemiştir. Bu açıdan literatürde, daha önce ifade edildiği gibi, renkli 
görsellerin, fotoğrafların ve benzeri öğelerin aslında etkileşimde kritik bir rolünün olmadığı 
gözlemlenmiştir. Bu bulgu dikkate değerdir. Zira sonuçlara göre bilgi arayışının yazılı metine olan 
ihtiyaçla gerçekleştiği ortadadır. Ancak bu genel sonuca rağmen cinsiyet farklılığı bir noktada anlamlı 
bir farklılığı ortaya koymuştur. Buna göre erkekler görsel öğelere odaklanırken kadınlar ise yazılı 
öğelere odaklanmaktadır. Tabi ki bu araştırma ile bütüncül bir cinsiyer ve tasarım etkileşimi ilişkisi 
iddiasını ortaya koymak doğru değildir. Fakat daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda kadın ve erkek 
arasında anlamlı zihinsel işlev farklılıklarının tespit edilmiş olması, göz takibi ile elde edilen bu 
araştırmadaki bulguları desteklemiştir, bu da göz ardı edilmemelidir. Diğer taraftan beklendiği gibi ilgi 
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alanları da broşür ile kullanıcı etkileşimlerinin seyrini anlamlı bir şekilde etkilemiştir. Konuya karşı ilgi 
merakı tetiklemiş ve broşürlerdeki metinlerin daha yoğun bir şekilde okunduğu açıkca gözlenmiştir. 
Sonuç olarak broşür tasarımlarında içeriklerin hedef grupların demografik ve psikografik verilerine 
göre özelleştirilmiş modeller ile hazırlanması maksimum faydanın elde edilmesi açısından önemlidir. 
Bu araştırma ile geçmiş yönelimlerden farklı olarak, en az fotografik öğeler kadar yazılı öğelerin de 
önem arzettiği gösterilmiştir. Ancak bu konuda daha çok verinin elde edilmesi için ilgili akademik 
çalışmaların sayısının artması önem taşımaktadır. Özellikle göz takibi ile nesnel ve kesin verilerin elde 
edilmesi imkanı dikkat çekmektedir ve bu araç objektif bulgulara ulaşmakta eşsiz bir teknik olarak 
karşımızdadır. Diğer taraftan göz takibi tekniğinin bir zayıf noktasının olduğu gerçektir. Bu araştırma 
süresinde dikkatimizi çeken husus, kullanıcıların göz takibi cihazına bağlanması ile birlikte olağan, 
doğal davranışlarını sergilemekte çekingen kalabileceği ihtimalidir. Belki de katılımcılara cihazın nasıl 
çalıştığı tam olarak açıklanmasa, denek göz hareketlerinin takip edildiğini bilmese daha doğal verilere 
ulaşılabilir ancak bu noktada konu etik olarak etraflıca değerlendirilmedir.  
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YENİ MEDYA’DA İNTERAKTİF YÖNELİMLERİN ANLATISAL BOYUTU: 
İNTERAKTİF KİMLİKLER VE HİKAYELEŞTİRME 

Arş.Gör. Mustafa AYDEMİR 
İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi, mustafa.aydemir@ege.edu.tr 

 
Özet. Televizyon yayıncılığının küresel politikalara bağlı olarak geçirdiği dönüşümün 
arkaplanında yer alan önemli faktörler, informatik eylem alanı ve iletişim 
teknolojileridir. Medyanın gündelik dilini kullanan, dijital adımları veri olarak işlenen 
bireyler, yeni medya içinde pazarlama unsuru olarak kabul edilmektedir. Mobil 
teknolojilerin hızlı dönüşümünün etkisi altında interaktif sistemin yeniden yorumlanması 
giderek yeni bir kimliğin ortaya çıkmasına ve bu kimliğe uygun anlatı formlarının 
oluşturulmasına zemin oluşturmaktadır. Yeni medyada bireylerin sanal yurttaş olarak 
kabul edilmesi anlatı eyleminde anlatıcı ile izleyici arasındaki iletişimi etkilemektedir.  
Anlatının bir eylem olarak farklı uzamlarda oluşturulması, anlatıcı ile izleyici arasındaki 
sanal etkileşimi artırmakta ve hikayeleştirme pratiklerinin düzeyini derinden 
etkileyebilmektedir. Sanal ortamda oluşturulan kahramanların ve eylemlerinin bir 
gerçeklik oluşturması için hikayeleştirme biçimlerine odaklanılmaktadır. Kültürel bir 
değişim ortamı olarak yeni medya düzeni, bilgisayar-insan etkileşimini yeniden 
düzenlemektedir. Anlatının güçlü olabilmesi kullanıcıların profilleriyle doğru orantılıdır. 
Kullanıcı profillerinin çözümlenmesi hikayelerin dramatik yapısını değiştirmektedir. 
Hikayenin yönetmeni ya da editörü, profil ile hikayenin gelişim çizgisini buna göre 
şekillendirmektedir. Hikaye anlatıcıları, güçlü bir gözlemleme yaparak dinamik bir 
sistem inşa edebilmektedir. Bu çalışma, interaktif hikaye anlatımının yeni medya düzeni 
içindeki ilişkisine odaklanmaktadır. Çalışma içinde araştırma kapsamında bilgisayar 
oyunları inclenmektedir. Bu oyunlar içinde en fazla satış oranına sahip oyunlar üzerine 
Juul Analizi yapılarak kimlik ve etkileşimin dönüşümü incelenmektedir. 
Anahtar Kelime(ler): Etkileşim, Sanal Kimlik, Oyuncu Profili, Twitch, Juul Analizi.  
 

 
NARRATIVE DIMENSION OF INTERACTIVE ORIENTATIONS IN NEW           

MEDIA: INTERACTIVE IDENTITIES AND STORIFICATION 
 

Res.Asst. Mustafa AYDEMİR 
Faculty of Communication, Ege University, mustafa.aydemir@ege.edu.tr 

 
Abstract. Television broadcasting of the important factors situated in background 
transformation experienced in relation to the global politics are the fields of information 
and communication technologies. Individuals who use the everyday language of the 
media and who process digital steps as data are considered as marketing elements in the 
new media. The reinterpretation of the interactive system under the influence of the rapid 
transformation of mobile technologies is gradually laying the ground to the emergence of 
a new identity and the creation of narrative forms in accordance with this identity. The 
acceptance of individuals as virtual citizens in the new media influences the 
communication between the narrator and audience in narrative action. The creation of 
narrative as an action in different spaces increases the virtual interaction between the 
narrator and the viewer and can deeply influence the level of storytelling practices. The 
heroes and actions that are created in the virtual environment focus on the ways of 
storytelling to form a reality. As a cultural change environment, the new media order 
reorganizes computer-human interaction. The strong nature of the story is directly 
proportional to the profiles of the users. The analysis of user profiles changes the 
dramatic structure of the stories. The director or editor of the story shapes the 
development line of the story with the profile accordingly. Storytellers can build a 
dynamic system by making a strong observation. This study focuses on the relationship 
of interactive storytelling in the new media scheme. Computer games are examined in 
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the scope of the research. The transformation of identity and interaction is examined by 
making Juul Analysis on the games with the highest sales rate among these games. 

           Keyword(s): Interaction, Virtual Identity, Gamer Profile, Twitch, Juul Analysis. 
 
 
1. YENİ MEDYA VE ETKİLEŞİM 
Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki teknik rekabetin dışında ideolojik ve üretimsel bir rekabet 
de bulunmaktadır. La Marre ve Suzuki- Lambrecht, işte bu nedenle yeni medyanın geleneksel medyayı 
da zaman, mekan ve okuyucu-izleyici seviyesinde dönüştürdüğünü ileri sürmektedir (2013: 362).  
Silverstone, bu  konuyu bir adım ileri götürerek yeni medyanın, yeni analitik meydan okumalar ortaya 
atmakta, aynı zamanda da eskileri desteklediğini ve/veya sağlamlaştırdığını ifade etmektedir (1999: 
10). Fidler (1997: 23), iletişim  medyalarının daha yeni formları ortaya çıktığında, eski formların 
genellikle ölmediğini; değişim ve uyum yolu  ile varlıklarını sürdürdüklerini öne sürmektedir.  
Thompson (1995), yeni medyayı, “bilgi-işlem teknolojisi yardımıyla yetenekleri genişlemiş, kullanımı 
kolaylaşmış ya da olası genişletilebilirlik potansiyelini bünyesinde taşıyan iletişim araçları‟ olarak 
tanımlamaktadır. Neuman, yeni medyayı, coğrafi uzaklıkları bir engel olmaktan çıkaran, iletişimin 
gücünde çok   büyük artışlar ortaya çıkaracak, iletişim hızının artması için olanaklar yaratacak, 
etkileşimli iletişim için çeşitli imkanlar sağlayacak, birtakım bağımsız iletişim yöntemlerinin 
birbirleriyle ilintilendirilmesinin önünü açacak gelişmeler olarak tanımlamaktadır 
Günlük ölçekte teknolojik araçların özellikle kitle iletişim araçlarının kullanımının sayısal ve içeriksel 
bağlamda artmasıyla medyanın yeniden “yeni” olarak tanımlanması ve süreçte ortaya çıkan 
prensiplerin de neler olduğu (olması gerektiği) konusu ilk olarak Lev Manovich (2001) tarafından Yeni 
Medyanın Dili (İng. The Language of New Media) adlı kitabında beş farklı prensip şeklinde 
tanımlanmıştır. Yeni medya buna göre; “Sayısal Temsil, Modülerlik, Otomasyon, Değişkenlik ve Kod 
Çevrimi” olarak beş temelde sıralanırken, “Etkileşim” yönü bu prensipler içinde dolaylı olarak yer 
almaktadır. 
Rafaeli (1988:111), etkileşimi iletişim düzenlemelerinin değişken bir karakteristiği olarak 
tanımlamaktadır; ilk ileti önceki mesajın değişen biçimlerinin derecesine karşılık gelmektedir. Pavlik 
ise etkileşimi beşer dışı özneler için uyumluluk ve iletkenlik temelinde tanımlamakta olup alıcı ve 
kaynak arasındaki iki yollu iletişim biçimi ya da daha genel ifadeyle kaynak ve alıcılar arasındaki çok 
yönlü iletişim olarak kabul etmektedir (1998: 137).  
Ryan’ın etkileşim ile özellikle sanal oyunlar üzerinden yeni bir kimlik kazanma isteğine sahip olan 
kullanıcılar arasındaki ilişkiyi yorumlama biçimi temel olarak “dahili, harici, keşifsel ve ontolojik” 
(2006:111-114) olmak üzere dört farklı biçimde ele alınmaktadır. Her bir oyun, aynı zamanda kullanıcı 
ile yaratılan sanal merkezlerde şekillenmektedir. Kullanıcı bir avatar (avatar kavramı tanrısal nitelikleri 
olan ya da simgesel olarak çok güçlü olarak kabul edilen görüntüler olarak değerlendirilmektedir) ile 
sanal ortamda bir metin ve metin üzerinden inşa edilen gerçeğe yakın üç boyutlu bir anlatıdan 
etkileşime geçmekte ve sanal alanda diğer kullanıcılar ile bağlantı kurabilmektedir.  

 
1.1.1. Dahili/Keşifsel Etkileşim: Ryan’ın, bu etkileşim türünde metinler, kullanıcıyı sanal 

dünya yanında sanal bedene taşımaktadır; üyelerinden birinin görüşlerini yansıtan 
yatay açıdan- ilk kişiden- sanal dünya görüntüsüyle ya da bir karakter olarak 
kullanıcıyı göstermektedir (2006:111-112). 

1.1.2. Harici/Keşifsel Etkileşim: Bu etkileşim türü (modeli) genelde metin-üstmetin temelli 
kurgularla gösterilmektedir. Bu grupla, ilgili metinde kullanıcı sanal dünyanın zaman 
ve uzamsal öğenin her ikisinin dışındadır. Kullanıcı eylemlerinde zaman sınırlaması 
bulunmazken bu eylemler sanal dünyaya ait üyenin davranışını taklit etmemektedir. 

1.1.3. Dahili/Ontolojik Etkileşim: Burada kullanıcı sanal dünyanın zaman ve uzamına 
uyumlu bir karakter olarak oyuncudur. Eylemleri avatarın ve imgesel dünyanın 
kaderini belirlemektedir. Sistemin her işleyişi yeni bir yaşam üretmektedir.  

1.1.4. Harici/Ontolojik Etkileşim: Bu etkileşim türünde oyunun temelini oluşturan anlatı 
metninin bu formunda kullanıcı sanal dünya için bir tanrıyı oynamaktadır (2006:113-
114).  

 
Şekil 1:  Ryan’ın Etkileşim Tipleri (2006:121) 
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Kullanıcının kendi dünyası ile diğer kullanıcıların dünyası arasında bağlantı kurmaya çalışması, 
etkileşim sağlaması diğer kullanıcıların oyun davranışlarını görebilmek, profil yapısını analiz ederek 
sanal kimliğini çözümleyebilme ve yeni stratejiler geliştirebilmek adına dijital bir ekimleme sürecini 
içermektedir. Bu süreç, kullanıcıların metin ve karakter olarak sanal dünyaya uyum sağlayabilmesi için 
hedefler, roller ve ödüller ile şekillendirilmektedir. Ryan’ın bu noktada vurgulamak istediği asıl nokta 
kullanıcının veri yaratırken, etkileşim gösterirken kendisinin de veri kaynağına dönüşmesi ve diğer 
kullanıcıların da sisteme katılması adına yönlendirebilecek bir yetkinliğe kavuşabilmesidir. 
 
2. İNTERAKTİF HİKAYE ANLATIMI VE KİMLİK 
Yeni medya, bireylerin birden fazla kitle iletişim aracına aynı anda kullanıcı rolüyle hakim olabildiği 
ve iç içe geçen uygulamalar ile etkinliğini artırdığı bir medya düzenini ifade etmektedir. Günümüzde 
facebook örneğinde olduğu gibi kullanıcı profili ile hesabına erişen bir kişinin haber ve diğer 
kullanıcıların eylemlerini takip edebilmesi yanında yüklü uygulamalar ile oyun oynayabilmesi ve 
sosyal ağ üzerinden oyuncu kimliğine sahip olabilmesi mümkündür. Bu ağlar üzerinden diğer kişilere 
çevrimiçi oyun oynadığını bildirerek yönlendirici olabildiği (bir tanıtım eklentisi ile) sistem tümleşik 
bir ağ hareketine dönüşmektedir. 
Rheingold da sanal ortamda, dil ve metinler üzerinden kurulan kimliğin, kaygan ve çoklu doğasından 
söz ederken, kimliklerin tüm ketlemeleri ortadan kaldırılarak herkesin herkesi oynayabildiği, kendi 
içindeki ötekini ortaya çıkarabildiği, riske girip, mahremini paylaştığı bir fantazya mekanı yarattıklarını 
belirtmekte, kendilerini nasıl sunmak istiyorsa ona uygun sunarak ve kimlik taktiklerini kullanarak 
izlenimleri yönettiğinden söz etmektedir (Akt. Gümrükçü, 2006: 58). İnsanlar gerçekle bağlarını 
kesince, onun yerine sembolleri koymaktadırlar. Gerçek bir oyun olarak kendi kopyalarını üretmekte 
ve anoloji yollu düşünce yollarını önermektedir. Üretilen imajlarla gerçek, kurgusallaşmakta ve 
oynanan oyunun özünü oluşturmaktadır (Jameson, 1991: 340). 
Seymour Chatman biraz farklı terimler kullanırken, anlatının tanımının yararlı olduğunu 
belirtmektedir: “Her anlatının iki bölümü vardır: Bir hikaye (tarih), içerik ya da olaylar zinciri 
(eylemler, olaylar), ve varolanlar (karakterler, ayar öğeleri) olarak adlandırılabilir; ve bir söylem(ler), 
yani, ekspresyon, içeriğin iletildiği araçlardır. Basit anlamda, hikaye bir anlatıdaki nedir ... söylemidir 
[nasıl]” (1978: 19). Etkileşimli medya denildiğinde akla ilk gelen teleziyon programları izleyicilerin 
yorumları ve canlı telefon bağlantıları ya da sosyal ağ iletileri şeklinde düşünülmektedir. Televizyon, 
tarihsel süreç içinde sinema ve radyonun izleyiciyi pasif kılan eylemlerinden sıyrılma çabasıyla 
etkileşim özelliğini kazanmaya canlı telefon bağlantıları ve izleyici mesajları şeklinde aktif hale 
getirmeden önce 1950’li yıllarda etkileşimli çizgi film programı ile ilk kez izleyici ile televizyon 
arasındaki sınırı kaldıracak bir hamle yapmıştır. 
Winky Dink and You, 1950 yıllarında gösterime giren ilk yayındı. Yapım tam olarak 1953 yılından 
1957 yılına kadar ABD’de Cumartesi sabahları saat 10:00’da CBS ağında yayına girmekteydi. 
Katılımcı Jack Barry,  Dayton Allen ise (Howdy Doody’den) hiçbir talepte bulunmayan yardımcı Mr. 
Bungle olarak yer almaktaydı (Gawlinski, 2003:30-31). 1950’lerin interaktif televizyon içeriğinde 
“Winky Dink and You” (Winky  Dink ve Sen) isimli televizyon serileri oluşturuldu. Bu program içinde 
televizyon ekranına yerleştirilen şeffaf plastik tabakalara çizim yaparak çocukları ekran karakterlerine 
çekmeye çalıştılar. (Örneğin, tehlikeli durumdan kaçmalarına yardımcı olmak gibi)  Laurillard’a göre: 
“Anlatı yapısı, öğretim mesajının anlaşılmasının en önemli yollarından biridir” (1998: 229-242). 
Winky Dink karakteri çocuklara yeni bir hikayeyi yazarken onları hikayenin içine dahil ederek onların 
oyuncu ve tasarlayıcı özelliklerini ön plana çıkararak dramatik anlatının gelişimini güçlü kılmaya 
çalışmaktadır. Televizyon ile başlayan bu sürecin neoliberal politikaların etkisiyle başlayan teknolojik 
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gelişmeler ve telekomünikasyon çalışmalarının bir yansıması “internet” alanının ön plana çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. İnternet tüm kitle iletişim araçlarını ve sosyal ağları kapsayan özellikleriyle 
kişilerin sanal dünyadaki kullanıcı yapılarını da etkilemiştir. Bireylerin, bilgisayarlar ve mobil 
telefonlar ile her yeni sosyal ağ hareketine kolayca adapte olması ve sıklıkla erişim sağlaması, her bir 
kullanıcının kimliğinin sanal dünya özelinde kimliğe dönüşmesine de yol açabilmiştir.  
 
Fotoğraf 1: Winky Dink and You http://americanprofile.com/articles/ask-ap-winky-dink-and-you/  
Fotoğraf 2: Winky Dink and You https://www.cartoonbrew.com/tv/winky-dink-29230.html  
 

  
Günümüzde bilgisayar programlarını kullanma, program yükleme ve sistem kurabilmek için kişiye 
özgür bir kimlik yüklemesi yapılırken, sosyal ağların ve mobilize yaşam pratiklerinin etkisiyle kimlik 
dönüşmektedir. Sosyal ağlar ve programların tek yönlü (mail ve şifre) ID yerine çift korumalı (mail ve 
şifreye ek olarak telefon bilgisi) hale gelmesi fraud olarak tanımlanan kaçak kullanımları engelleme 
amacını taşımaktadır. Kişinin gerçek kimliği ile sanal kimliği ay ve dünya etkileşiminde olduğu gibi 
mesafelendirilmektedir. Burada dijital adım ön plana çıkmaktadır. 

 
3. HİKAYELEŞTİRME VE TEMALAR 
Zandel Media'nın kurucusu Simon Tremblay’e göre, “En önemli rol, oyuncunun kendi rolünü yerine 
getirme zamanı geldiğinde bilmek” tir. Zira "Oyuncu, hikayenin bir parçası olmak için anlamlı 
eylemler yapabilmelidir. Bir video oyununun avantajı, hikayeyi pek çok düzeyde sunma yeteneğidir 
(http://www.techtimes.com).  Bilgisayar oyunları bireye yalnız olmadığını ve diğer kişilerin de 
olduğunu ve sanal ortamda farklı bir sosyal çevre oluşturabileceğini gösteren yapıdadır. Bireyler, 
gündelik yaşamın getirdiği stres, mutsuzluk ve kaygı gibi psikolojik gereksinimlerle oyun oynamayı bir 
ritüele dönüştürebilmektedir. Aynı zamanda karakter üretmek ve o karakteri diğer oyunculara 
satabilmesiyle karakterin taşınması ve pazarlanabilir hale gelmesi de mümkün olabilmektedir. Oyunu 
en üst seviyelerde (düzeylerde) deneyimlemek ve diğer kullanıcılara bu deneyimi pazarlamak için 
sosyal ağlar üzerinden oyun karakteristiğini tanıtıcı bilgi (hile de bir yöntemdir) aktarılmasıyla oyunun 
daha fazla kullanıcıya tanıtılması ve beğeni yaratılması da sağlanabilmektedir. Bir oyunun en basit 
formulü 4 temel ögeye dayanmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: 

• Kahraman 
• Hedef 
• Engel 
• Ödül 

 
Oyun, belirli hedefler ve amaçlarla önceden belirlenmiş tema (lar) çerçevesinde olayları çözmek, 
karakterin donanımını artırmak ve ilgili görevleri yerine getirmek üzerine oluşturulmaktadır. Oyunlar, 
türlerine göre sanal ve/veya mistik bir dünyada hayatta kalmak, yaşam alanı oluşturmak ve süreç içinde 
aşamalı bir biçimde yaşam koşullarını geliştirebilmek üzerine kuruludur. Her oyun kendi içinde ana ve 
alt evren133 oluştururken, olay örgüsü iletişim kurabilmek, sorunları çözümleyebilmek ve bir sonraki 
seviyeye ulaşmak, tüm bu eylemlerde başarıyla doğrudan bağlantılıdır. Her oyun, karakterin kendini 
olası bir rakip/düşman ile rekabetine ya da onu alt edebilme çabasına endekslenmektedir. Kullanıcının 
oyun içinde seviye atlaması, tüm hikayenin134 bir bölümünü çözmesine karşılık gelmektedir. Oyun, bu 

																																																								
133 Karakter, yaşam alanı olarak seviye içindeki bir yaşam alanında gelişim sağlamak zorundadır. Yeni bir seviye 
yeni bir macera olmakla birlikte yeni bir dünyaya kapılarını açmaktadır. Örneğin bir define oyununda karakter 
piramit içinde ödülleri toplamak ve hayatta kalma konusunda mücadele içindedir. İlgili bölümün sonunda yeni bir 
seviyeye bir başka deyişle yeni bir kurmaca dünyaya adım atar. Bu dünya Nil Nehrinde bir mağara ya da sandal 
olabilir. Bu durum zaman makinesinde ilerleme ya da geriye gitme ya da mevcut zamanda farklı bir ortama 
aktarılma şeklinde de gerçekleşebilmektedir. 
134 Oyunun hikayesi kapalı ya da açık uçlu yan hikayelerden oluşabilmektedir. Dolayısıyla oyuncu ya da kullanıcı 
varacağı son hedefi bilmek ya da belirsiz bir gelecek için oyunda ilerlemek adına devamlılık sağlamayı 
düşünebilmektedir. 
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yönüyle bir puzzle’ı andırmaktadır. Doğru parçayı bulmak, hikayeyi aşamalı olarak öğrenmek ve 
bütünü görebilmek demektir. Bunun için oyunun türü ve yüklediği görevlerin ne (ler) olabileceğine 
dair çıkarımlarda bulunmak, yol gösterici olabilmektedir. Sheldon’a göre (2004) oyun tipleri ve 
çeşitleri iki temel biçimde sıralanmaktadır. 

Oyun Tipleri 
• Aksiyon (İng.Action)  
• Macera (İng. Adventure) 
• Rol Yapma (Role-Playing 
• Simülasyon (İng.Simulations)  
• Strateji (İng.Strategy)  
• Çoklu Oyuncu (İng.Multiplayer) 

Oyun Türleri 
• Hayal (İng.Fantasy) 
• Bilimkurgu (İng.Science Fiction)  
• Savaş (İng.War)  
• Cacusluk & Suç (İng.Espionage Crime) 
• Gizem (İng.Mystery) 
• Korku (İng.Horror) 
• Romantik (İng.Romance) 
• Kovboy (İng.Western)  

Çoğu video oyununda oyuncuları kendine çeken ve hikayelerini satmaya yardımcı olan renkli 
karakterler vardır, ancak birkaç tanesi onları ikonlara dönüştüren kültürel etkiyi yaratmaktadır. Bu 
durum, oyunun ana hikayesinin oyuncu tarafından öğrenilmesi ve kültürlenmesiyle deneyime 
dönüşmesi halinde geçerli olabilmektedir. Oyunun seviye atlaması gibi geriye düşme ve başa dönme 
gibi riskleri karşısında bu deneyim zaman kaybını engelleyecek bir katkı sağlamaktadır. Oyunun her 
bir aşaması bir gizem içerdiğinden oyuncuya ruhsal anlamda bir terapi135 etkisi yaratabilmektedir. Bu 
yüzden oyunun görsel ve anlatısal yapısının derinliği oyuncunun reflekslerini canlı ve merakını yüksek 
düzeyde tutabildiği oranda kalıcılık sağlayabilmektedir.  

 
4. VİDEO OYUNLAR VE HİKAYE ANLATIMI 
İlk video oyunu 1958'de New York'ta Upton'daki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda çalışırken 
oyununu yaratan Willy Higenbothem isimli bir fizikçiye kadar gitmektedir. Two for Tennis, oyunu 
adından da anlaşılacağı gibi, interaktif bir top oyunuydu ve iki rakip onu oynamaktaydı (Miller, 
2004:22). Bilgisayar oyunlarının yazılmaları ilk olarak 1960’larda Amerikan üniversitelerinde 
gerçekleşmiştir. Sonraki on yıl içerisinde bilgisayar meraklıları tarafından programlama geliştirildikçe 
oyunlara yönelik uyarlamalar yapılmıştır. 
1976'da, Donkey Kong'un ilk çıkışından birkaç yıl önce bilgisayarlar ilk hikaye tabanlı oyunlarını 
Colossal Cave Adventure (Colossal Mağarası ve daha yaygın olarak Adventure olarak da bilinir) ile 
oluşturdular. İlk metin macerası ya da IF (interaktif kurgu) oyundur. Orijinal versiyon sadece büyük bir 
ana bilgisayar üzerinde çalışmasına rağmen, teknolojideki hızlı gelişmeler kısa sürede Colossal 
Mağarası ve diğer IF oyunlarının tüketici pazarına ulaşmasına izin vermiştir (Lebovitz ve Klug, 
2011:16). 
Oyun tarihinin en etkileyici oyunlarından birinin, 1984 yılında Alexey Pajitnov tarafından 
tasarlanan  “Tetris”, oyun kültüründe önemli bir yere sahiptir. Hikaye anlatımına odaklanmayan 
kutular ve sonuç odaklı bu oyun basit bir eylem içermektedir. Nolan Bushnell, tarafından tasarlanan 
“Atari” ise basit ses efektleri, tek tuş aksiyonlar, kısıtlı eylem içermekte olup, hikaye özelliği 
göstermemektedir. 

 
Fotoğraf 3: Spacewar Oyunu (1962) Giddings, (2006: 49). 

																																																								
135 Burada sözü edilen terapi, Aristo’nun “rahatlama” (katharsis) kavramına karşılık gelmektedir. Oyuncunun ya 
da izleyicinin arzu ettiği sonuca ulaşması bir başarı şeklinde kabul edildiği için (filmlerde iki kişinin zorluklara 
karşın kavuşması gibi) oyun alanında seviyenin geçilmesi veya oyunun bitirilmesi rahatlama nesnesini temsil 
etmektedir. 
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Unknown Armies, Ars Magicka, Feng Shui gibi ilgi çeken RYO ve kart oyunlarının sahibi Atlas 
Games’in hikaye anlatımı odaklı kart oyunu Once Upon a Time ise 1997 yılında GAMES Magazine 
tarafından En iyi Aile Kart Oyunu ödülüne layık görülen bu oyun, Sonuç destesi ve Hikaye destesi 
olmak üzere iki desteden oluşmaktadır. 2-6 oyuncu ile oynanabilen oyunda herkese bir Sonuç 
(İng.Ending) kartı ile 11-oyuncu sayısı kadar Hikaye (İng.Story) kartı dağıtılıyor. Oyunun amacı, 
eldeki Hikaye (İng.Story) kartlarında geçen unsurları kullanarak sonuca ulaşmak biçiminde 
hedeflenmektedir.  
Bu oyun, yaratıcılığı ve işbirlikçi oyunu teşvik eden ödüllü hikaye anlatma kart oyunudur. Bir oyuncu 
hikayecidir. Oyuncu, Hikaye kartlarındaki masal unsurlarını kullanarak hikayeyi anlatmaya başlar ve 
Bitiş Kartına doğru olan arsaya yol gösterir. Diğer oyuncular kendi kartlarını kullanarak onu durdurup 
yeni Storyteller haline geliyorlar. Kazanan, tüm Hikaye Kartlarını kullanan ve Bitiş Kartını oynatan ilk 
oyuncudur. Oyunun amacı, sadece kazanmak değil, birlikte bir hikaye anlatmakta eğlenceli yöndür 
(http://www.atlas-games.com/ouat3/). Hikaye kartları 5 kategori altında toplanmaktadır: Mekan, Eşya, 
Kişi, Olay ve Unsur. Başlangıç kartları dağıtıldıktan sonra bir adet Story kartı ortaya açılarak 
oyunculardan hangisinin o karta en çok benzediğine karar veriliyor ve ilk hikaye anlatıcı o oluyor. 
Elindeki kartlara ve ulaşması gereken sonuca göre kafasında bir hikaye taslağı hazırlayan anlatıcı 
masalına başlıyor. Oyunu kazanabilmesi için elindeki tüm hikaye kartlarını ortaya açması 
gerekmektedir. 
Bilgisayar oyunları gibi yeni araçlar geleneksel medyada görülmeyen farklı yeni yetenekler 
sunmaktadır: El-göz koordinasyonu, ani duyusal geribesleme, normal zamanın aktif kullanımı, evrenin 
tanrı gözünden kontrolü, kompleks yapı algı ve seçimleri, temsili şiddetin manipülasyonu vb. Çoğu 
sanal gerçeklik ile ilişkili olan bu tecrübelerin insan-makine yüzleşmesinde yeni bir çığır olduğu 
düşünülebilir (Akt. Doğu, 2006:48). Bilgisayar oyunlarında kullanılan imgeler, küresel medyanın 
görsel havuz kaynağından geldiği için benzer türlerde karşımıza çıkabilmektedir (Wark, 1994:28). 
Street Fighter II’nin geliştiricisi Capcom’un, 350’si grafik sanatçıları ve yazılımcılardan oluşan 600 
kişilik ekibinin 100’ü California’da, 500’ü Japonya’da görev almıştır. Bu şekilde bir yöntem izleyerek 
Amerikan ve Japon görsel kültürünün uluslararası platformda ortak normlarını yakalamaya çalışmıştır. 
Benzer bir şekilde firmanın Japon takımı, Mickey Mouse’un rol aldığı The Magical Quest adlı oyunda 
da ayrıca görev almıştır (Wark, 1994:28). Burak Doğu’ya göre “Çevrimiçi oyunlar, bir bilgisayar ağ 
kapsamında  oynanan oyunları ifade eder. İnternetin sunduğu olanaklar dahilinde yaygınlık kazanan bu 
tür, ilk olarak MUD’ların (Multi User Domains/Dungeons/Dimensions) 1980’lerin başında basit metin 
temelinde kurulmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. MUD’lar, standartlaştırılmış klavye/fare 
komutlarının kullanıcı tarafından takip edildiği metin temeline dayanan ortamlardır” (2006:92; 
Alexander, 2011:19).  “Herkesin kişisel bilgisayara sahip olduğu bir dünyada neler olurdu? Herkesin 
kendi isteği doğrultusunda yön verebileceği yeni bir araç (kanal) ortaya çıkardı: Varolan ve de henüz 
icat edilmemiş medyadan geniş bir yelpaze sunan bir üst medya (metamedium) ”(Key-Goldberg, 
2003:403). Özcivelek, bu konuda “Oyunu oynadığı sırada oyuncu gerçek dünyadan izole olarak 
oyunun kendi dünya düzenine dahil olur” (1996:27) diyerek oyunun bağlayıcı etkisine göndermede 
bulunmaktadır. Bilgisayar oyunlarında narratoloji esas olarak anlatıyı incelerken, ludoloji oyun 
çalışmalarına metin temelli yaklaşımlar sunar. Her oyunun bariz bir anlatı çerçevesi yoktur. Bilgisayar 
oyunlarında temsil, soyut (abstract) ya da taklide dönük (mimetic) olabilir. Soyut oyunların hikaye ile 
ilişkili anlatı elemanları yoktur, taklide dönük oyunlar ise gönderme yaptığı referanslarıyla ikonik bir 
bağa sahiptir (Klevjer, 2001). Manovich’in ifade ettiği şekliyle; “Etkileşimli anlatı, yeni medyanın 
kutsal kasesi olarak mevcudiyetini sürdürmektedir” (2002:49). Sanal gerçeklik ve simülasyon, 
bilgisayar oyunlarının temel dayanağını oluşturan platformlardır. Günümüzün ileri teknolojilerine bağlı 
olarak gelişen bu iki eleman, yapıları itibariyle benzer niteliktedir. Sanal gerçeklik (virtual reality - VR) 
nesnelerin temsiline dayalı olan simülasyon ile birlikte çalışmaktadır. 
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İnternet döneminde tek bir yıl, sıradan bir tarihte on yıl gibi olabilir - bu nedenle internet tarihinin on 
yılı, büyük bir etkinlik kataloğunu ima eder. Bu tarihsel bakış açısıyla, Tim O’Reilly'nin 2004 yılında 
“Web 2.0” terimini kullanması olasıdır. 
Web 2.0, temelde sosyal unsur veya sosyal mimaridir. Facebook'un yükselişinden önce, MySpace, 
Orkut, Friendster, LinkedIn gibi bazı hizmetler, öncelikle birbirleriyle insanları birleştirmek için var 
olan “sosyal yazılım” olarak adlandırıldı. Bunlar, Web 2.0’ın genel sosyal yaklaşımının dar bir örneğini 
temsil etmektedir (Alexander, 2011:31). Web 2.0, yirminci yüzyılın ilk on yılında patlayıcı bir şekilde 
büyürken, başka bir siber-kültür gelişmesi de ilerledi. Bilgisayar oyunları, 1980'lerde yaşanan 
çarpışmadan sonra 1990'larda ve takip eden on yıl içinde çeşitlilik, büyüklük ve erişim bakımından 
muazzam bir şekilde büyümüştü. Bu yazının sonucunda, dijital oyun, sinema ve müziği küresel bir 
kültürel güç olarak rakipler. Aslında, hikaye anlatımını filmsiz, sözlü veya baskısız olarak tanımlamak 
için oyun oynamaya devam etmeden çağdaş hikaye anlatımını düşünmek aptalca olurdu (Alexander, 
2011:33). 
Simmons, hikâye anlatım becerisini “tüm deneyimlediğimiz ve hepimizin farkına vardığı karmaşık bir 
duruma girmenin benzersiz yeteneği” olarak görüyor” (2006:34). Bu, daha önce tartışılan katılım 
duygusuyla birlikte, izleyicilere bir bağlantı şeklidir. Fakat hayatın bir parçasını (durum) başka bir 
kişiye (izleyicilere) taşımak hizmetindedir. Simmons, içerik oluşturucuların okuyucuları veya 
dinleyicileriyle daha iyi iletişim kurabilmeleri için empati ve duyusal ayrıntılar ile becerilerini 
geliştirmelerini önermektedir. 
Dijital öykü anlatma terimi, özellikle Dijital Öyküleme Merkezi müfredatını tanımlamak için ya da 
daha az sıklıkla bilgisayar aracılı anlatı dünyasına gönderme yapmak için kullanılmıştır. Her iki 
uygulama alanı da teknolojik ve öykü anlatma konusundaki gelişmeler nedeniyle son yirmi yılda 
ilerlediğinden, bu terimin daha geniş anlamını tercih edebiliriz. Alexander’e göre, “Dijital hikaye 
anlatımı 2.0”, pazarlamanın bu fikri nasıl etiketleyebileceğidir, ancak “yeni dijital hikaye anlatımı”, 
klişeli sayısal sıralama olmadan aynı semantik ve tarihsel çalışmayı yapmaktadır (2011:40). Oyunun 
türü ve tipleri yüksek kalitede grafik yapısı ve karakter tasarımı kadar hikayenin orjinalliği ve akışına 
bağlı bir popülerlik düzeyi oluşturabilmektedir. Oyunun popülerliği, daha fazla kullanıcıya ulaşma ve 
yazılımı sağlayan firmanın pazarlama stratejisini derinden etkilemektedir. Yazılım firmaları, ar-ge 
çalışmaları sonucunda oyunun yeni sürümlerini piyasaya sürerek, çeşitli kazanımlar elde 
edebilmektedir. Bu yüzden hikayenin tüm oyun modelleri için piyasa şartlarına göre özenli 
seçimlenerek düzenlenmesi anlatının kalıcılık sağlayabilmesi için oyunu oynayanlar, bunu deneyim 
olarak sunanlar ve uygulamalara eklenmiş sosyal ağ ortamlarındaki faaliyetler ile sıkı bir ilişki 
içindedir. 
 
5. VİDEO OYUN PAZARI VE ANALİZ 
Oyun endüstrisi, 1960’lı yıllarda sadece komutlar ve sınırlı eylemlerle oluşturulan, herhangi bir hikaye 
anlatısı içermeyen yapılarıyla kullanıcılara sunulduğu bir dönemden, 1980’li yıllarda ortya çıkan 
neoliberal politikaların etkisiyle gelişme gösterdiği bir döneme geçiş yapmıştır. Bu dönem, oyunun 
özünü oluşturan  “hamle becerisi ve zihinsel yeterlilik” kavramlarının yanı sıra “bilgisayar dili ve 
algoritma tabanlı uygulama sistemlerinin” gelişim gösterdiği bir dönemi ifade etmektedir. 2000 
sonrasında ise küresel medya şirketlerinin birleşmeleri (şirket evlilikleri) ve sosyal ağ şirketlerinin bu 
alana yönelmesiyle oyun pazarı, ciddi bir pazar payına sahip olmaya başlamıştır. Oyunların 
kullanıcılara paralı olarak sunulması beklentiyi artırırken, medya ve iletişim kanallarıyla potansiyel 
yapıyı destekleyecek bazı prototip çalışmalar136 ile programın yeni sürümlerini satın almak, indirmek 
ve sosyal ağlar üzerinden kullanmak popular hale gelmeye başlamıştır.  
 
Günümüzde ücretli ya da ücretsiz oyunların çevrimiçi reklam özelliği üzerinden kullanıldığı, oyun 
endüstrisinin pazarlama düzeyi, oranı ve gelir yapısıyla internet tabanlı farklı çıktılar sağlayabildiği 
yeni bir iletişim sistemi aktif hale gelmeye başlamıştır. Oyun pazarındaki hızlı büyüme karşısında 
oluşan bir başka pazar da ödüllendirme ve destekleme pazarıdır. Oyun ödülleri konusunda internet 
tabanlı bir site olan http://thegameawards.com137 yılın en iyi oyunları üzerine ödül töreni düzenleyerek 

																																																								
136 Facebook örneğinde olduğu gibi uygulama içinde ek uygulamalar arasında oyun servislerinin de katılım 
göstermesiyle sosyal ağlar gerek paylaşım gerekse oyun mecrası özelliği göstermeye başlamaktadır. 
137  http://thegameawards.com 2014 yılında medya girişimcisi olan Geoff Keighley tarafından kurulmuştur. 
Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, Keighley, gazeteci, ev sahibi ve video oyunu programlama yapımcısı olarak baskı, 
televizyon ve dijital medya da dahil olmak üzere birden çok platformu geçmeye başlamıştır. Farklı kategorilere 
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dinamik yapıdaki pazarın yapısının değişimini ortaya çıkarmaktadır. Statista firması tarafından oyun 
sektörü konusunda hazırlanan ve aşağıda da yer alan bazı grafiklere dikkatle bakıdığında, “2017 yılında 
dünya çapında en çok satan konsol oyunları, milyon birim satış” adlı Grafik 1’de ilk on sırada yer alan 
oyunlar içinde Grand Theft Auto V (PS4) 17.08 milyonluk satışla ilk sırada yer alırken, bu alandaki 
toplam sayı 97.82 milyon adet olarak görülmektedir. 

  
Grafik 1: “2017 yılında dünya çapında en çok satan konsol oyunları, milyon birim satış” 
www.statista.com  

 
2011’den 2020’ye kadar küresel video oyun pazarının on yıllık değişimi konusunda aşağıda yer alan iki 
grafikte ise şu şekilde gösterilmektedir. PC oyunları, konsol oyunları, sosyal ortam oyunları ve reklam 
gelirlerinin değerlendirildiği Grafik 2’de 2011 yılında PC oyunlarının 15.98 milyar dolardan 2020’ye 
kadar 33.59 milyar dolara; 24.86 milyar dolar olan konsol oyunlarının 29.71 milyar dolara; 11.39 
milyar dolar olan sosyal/ kolaylaştırılmış138 oyunların 22.12 milyar dolara ve 2011 yılında 1.93 milyar 
dolar olan reklamların ise 4.65 milyar dolara yükseleceği belirtilmektedir. Bu grafiğe göre tüm oyun 
türlerinin 10 yıllık süreçte 54.16 milyar dolardan (yaklaşık 100% artışla) 90.07 milyar dolarlık bir 
gelire sahip olacağı öngörülmektedir.  
 
Grafik 2: “2011'den 2020’ye kadar kategorilerine göre dünya çapında video oyunu pazarı değeri” 
(milyar ABD doları olarak), www.statista.com 
 

 
Grafik 3: “2011'den 2019'a kadar dağıtım türüne göre dünya çapında video oyunu tüketici pazarı 
değeri” (milyar ABD doları olarak), www.statista.com  

 
Yukarıda yer alan Grafik 3’te 2011-2019 arası on yıllık indirilebilir içerik (DLC) VE paket 

(Backage) pazarının değişim oranları incelendiğinde; İndirilebilir içerik pazarının 5.3 milyar dolardan 
15 milyar dolara (yaklaşık % 300 büyüme) gelişim göstereceği, Paket pazarının ise 22.4 milyar 

																																																																																																																																																															
göre belirlenmiş bu ödül alanları şu şekilde sıralamaktadır: 23 adet Oyun ödülü, 1 adet İletişim Ödülü, 3 adet 
Espor Ödülü, 1 adet Bağımsız Ödül ve 1 adet Uluslararası Ödül olmak üzere toplam 29 ödül verilmektedir.  
138 Bu kavram sosyalleşme aracı olarak zorluk derecesi düşük olan eğlendiren ama yormayan ve kullanıcı için 
kolaylaştırılmış oyunlardır. Bu konuda bir görüşe göre “Angry Birds, Peggle, Plants vs Zombies gibi yapımlar 
"Casual" oyuncu kitlesinin vazgeçilmez oyunlarıdır. Bu oyunlar kısa bölümleri ve çok zorlamayan yapıları ile 
türün önemli yapımları haline gelmeyi başarmışlardır. Tabi şunu da belirtmek gerek; Casual oyunlar başta, hatta 
oyunun yarısına kadar kolay olabilir, ama son bölümler çok zorlayıcıdır. Bunun nedeni ise oyunun tamamının 
çabuk bittiği izleniminin verilmek istenmemesi; çünkü bu tür 
oyunların  senaryosu  da  "üstünkörü"dür”(https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-
Casual_Oyun_Nedir_Hangi_Oyunlar_Bu_Ture_Girer-34146.htm).  
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dolardan 9 milyar dolara (yaklaşık % 70 küçülme) düşüş değeri göstereceği belirlenmektedir. Newzoo 
şirketinin “Küresel Oyunlar Piyasası, % 42 Mobil Kullanım ile 2017 yılında 108,9 Milyar Dolara 
Ulaşacak” başlıklı çalışmasında yer alan bir başka grafiğe göre Grafik 4’te 2016-2020 yılları arasında 
küresel oyun pazarında yüzde 6.2 düzeyinde bir artış olacağı ve 101.1 milyar dolarlık pazarın 128.5 
milyar dolara ulaşacağı belirtilmektedir. Rapora göre, beş temel kategoride değişim oranlarına yer 
verilen oyun kullanım alanlarındaki değişimler şu şekilde belirtilmektedir: Kutu üzerinden kişisel 
bilgisayara indirilen oyunların oranı 2016’ da % 25 / 2020’de % 19; Kişisel bilgisayar tarayıcısı 
üzerinden indirilen oyunların oranı 2016’da % 5 / 2020’de %3, tablette oynanan oyunların oranı 
2016’da ve 2020’de %10, konsol oyunları 2016’da %32 / 2020’de % 28 ve akıllı telefonlarda ise 
2016’da % 29 / 2020’de % 40’a doğru değişim geçireceği anlaşılmaktadır. Buna göre, 5 kategori içinde 
tabletler aynı oranı korurken, sadece akıllı telefonlar üzerindeki yoğun kullanım yüzdesinin artacağı, 
diğer kategorilerin ise düşüş göstereceği öngörülmektedir. 
 
Grafik 4: “Küresel Oyunlar Piyasası, % 42 Mobil Kullanım ile 2017 yılında 108,9 Milyar Dolara 
Ulaşacak” https://newzoo.com  
 

 
 
Grafik 5: Digi-Capital, “Oyun Yazılım/Donanım Sektör Gelirleri” https://www.digi-capital.com   

 
Digi-Capital şirketinin 2017-2022 yılları arasında küresel oyun pazarındaki olası değişimleri ele aldığı 
araştırmasında (2018 yılı ilk çeyrek dönemi) ise Mobil oyun yazılımları, PC oyun donanımları ve 
Çevrimiçi PC oyunların oluşturduğu üç büyük sektörün diğer alanlarla139 olan ilişkisine bakıldığında üç 
büyük sektörün hızlı ve yüksek oranda gelişim göstereceği, diğer alanların ise asgari düzeyde bir 
ilerleme sağlayacağı belirtilmektedir.  
 
 
6. SOSYAL MEDYA VE TWITCH 
Oyun pazarı, son yıllarda gelişim sahası olarak sosyal ağ platformlarını sıklıkla kullanmaktadır. Sosyal 
ağ siteleri, paylaşım yapabilmenin yanısıra ek uygulamalar üzerinden kullanıcılara oyun deneyimi de 
sunmaktadır. Milyar kullanıcı, her gün tüm siteleri veri indirme ve yükleme alan olarak kullanırken, 
oyun pazarının reklam gelirlerine de katkıda bulunmaktadır. Sosyal medyanın bu bağlamda hikaye 
yapısını barındıran ve oyun oynanan bir biçime dönüştüğü tezini işleyen Alexander bu durumu şu 
şekilde formüle etmektedir: 

 
Şekil 1: Hikaye anlatımında üç alan arasındaki ilişki (Alexander, 2011:40) 

																																																								
139	Burada üç büyük sektör dışında konsol oyunları, web oyunları, esport, oyun reklamcılığı, pc oyunlarının 
fiziksel ve dijital satışları ile sanal gerçeklik oyunları gibi geniş bir yelpazede oyunların payları ifade edilmektedir.		
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Twitter, herkesin en az olası hikaye anlatımı platformu gibi görünebilir. Kullanıcı tabanının ve içeriğin 
çeşitliliğinin muazzam büyüklüğüne rağmen, önemsiz sözde sohbet için bir alan olarak ünlenmiş 
olması, anlam ve anlatıyı engellemelidir. Twitter’ın kendi öz sunumu, kendi dilinden (“tweet”, 
“Twitter” ın kendisi bile) kendi kendini küçümsemeye (gondol görüntüye) (cıvıl cıvıl kuş, kötü şöhretli 
balina) işaret eder. Yine de, basitliği ve kullanım kolaylığı, muazzam bir yaratıcılık sağlamıştır 
(Alexander, 2011:61). “Facebook hepimizin yazdığı roman” (http://www.nytimes.com). Her yeni 
aracın anlatım aracı olduğu hikaye anlatımının tarihine baktığımızda, dünyanın en büyük sosyal medya 
platformunda anlatıları görmeyi beklemeliyiz. Bu yazıya göre 500 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı 
olan, platform çokluğu ile çeşitlilik içinde kesinlikle çekici konumdadır. Şimdiye kadar, Facebook 
hikayeleri yeni formlar yüzeyine başlarken diğer sosyal medya ve dijital hikaye anlatma 
uygulamalarından yararlanıyor. 
Yeni bir dinleyiciye, podcast ile hikaye anlatımı tanıdık geliyor, bu da rahatsız edici veya rahatlatıcı 
olabilir. Bir sesin veya sesin dinlenmesinin başka bir medya olmadan bir hikaye anlatması, sözlü 
geleneği duyan eski bir insan deneyimidir. Ayrıca, kişisel veya radikal bir hikaye anlatmanın anılarını 
yansıtan, kişisel olarak radikal olanıdır. Buna ek olarak, podcaster’ın sesi, farklı çağların ve medya 
deneyiminin izleyicilerine tanıdık gelen diğer konuşma seslerini andırıyor: radyo spikeri, haber veren 
anlatıcı, TV bağlantısı, hatta amatör radyo operatörü. Dahası, sesli kitaplardan (eskiden “banttaki 
kitaplar”) sesin anlatıldığını da biliyor olabiliriz. İlk mp3 dosyasını RSS veya iTunes'a indirmeden 
önce zaten bir performans olduğunu biliyorduk. Bu şekilde, podcast'ler derin tarihseldir, hatta 
nostaljiktir (2011:77). 
WebVideo, YouTube'a göre: “Kullanıcılar günde 2 milyar videoyu YouTube'da izliyor ve günde 
binlerce video yüklüyorlar. Aslında, her dakika, 24 saatlik video YouTube'a yüklenir” 
(Http://www.youtube.com/t/fact_sheet.).  
Beş yıl içinde, YouTube ve daha az bir ölçüde, diğer Web video hizmetleri, şaşırtıcı derecede çeşitli bir 
içerik alanı topladı. Oyundaki öykü anlatma pratikleri, web kamerası aracılığıyla sunulan sözlü hikaye 
anlatımından zengin multimedya sunumlarına, siyasi çekişmelerden raucous stunt'lara, oyun 
yakalamalarından arşivsel yayınlara kadar çok çeşitlidir. 
Oyuna dayalı hikaye anlatımının önemli bir yönü, bir oyuncunun hikayenin ortamına daldırılmasıdır. 
Bu, özellikle bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, büyük ölçekli oyunlar için doğrudur, ancak daha 
küçük olanlarda da hayati bir rol oynar. Janet Murray, 1997'de bilgisayar aracılı iletişimi, kullanıcıları 
farklı bir aleme sınırlama getirmek için davet ederken, daldırmaların önemini savundu. Oyunlar, sanal 
dünyalar ve hatta tartışma panoları bize geçiş yerleri, liminal devletleri destekleyenler, bir büyü 
alanıdır (1997:99-103). 
 
Grafik 6: Mart 2018 itibariyle Twitter'da popüler video oyun markalarının takipçi sayısı (milyon 
olarak) https://www.statista.com  
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Yukarıda yer alan istatistiksel yapısını ele alan Grafik 6’da Twitter örneği üzerinden ilk on sıradaki 
popüler oyun markalarının takipçi sayısı140 78.88 milyondur. Oyuncuların (kullanıcıların) sadece oyun 
oynamadığı, oyunun yazılımını sağlayan firmaya marka sadakatiyle bağlanarak anlık gelişmeleri ve 
sanal iletişim yapısını takip ettiği görülmektedir.  
Bilgisayar oyunlarının dikkat çekici yönlerinden birisi kullanıcıların sahip olduğu “deneyimler” dir. 
Her oyun ana kullanıcı kadar diğer kullanıcıların bu konudaki bilgisi ve deneyiminin ne olduğu, 
aşamaları nasıl geçtikleri, ince detayları ve hile gibi özelliklerin nasıl yapılabildiği ile de anlam 
kazanmaktadır. Konuya daha fazla zaman ayıran ve ustalık düzeyindeki oyuncuların yol göstericiliği 
bazı sosyal medya ortamlarıyla geniş kitlelere aktarılabilmektedir. Bu durumda ise oyuncular için bir 
kültürleme durumu yaşanabilmektedir. Oyuncuların deneyimlerini paylaştıkları youtube ve twitch gibi 
uygulamalar, kimi zaman bant kayıtları bazen de canlı olarak oyundaki deneyimlerini, paylaşmayı 
tercih edebilmektedir.  

 
       Fotoğraf 4: Twitch Uygulaması Ekran Görüntüsü https://www.twitch.tv  

        
Yukarıda yer alan Fotoğraf 1’de de görüldüğü üzere oyun sırasında oyuncunun canlı görüntüsü ile sesi 
kullanılarak yorumlayıcı bir hikaye anlatımı biçimiyle (daha önce ifade ettiğimiz) üç alan ilişkisi 
gerçekleşmektedir. Twitch uygulaması, oyuncuların sanal kimlikleri üzerinde olumlayıcı bir itibar 
yönetimi sağlarken, tüm kullanıcıların bir forum ortamında bir araya gelerek sanal bir cemaat 
özelliğiyle etkileşimde bulunmalarını sağlayabilmektedir.  
 
7. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
Bu çalışmada, araştırma kapsamında bilgisayar oyunları incelenmektedir. Çalışmanın evrenini 
etkileşim özelliği gösteren pc tabanlı oyunlar, amaca yönelik örneklem çerçevesinde incelenmektedir. 
Seçilen oyunlar 8. nesil oyunlar olarak ifade edilen (2013-2017) dönemi oyunlarını içermektedir. Bu 
oyunlar içinde söz konusu yılın en fazla satış oranına sahip oyunlar üzerinden içeriksel bir analiz 
yapılmakta olup, Juul analizi ile veriler oluşturulmaktadır. 

 
7.1. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 
Yeni medya sistemi içinde soyal ağların kimlik ve etkileşim özelliği gösteren çevrimiçi oyunların 

rolünün ne (ler) olabileceğini saptayabilmektir. Bilgisayar oyunları arasında en fazla etkileşim özelliği 
gösteren pc tabanlı oyunlar üzerinden çalışma son beş yıldaki değişime odaklanmaktadır. Bu 
çalışmada, verilerin incelenmesi ve işlenmesi konusunda Juul Analizi141 yapılarak oyunların genel 
anlatıları ve özellikleri üzerinden oyun piyasasının yönelimi ile kullanıcı davranışları arasındaki 
ilişkinin yapısı değerlendirilmektedir. 

   
7.2. HİPOTEZLER 

• Oyunlar ve kullanıcılar arasında bir bağ bulunmaktadır. 
• Oyunlar ve kullanıcıların kimliği arasında bir bağ bulunmaktadır. 
• Oyuncular süreç içinde sanal cemaatlere dönüşebilmektedir. 
• Oyunların etkileşim özellikleriyle pazarlama alanı arasında bir bağ bulunmaktadır. 

																																																								
140 Play Station (15.45m), Xbox (12.67m), Rockstar Games (9.2m), Nintendo of America (9.17m), Ubisoft 
(6.99m), EA Sports FIFA (6.28m), sonic the Hedgehog (5.29m), Electronic Arts (5.21m), League of Legends 
(4.38m), Assassin’s Creed (4.24m) Oyunlarının toplam 78.88 milyon takipçisi bulunmaktadır.  
	
141	Jesper Juul, Danimarka doğumlu olan yazar, bir aile terapisti olmanın yanısıra çocuk ve ebeveyn ilişkileriyle 
oyun etkileşimini ele aldığı çalışmalar ile dikkat çekmektedir. Araştırma kapsamında oyun konusunda geliştirdiği 
6-aşamalı analizi ile çalışma systematize edilmektedir. Bknz. http://www.jesperjuul.com 	
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7.3. SINIRLILIKLAR 

• Araştırma kapsamında sözkonusu oyunların kullanıcılar üzerindeki etki düzeyi ele 
alınmamaktadır. 
•  Araştırma tekniği içeriğe yönelik olup, kullanıcı davranışlarını içermemektedir. 
•  Araştırma kapsamında “anket, deney ve gözlem” gibi teknikler kullanılmamaktadır. 

 
7.4. BULGULAR 

• Sosyal ağların ve mobil telefonların etkisiyle oyun pazarı ve kullanım oranı 
artmaktadır. 

• Kullanıcılar gerçek ve sanal kimliklerini yönetme konusunda ciddi deneyim 
kazanmaktadır. 

• Tüm oyun türleri cinsellik, şiddet, ayrımcılık ve marjinalite gibi alanları daha fazla 
içermeye başlamaktadır. 

• Oyunlar türsel olarak farklılık arz etmekle birlikte olay örgüsü kullanıcının seviye 
atlaması gibi konularda stratejik ortaklıklara sahiptir. 

• Oyunlar interaktif kimliklerin dijital bir adımına dönüşürken, pazarlama ve reklam 
politikalarının etkisiyle, gerçekten sanala doğru “çerez” burlendirme modellerini 
şekillendirmektedir. 

• Mobil ortamlar başta olmak üzere tüm ortamlarda en fazla satılan oyunlara duyulan 
ilgi “kurmaca yapı, macera özelliği, görselleştirme ve diğer kullanıcıların sayısal 
yoğunluğu” yorum ve tavsiye ile etkinlik alanını geliştirmektedir. 

• Sanal kimliklerin oyun ortamı dışında, oyunların hikayelerinin ve püf noktalarını 
paylaşan interaktif hikaye anlatıcılarının kimlikleri üzerinde viral pazarlama 
sağlayarak önemli hale getirdiği anlaşılmaktadır. 

 
 

Oyun Nesilleri 8 döneme (nesil) ayrılmaktadır. Bunlar: 
 

1. Nesil: 1971-1977 
2. Nesil: 1977-1983 
3. Nesil: 1983-1987 
4. Nesil: 1987-1993 
5. Nesil: 1993-1997 
6. Nesil: 1997-2005 
7. Nesil: 2005-2013 

               8. Nesil: 2013- ...... 
  
  Şekil 2: 2013-2017 En Fazla Satış Yapan Oyunlar 
 

 
 Şekil 3: Oyunların Türsel Analizi 

         
Doğu’ya göre Juul analizinin ttemel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: 
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1.Kurallar: Oyunlar açıkça tanımlanmış belli kurallar temelinde oynanır. Elektronik olmayan 
oyunlarda, oynama süreci kurallara açıklık getirmeyi de içerir.  
2. Değişken, ölçülebilir sonuçlar: Oyunlar değişken, ölçülebilir sonuçlara sahiptir.  
3. Sonuçların değer kazanması: Oyunların olası sonuçları farklı değerlere sahiptir. Bunlar 
olumlu ya da olumsuz olabilir.  
4. Oyuncunun çabası: Oyuncu sonuca etki etmek için gayret sarfeder. Bu anlamda oyun 
rekabet unsurunu içinde barındırır.  
5. Oyuncunun sonuçla bağı: Oyuncu sonuca duygusal yönden bağlıdır. Kazandığı zaman 
mutlu, kaybettiği zaman mutsuz olması durumu öngörülür.  
6. Uyarlanabilir (negotiable) sonuçlar: Aynı oyun (kurallar düzeni) gerçek yaşam sonuçlarıyla 
ya da bu sonuçlar olmadan oynanabilir. Bu nitelik opsiyonel olarak işler. Mesela, poker gibi 
basit bir eğlence amaçlı oyunda gerçek bahis tutmak ya da tutmamak bir opsiyondur. Ancak, 
gerçek dünyada (örneğin gazinoda) bu özellik isteğe bağlı olmayıp, bir zorunluluk halidir 
(Akt. Doğu, 2006:107-108). 
 
7.4.1. ARMA / 2013  

1. Simülasyon oyunudur. Farklı görevler vardır.”Dalış, Helikopter, Destek, Gece, Tank” gibi 
görevler sunuculara göre değişir. Oyunda tim lideri ve oyuncular vardır. Ortak strateji modeli 
vardır. 

2. Görevi başarma ya da görev tekrarı vardır. 
3. Çevrimiçi sunucu üzerinden oyunda seviye atlama ön plandadır. 
4. Verilen görevde hem takım lideri olmak hem de nitelikli çözümler üretilmesini sağlamak 

esastır. 
5. Oyunda lider olmak ve diğer üyeleri yönetmek görevin başarılmasını sağlamak adına 

etkileşim odaklı bir sistemin ön planda olmasını zorunlu kılar. 
6. Oyunda sonuçlar, seviye geçme ya da görev başarısızlığı ve yeniden başlama eylemlerini 

içermektedir.  
 
Resim 1: https://arma3.com  
Resim 2: https://arma3.com  

    
7.4.2. THE SIMS 4 / 2014 

1. Simülasyon oyunudur. Dinamik yetersizlikler nedeniyle eklentilerle geliştirilmiştir. Play 
tuşuyla yaratılan karakter için kıyafetler ve oyun alanı (küçük ev ya da arazi) seçimlenir. 
Çevrimiçi olarak gerçek zamanlıdır. Karaktere duygular yüklenerek buna göre davranması ve 
etkileşim göstermesi kuralı vardır. 

2. Burada her SIM için farklı görevler vardır. Her sim farklı dugularla şekillendiğinden “pee like 
a champion” gibi görevin yapılması halinde olumlama ya da konsantre güçlüğü gibi sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. 

3. Sonuçlara duygusal değerler atanırken, küçük görevler başarıyla gerçekleştirilirse küçük 
ödüller verilirken karakter duygusal biçimde zenginleşebilmektedir. 

4. Şehir ve karakter inşası, kişinin duygusal zenginliği görevlerini yerine getirebilmesi ve diğer 
oyuncularla etkileşime geçerek üstünlük sağlamasıyla ilişkilidir. 

5. Bu oyunda, sonuç karakterin duygusal gelişim çizgisine odaklandığı için karakter gelişimi ve 
yaşam alanının gelişimi birbirine entegre edilmektedir. 

6. Oyun birbirini takip eden sonsuz görevlerin duygusal kodlarla oyuncuya yüklenmesini 
içermektedir. Oyunun tek hedefi olmadığı ve sonsuz eylem kalıpları içerdiğinden tek bir 
sonuca bağlanmamaktadır. 
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Resim 3: https://www.ea.com  
Resim 4: https://www.ea.com  

  
7.4.3. CITIES SKYLINERS / 2015 

1. Bu oyunda 2*2 Kilometrekare bir harita üzerinde kaba bir şehir tasarlanması söz konusu olup 
yeni araziler satın alınarak harita büyütülebilmektedir. Şehirdeki yapılar, yönetim 
politikalarına ve finansal yeniliklere bağlanmaktadır. 

2. Şehir farklı renk kodlarına sahip bölgelere ayrılmaktadır. Finans yönetim görevi dahilinde 
farklı bankalardan kredi kullanma ve çeşitli bütçe kararlarına erişilebildiğinden sonuçlar 
değişkendir. 

3. Ekstra şartlar sağlanırsa özel binalar yapılabilmektedir. Örnek olarak Hadron çarpıştırıcısı 
bütün eğitim binaları tamamlandıktan sonra kurulma izni alabilmektedir. 

4. Oyunda iki farklı işleyiş yapısı bulunmaktadır. Birincisi para ve yapı kısıtı olan mod, diğer 
ütopik ve sınırsız parayla tüm harita ve yapılara sahip olunan mod bulunmaktadır. Özgür ve 
yaratıcı ilkeler kullanıcıyı etkileşimli kılmaktadır. 

5. Oyuncunun temel performansı, şehrin yönetim planlamalarına, binalara, içinde yaşayan halkın 
yaşam pratiklerine ve şehrin yönetimsel kurallarına dönüşümü içerdiğinden gelişime bağlı 
olarak doğal sonuçlar oluşabilmektedir. 

6. Maksimum 6*6 Kilometrekarelik alanda tüm şehir ve içeriği yönetilebilmektedir. Maksimum 
hedef bu seviyeye ulaşmak olduğu için oyuncuların eylem pratikleri bu ölçeğe göre revize 
edilebilmektedir. 
 
Resim 5: https://steamcommunity.com  
Resim 6: https://uk.gamesplanet.com  

    
 
7.4.4. SEVEN DAYS TO DIE / 2016 

1. Oyun çeşitli barlardan oluşmaktadır. (Can, Enerji, Açlık, Susuzluk, Refah ve Zayıflık) gibi. 
Oyuncu taş, çubuk ve ip gibi ana malzemelerle görevlerini yapmak zorundadır. Oyuncu 
hayatta kalabilmek ve düşmanlara (Zombi, Köpek, Hemşire, Çıplak, Polis vs.) üstünlük 
sağlayarak donanım kazanır. (Keşif, Geliştirme, İşbirliği, Toplayıcılık ve Avcılık gibi). 

2. Oyun içinde kazanımlara göre karakter gelişimi gerçekleşmektedir. Materyal oluşturma ve 
yapabilme / güçlü ya da zayıf kalabilme gibi. 

3. Oyuncu sağlık refah ve beceri ekseninde değer kazanırken görevlerini yerine getirerek kişisel 
ihtiyaç ve bunları karşılamaya yönelik stratejileri belirlemesi gerekir. 

4. Hayatta kalabilme, inşa ve planlama üzerine kuruludur. 
5. Oyun açık uçlu gelişim anlatısına sahiptir. Oyuncu gelişim profiliyle, oyuncunun dinamikleri 

etkileşim göstermektedir. 
6. Oyuncu performansı, refleksleri, öngörüsü ve karakterin gelişimi uygun ortamlarda yaşam 

becerisini sürdürebilme yetilerine bağlanmaktadır. 
 
Resim 7: http://igg-games.com  
Resim 8: https://www.kinguin.net  
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7.4.5. PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS / 2017 

1. Takım ya da bireysel olarak oyunda uçağın içindeki oyuncular paraşütle atlayarak adadaki 
imkanlarla görevlerini yapmaktadır. Oyuncu cinsiyet belirleyerek kıyafetini seçimleyerek 
oyuna katılır. Oyuncu kendini koruyacak (silah ve ekipmanları) yöntemleri geliştirmeli ve 
rakipleri yenerek adadaki tek kişi kalmaya çalışmalıdır. 

2. Adadaki yaşam şartlarına göre ortaya çıkan sonuçlarla sınırlıdır. 
3. Oyun içinde puan topladıkça sandık kazanılır. (Kıyafet, saç, tip değişiklik aparatları) Oyunu 

yüksek seviyede bitirerek oyun altını kazanılmaktadır. Bu altın ile oyun içinde satılan kutuları 
alarak içinden çıkanlarla karakter geliştirilebilmektedir. Oyuncu “steam” üzerinden bunları 
gerçek parayla da satabilmektedir. 

4. Oyunda hayatta kalabilme, yüksek skorlarla oyunu bitirebilme ve para kazanbilme imkanı 
bulunmaktadır. 

5. Oyunda elde edilen başarı ile gerçek para kazanımı ya da karakter gelişimi önemli ölçüde 
etkilenmektedir. 

6. Bu oyunda sonuçlar belirgin olmamakla birlikte sadece hayatta kalabilme ilkesine göre 
şekillendiği görülmektedir. 
 
Resim 9: https://www.pubg.com  
Resim 10: https://store.steampowered.com  

     
 

8. SONUÇ 
Oyunlar, insanların hayallerine, geleceğe ilişkin planlarına, korku ve beklentilerine karşı bir bakıma 
geleceği önceden yaşama imkanı sunabilmektedir. Gerçek yaşamda yapılamayanları ve hayalötesi 
eylemleri sıradan ve olası hale getiren oyunlar duygusal yenilenmeler sağlamaktadır. Yeni medya 
ortamında özellikle etkileşim kavramını ön plana çıkmasıyla paylaşım ağları ve kullanıcı prestiji gibi 
temalar etkin hae gelmektedir. Kullanıcılar gerek hikaye oluşturan gerekse yaşadıkları diğer 
kullanıcılara aktaran dijital hikayecilere dönüşmektedir. 
Oyun pazarının hızlı değişimine paralel olarak geliştirdikleri yeni tekniklerle yazılım alanındaki altyapı 
hizmetleri ve şirketleşme politikaları yapay zekayla yönetilen oyunları ve yaşam pratiklerinin neler 
olabileceğini göstermektedir. Yakın gelecekte sanal gerçeklik uygulamalarının hızlı gelişim göstererek 
oyun alanındaki mevcut konumunu geliştireceği düşünülmektedir. Burdea, “sanal gerçekliğin 
bilgisayar grafikleri ile yaratılan gerçek dünyanın kopyası olan ancak statik olmayan kullanıcıdan gelen 
girişlere cevap verebilen bir dünya simülasyonu” olduğunu belirtmektedir (2003: 46). Oyun pazarının 
yerel düzeyde ilk deneyim ortamı, 1960’lı yıllarda eğlence parkları ile küçük marketlerin önünde 
bulunan kollu ve jetonlu oyun makineleri olarak görülmüştür. 1970’li yıllarda ise kişisel bilgisayarların 
üretim ve kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak ev tipi oyun kültürünün başladığı ve oyun 
konsollarıyla bu sürecin devam ettiği bilinmektedir. Oyuncuların internet yoluyla oyun sektörüne 
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katılımının küresel boyuta ulaşmasıyla izleyicilerin talep artışı karşısında yazılım firmaları ile sosyal 
ağların da katkısıyla oyun sektörü gelişim sağlayabilmiştir.  
Oyun sektörü, kullanıcı eğilimleriyle şekillenen bir yapıya sahip olduğu için adrenalin düzeyi yüksek, 
merak duygusu gelişmiş, risk düzeyi düşük ve ekonomik çıktı değeri olan modelleri içeren oyun 
tiplerinin hızlı gelişim göstermesi mümkün olabilmektedir. Oyuncu, gündelik yaşamda pasif ve risk 
almayan yapısıyla deneyim kazanmaktadır. Bireyin temel gereksinimi, ekonomik kazanç elde etmek 
olarak gözükmesine karşın asıl gereksinimi hayatta kalabilmektir. Sanal dünyayı yansıtan oyunlar ise 
kişiyi önemli hale getiren yapısı, sanal kimliğiyle kendini saklayabilme desteği, itibar yönetimi 
sağlayan ödülleri ve yaşamını risk altına almayan hatta yedek can (yeni şans) özellikleriyle ilgi 
çekebilmektedir.  
Bu çalışmada oyun sektörünün genel durumu ile en popüler oyunların içerik yapıları incelenmiş olup, 
kullanıcı eğilimlerinin yapısı ve oyun sektöründeki ekonomik çıktılar arasındaki ilişki 
değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Buna göre, incelemesi yapılan oyunlar üzerinden oyun pazarının 
genel özelliklerinin kullanıcıların yaşam pratikleriyle şekillendiği saptanmaktadır. Kullanıcılar oyun 
oynamayı eğlence ve zaman geçirme eylemlerinden daha fazla yeni bir yaşam alanı oluşturabilme, 
maddi bir getiri sağlayabilme ve gerçek yaşamda çözümlemeyemediği sorunlar karşısında gerçek 
kimliği yerine sanal kimliğiyle bir başarı inşa etmeye çalıştığı görülmektedir. Oyunlar temelde hayatta 
kalabilme niteliğiyle ön plana çıkmakta olup, öngörülemeyen olaylar karşısında nasıl davranış kalıbı 
oluşturabileceğini göstermesi bakımından tercih edilmektedir. İncelenen oyunlara ek olarak tüm 
pazarın hızlı bir gelişim göstermesiyle, bu alana yönelik bilişim sistemlerinin, elektronik araçların 
(sadece oyun oynamaya yönelik bilgisayarların üretimi) tasarlanması ve piyasaya aktarılması gibi 
süreçleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak oyun pazarının artan yönelimler ve kullanıcı hareketleriyle 
gerek sosyal ağlar gerekse reklamveren şirketlerin stratejik ilişkileri üzerinden daha büyük kazanımlara 
dönüşebileceği düşünülmektedir. Buna göre oyun eylemi salt bir zaman yönetim aracı şeklinden 
kalmayıp, kullanıcıların sanal cemaatleri ve yeni kimlikleriyle ikinci yaşamlarına referans oluşturacak 
hatta para ekonomilerini yeniden düzenleyecekleri “oyun toplumu” inşasını sağlayacaktır.  
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SİNEMA’DA DİJİTAL OYUNCULUK: Blade Runner 2049 Örneği 

Dr. Mustafa Evren BERK 
 
ÖZ 

George Melies’in kamerasının sıkışması ve tekrar çalıştırmasıyla gördüğü manzara ile 
başlayan özel efekt serüveni, 1980’li yıllarda bilgisayarların yaygınlaşması ve teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak özel efektlerin yerini görsel efektler almıştır. Görsel efektlerin 
efekt yaratımı sürecinde hızlı ve kaliteli sonuçlar vermesiyle efekt sektöründe  yeni 
fikirler ortaya çıkmıştır.  Getirilen bu kolaylıklar sayesinde örneğin bir aktörün ya da 
aktris ’in başının kopyalanması aşamasında makyaj ya da kauçuk kalıplarla yapılan insan 
başı modelleri yerine, bilgisayar ortamında yapılan daha gerçekçi üç boyutlu modeller 
kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle yaşlı ya da hayatını kaybeden oyuncuların tekrar 
bilgisayar ortamında canlandırılması mümkün kılınmıştır. Çalışmada günümüz görsel 
efektlerinin son derece gerçekçi sonuçlar vermesinden dolayı, Hollywood Sineması’nda  
dijital oyunculuk boy göstermeye başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında ileriki zamanlarda 
dijital oyunculuk pek çok sanat alanında boy gösterecektir. Dijital oyunculuğun 
gelişmesinde görsel efekt sanatçıları olan animasyon sanatçıları, bilgisayar ortamında 
oluşturulmuş üç boyutlu karakterlerin canlandırılmasında ve konuşturulmasında bir nevi 
sahne içerisinde animasyon yönetmeni olarak görülmektedir. Günümüz filmlerin 
birçoğundan kullanılan dijital oyunculuk, ileriki zamanlarda teknolojinin de yardımıyla 
yangınlaşarak birçok filmde karşımıza çıkacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Görsel Efekt, Özel Efekt, Hareket Yakalama, Hollywood, 
Dijital Oyunculuk 
 
ABSTRACT 
The special effects adventure that started with the scenery of George Melies' camera's 
jamming and re-launch, visual effects took place in the 1980's with special effects 
depending on the spread of computers and technological developments. New effects have 
emerged in the effects sector by giving visual effects fast and high quality results in the 
process of effect creation. With these conveniences, for example, more realistic three-
dimensional models made in the computer environment have begun to be used instead of 
human hair models made with make-up or rubber molds, for example in the course of 
copying an actor or actress's head. This makes it possible for the elderly or those who 
lost their lives to be animated in the computer environment again. Digital acting has 
begun to take shape in Hollywood Cinemas, as today's visual effects in the work give 
very realistic results. From this point of view, digital acting will show up in many art 
fields in the future. Animation artists, who are visual effects artists in the development of 
digital player, are seen as animation directors in a kind of scene when animating and 
speaking three dimensional characters created in computer environment. Digital acting, 
which is used mostly in today's films, will fire in the future with the help of technology 
and will lead to confusion in many films. 
Keywords: Visual Effects, Special Effects, Motion Capture, Hollywood, Digital 
Acting 

 
 

1. GİRİŞ 
"Gerçek" ve "gerçeklik" yüzyıllar boyu felsefenin ve sanatın konusu olmuş ve farklı şekillerde 
sorgulanmıştır. Marksist estetik için, sanatın objesi olan gerçeklik, insanın dışında, insandan bağımsız 
bir varlık olmayıp, insansal ve toplumsal bir varlıktır. Fi seher ( Fiseher, 1974:114-115 )de bu konudaki 
görüşlerini şöyle özetler; " Bizim duyarlılığımızın dışında kendi başına var olan şey maddedir. Oysa 
gerçeklik, insanın yaşantı ve anlayış yeteneğiyle katılabileceği sayısız ilişkileri kapsar... Gerçekliğin 
bütünü özne ve nesne arasındaki bütün ilişkilerin toplamıdır; yalnız olayların değil, bireysel 
yaşantıların, düşlerin, sezgilerin, heyecanların, hayallerin toplamıdır". Gerçeklik sorunu insanla birlikte 
varolan bir olgudur. Dış dünya-insan ilişkilerinde, ilk bakışta temel gerçeklik doğanın kendisi olarak 
görülür, çünkü insanın çevresinde ilk gördüğü şey dış dünyadır, doğadır, insanın yaşadığı dünya 
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üzerinde kendini var etmek ve bir yere oturtma çabası doğayı taklit ederek ve ona karşı üstünlük 
kurmaya çalışarak sürer gider. (Gök,2007:113). 
Sinema alanında bugün, bilgisayar ve internet teknolojilerinin, diğer bir deyişle, yeni medyanın ve 
dijitalleşmenin sinemaya ne yaptığının tartışıldığı bir dönem yaşanıyor. Tıpkı televizyonda olduğu gibi 
sinemada da bir ölümden, “sinemanın bildiğimiz biçiminin ölümünden” söz ediliyor (Tryon, 2009: 75- 
76). Bu “ölüm ilanı,” elbette ilk aşamada, sinemanın görsel gerçekçilik temelli ontolojisinin, “sanal” 
olanla karşılaşmasının yol açtığı bir endişeyle ilişkilidir. Sanallık, sinemanın gerçeklikle kurduğu 
“ayrıcalıklı” ilişkiye tehdit olarak algılanabilmektedir. Üstelik dijital teknolojiler aracılığıyla yoktan 
var edilen imgeler veya sanal dünyalar sinemaya büyük bir görkem kazandırmaktadır. Dijital sinema ve 
3D teknolojilerinin filmsel üretimde öne çıkardığı epik anlatılar “kusursuz” bir görselliğe sahiptir. 
Sinemanın bu imkânı kullanmayan anlatılarının görsel mütevazılığının, bu görkem karşısında iyiden 
iyiye marjinalleşeceğini ve salonlardan büsbütün kovulmaya mahkûm olacağını düşünenlerin sayısı az 
değildir. (Çelenk, 2015:231).  
Sinema ve televizyon yapımlarının daha etkileyici, daha uyarıcı olabilmesi için çeşitli yapım 
yöntemlerine ve tekniklerine başvurulur. Günümüz teknolojisinin sağladığı sınırsız olanaklarla yapım 
teknikleri o kadar gelişmiştir ki, neredeyse konusundan çok tekniğinden ötürü yapımlar izleyiciyi 
kendine çekebilmekte ve istediği etkiyi yaratabilmektedir. Örneğin sinema ve televizyonda bilgisayar 
teknolojilerinin kullanımı alana çok büyük olanaklar ve yenilikler getirmiştir. Kurgu sürecine 
bilgisayar teknolojisinin girmesi kurgucuya zaman ve pratiklik açısında önemli kazançlar sağlarken 
aynı zamanda da son derece yaratıcı olanaklar da sağlamıştır. Özellikle reklamlarda, video kliplerde, 
bilim-kurgu filmlerinde bilgisayar ve animasyonların kullanımını görüyoruz. Hatta elektronik görüntü 
ve animasyonla canlandırmalar birleştirilerek gerçeğe çok yakın filmler üretilmektedir. Bugün üç 
boyutlu animasyonda, bilgisayar ortamında dünyamızda bulunan gerçek nesnelerden ayırt 
edilemeyecek kadar onlara benzeyen nesnelerin, sahnelerin yaratılması onların biçimlerinin 
değiştirilmesi, bunlara istenildiği şekilde hareket sağlanması, var olmayan uzaylar yaratılması olanaklı 
hale gelmiştir. (Künüçen, 2007:233). 
Dijitalleşme yani sayısallaşma, günümüzün tüm görsel iletişim teknolojilerine hâkim bir sistem olarak 
yerini almaktadır. Görsel bir iletinin sayısal kodlardan oluşması ile oluşan sistem hareketli görüntü 
sanatında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sistem, kendinden önceki formatlara göre oldukça farklılıklar 
barınmakta ve yeniliklere imkân tanımaktadır. Televizyonda, videoda özellikle üç boyutlu sinema 
deneyimlerini farklılaştırarak yeni bir çağ açılmasına sebep olmaktadır. Dijitalleşme süreci ile birlikte 
dijital sinema kavramı da gündeme gelmektedir. 1970’lerde ilk örneklerini gördüğümüz, aslında 
1990’lı yıllara imzasını atan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak doğan ve gün gittikçe 
yaygınlaşan kavram günümüzde önemli bir yer tutmaktadır..(Sunal, 2016:300). 
Jean Baudrillard, simülasyon kavramını ortaya atarak aşırı uçlar arasında gidip gelinen bir evrenin 
altını çizer. Buna göre simülasyon, gerçeğin kendisi olmamasına rağmen onun bütün göstergelerini 
içermektedir. Simülasyon bu anlamda gerçeğin bütün verilerine sahip olan, ancak gerçek olmayandır. 
Gerçeklik tümüyle yitirilmiş ve insanlar, gerçeğin yerine yeniden kurgulanmış olan yapay bir gerçeklik 
olan ‘simülakrların’ içinde yer almaktadırlar. Toplumsal, kültürel, teknolojik, politik ve hatta ekonomik 
alana sirayet eden bu evrende gerçeklik, hiper-gerçeğe evrilmiş, sanatsal alanda yaşanan devrimle, iyi, 
kötü, güzel, çirkin gibi estetik düzey kategoriler terk edilmiş ve sibernetik devrim makineyle insan 
arasındaki ayrımı makine lehine ortadan kaldırmıştır. (Süar,2017:121). 
Teknolojinin gelişimiyle paralel olarak canlandırma sanatında da değişimler olmuştur. Canlandırma 
alanında meydana gelen bu değişimlerden en çok dikkat çeken teknolojik yenilik ise bilgisayarda 
yaratılan üç boyutlu canlandırmaların alanda kullanılmaya baş- lanmış olmasıdır. Üç boyutlu 
canlandırmayla gerçeklik boyutu farklı bir düzeye gelmiştir. Gerçeğe yakın olma isteği sadece 
karakterlerin görünüşlerinde değil aynı zamanda onların hareketlerine de yansıtılmak istenmiştir. 
Bunun için geliştirilen teknoloji ise Hareket Yakalama (Motion Capture) teknolojisidir. Bu teknolojiyle 
birlikte bir canlıdan alınan hareket verileri bilgisayardaki bir karaktere aktarılabilmektedir. Hareket 
yakalama teknolojisinin çıkış amacı; günümüzde sinema dünyasında kullanılan birçok teknolojide 
olduğu gibi; canlandırma filmlerde kullanılmak için değildir. Hareket yakalama teknolojisi 1970’li 
yıllarda tıp alanındaki ve askeri alanda gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. 
Sinemanın bu alanın potansiyelini keşfetmesi ise 1980’li yıllarda olmuştur. (Balaban, 2016:2). 
Tüm dijital, sayısal, donanımın, varlıkların derin bir şekilde sanallaşmasının gölge-olayından başka bir 
şey değildir ve bundan böyle artık ünlü bir aktörün yerine oynayabilecek kopyasını üretmeyi 
başarabiliyorsak, bunun nedeni, bu oyuncunun farkına bile varmadan uzun bir süreden bu yana kendi 
rolüne, kopyalanmadan önce kendi kopyasına dönüşmüş olmasıdır.(Çalışkan, 2006:161). 
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Sayısal Teknolojinin Sinema dünyasına girmesiyle önceleri gerçekleştirilmesi imkansız olan düşünce 
ve hayaller, bilgisayar teknolojisinin de etkisiyle gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Günümüz sinema 
filmlerinde de oyuncuların dijital karakterlerinin yaratılması dijital oyunculuk konusunun son 
zamanlarda gerçek oyuncularla yarışacak pozisyona geldiğini göstermiştir. 

 
2. DİJİTAL OYUNCULUKTA KULLANILAN UYGULAMA: FACİAL MOTİON 

CAPTURE (YÜZ İÇİN HAREKET YAKALAMA) VE MOTİON CAPTURE 
(BEDENSEL HAREKET YAKALAMA) 

Dijital Oyunculuğun başarısında ve çoğu karakter ya da insan animasyonlarında kullanılan Motion 
Capture ( Hareket Yakalama) sistemi, sinema ve çizgi animasyonda günümüzde sıkça başvurulan bir 
yöntemdir. Çalışmanın mahiyetinin anlaşılması açısından hareket yakalama sistemlerinden de 
bahsetmek gerekmektedir. Beden ve yüz hareketleri için ayrı ayrı sistemler kullanılabilmektedir. Beden 
için Mocap adı altında Motion capture, yüzsel aninmasyon için Facial Motion Capture 
kullanılmaktadır. Bu iki hareket yakalama sistemlerine, konunun daha iyi anlaşılması için üzerinde 
durulması gerektiği düşünülmüştür. 
Hareket yakalama (Motion Capture) tekniği basit olarak, canlı hareketinin değişlik yöntemlerle tespit 
edilip 3 boyutlu karşılığının hesaplanması işlemine verilen isimdir. Elde edilen hareket verileri, 
günümüzde bilimsel araştırmalardan tıbba, savunma sanayinden ilaç yapımına kadar değişik amaçlarla 
kullanılır. Son dönemde bilgisayar grafiği ve canlandırması konusundaki gelişmeler bu teknolojinin 
bilgisayarlarda gerçekleştirilen karakterlerin gerçekçi hareketlerini sağlamak için kullanılmasına imkan 
tanımıştır. Bu teknoloji sayesinde, canlandırma, oyun ya da bir TV dizisinde, sanal karakterin 
hareketlerini oyunculardan alınıp, bilgisayar modellerine uygulanabilir. (Herdem, 2010:75). 
Yüzde oluşan hareket biçimini kaydetmek için birçok teknik kullanılmaktadır. Ancak en çok tercih 
edilen yine işaret tabanlı Motion Capture sistemleridir. İşaret tabanlı hareket yakalama sistemleri, 
birçok kameranın yüze uygulanan belirli noktalan takip etmesi prensibine dayanır. İşaretsiz performans 
yakalama sistemlerinde ise basit bir video kamera tarafından çekilmiş görüntünün, resim işleme 
sürecinden geçirilerek algılanması ve yüzdeki mimiksel hareketleri bu yöntemle takip etmesi 
prensibine dayanır. Resim 01 de görüldüğü üzere kişinin yüzünün belirli noktalarına, marker adı 
verilen işaretler yerleştirilir. Genel bir tanımla Facial Motion Capture, yüzde oluşan karmaşık hareket 
biçimlerim, duygu ve ifadeleri en yüksek seviyede yansıtabilecek şekilde kaydetmek için kullanılır. 
Günümüzde birçok firma, kişiye özel yüz Motion Capture sistemleri tasarlamaktadır. Facial Motion 
Capture seansında çekim aşamasında dikkat edilecek en önemli unsur, yüzde oluşan hareketi 
kaydedilecek olan aktördür. Genellikle güçlü yüz hatları ve belirgin ifade biçimleri yani mimikleri olan 
bireyler tercih edilmelidir. Doğuştan daha canlı ve etkileyici olan kişiler, bu konuda daha yetenekli 
bireylerdir. Genellikle gereğinden fazla abartılı olarak rolün sergilenmesi istenebilir. Eğer aktör bir 
erkek ise mutlaka çekim öncesinde yüzünü tıraş etmeli, bıyık ve sakallarından cildi anndırmalı ve 
çekimden önce mutlaka yüzünü yıkamalıdır. Aksi takdirde çekim sırasında, bir takım zorluklar 
çıkabilir. Özellikle yağlı ciltler, markerlann cilt yüzeyinden kayıp düşmesine neden olabilir. İşaretlerde 
küçük bir yer değişikliğinin bile ne kadar önemli bir sorun olabileceği göz ardı 
edilmemelidir.(Kayacık, 2011:107). 
İki tekniğe bakıldığında, yöntem olarak neredeyse fark görülmemektedir. İki tekniğin kullanım alanları 
hareket algılamadır. Motion Capture sistemi daha çok bedensel etkinlerin algılanması için 
kullanılırken, Facial Mocap sistemi ise daha çok yüze dayalı duygu ve mimiklerin,  en önemlisi de 
karakterleri arası diyalogların bilgisayar ortamına aktarılması için kullanılmaktadır. Facial Mocap’te, 
oyuncunun yüzüne eklenen noktalardan yüz ve dudak hareketleri algılanarak, bilgisayar ortamında 
oluşturulan üç boyutlu karaktere bir nevi giydirme işlemi yapılmaktadır.  
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Resim 1: Avatar filminden Facial Mocap tekniği için bir örnek 
 

3. YÖNTEM 
Film çözümlemeleri için ele alınması gereken bir başka nokta “mizansen” kavramıdır. Tiyatro kökenli, 
bir terim olan mizansen kısaca “sahneye koymak” anlamına gelir (Aktaran: Kabadayı, 2013:45) 
Sinemada mizansen; oyuncular, setler, arka planlar, ısık, kamera hareketleri ve kurguyu içerir. 
Kurgunun tek tek imgelerinin mizanseni vardır ve mizanseni sergilerler. V.F. Perkins, mizansen 
elestirisi ve görüntülemeyi gerçekçi anlatımla birlikte değerlendirmektedir: bir kamera hareketi önemli 
olmadan önce inandırıcı olmalıdır; dramatik sonlara hizmet etmeye (örneğin aksiyon üzerine 
entelektüel olarak yüklenmenin tersine) yönelen öykü dünyasının içinde hareket etmelidir (Aktaran 
Ekinci, 2015: 418). 
Günümüzde mizansen daha geniş anlamda kullanılmaktadır. Mizansen, yönetmen ya da yapımcının, 
izleyicinin algısını yönlendirmek ve şekillendirmek üzere perde için oluşturduğu; set kurulumundan, 
kostüm tasarımına, aktörlerin performanslarından, aydınlatmaya ve kamera açıları, kamera hareketleri, 
kameranın uzaklığı, sesin kullanımı ve kompozisyon oluşturmaya kadar tüm film tekniklerini kapsayan 
çekimle ilgili her şeyi içerir (Aktaran Doğru, 2013: 91).  
Mizansen eleştirisinin, okuyucu tarafından anlaşılabilmesi, okuyucunun mizansenin öğelerinin ne 
olduğunun farkında olduğu varsayımına dayanmaktadır. Böylelikle eleştiri yapılırken mizansenin ne 
olduğuna ve neler içerdiğine dair açıklamalara gerek duyulmadan, çözümleme gerçekleştirilebilir 
(Aktaran Doğru, 2013: 92). Mizansen eleştirisinde görsel stil olarak çekimlerin uzunluğu, hangi 
çekimden hangi çekime geçildiği, kamera kaydırma hareketlerinin kullanılıp kullanılmadığı, bu 
durumun türle bağlantısı olup olmadığı, aydınlatmada kullanılan ışığın nedenleri, hareketli çekimlerin 
sebepleri, benzer sekansların teknik karşılaştırması gibi noktalar ele alınır (Aktaran Doğru, 2013: 91). 
Özet olarak bu araştırmanın uygulama bölümünde mizansen eleştirisi yöntemiyle incelenen filmde, 
mizansen öğelerinden biri olan ‘oyunculuk’ ele alınmıştır. Örnek filmde kullanılan dijital oyunculuk, 
sinemada yeni oyunculuk anlayışı ve sinemada kullanılan teknolojiler göz önüne alınarak incelenmiştir. 
Bu doğrultuda örneklem film, seçilen sekanslarda aşağıdaki parametreler bağlamında çözümlenmeye 
çalışılmıştır; 
i. Sinemada kullanılan görsel efektlerden Animasyon’un canlandırma açısından oyunculuğa 
etkisi nedir? 
ii. Dijital oyunculuğun, canlı oyunculuk karşısındaki duygu ve düşünce aktarımındaki rolü 
nedir? 
 

4. DİJİTAL OYUNCULUĞUN KULLANIMI SEAN YOUNG ÖRNEĞİ - BLADE 
RUNNER 2049 

Araştırma konusu olan 2017 yapımı Blade Runner:2049 filminde en son teknoloji olan Markerless 
(İşaretsiz) Motion Capture sistemi kullanılmıştır. Bu sistemde oyuncunun etrafı birçok hareket 
algılayan kameralar ile çevrilmiştir. Buradaki amaç etrafı kameralar ile çevrilen oyuncunun yüz ve 
mimik hareketlerinin donanımlarla yakalanması işlemidir. Diğer Facial Mocap tekniklerinin aksine, bu 
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sistemdeki fark markerların çekim anında üç boyutlu olarak eklenmesidir. Bu markerlar sayesinde 
oyuncunun yüz ve mimik hareketleri üç boyutlu baş modeline bilgisayar ortamında aktarılmaktadır. 
1982’de çevrilen Blade Runner filminin devamı olan Blade Runner 2049, senaryo gereği Rachael 
karakterinin tekrar oynatılması gerekmiştir. Ancak Rachael karakterini oynayan Sean Young, yaşlı 
olduğundan filmde genç hali gösterilmek istendiği için bilgisayar yardımıyla üç boyutlu görsel efekt 
ürünü olarak oyuncunun genç hali filmde karşımıza çıkmaktadır.  
Blade Runner için Rachael karakterinin kopyalanması işi, zor ve zahmetli olsa da MPC adlı görsel 
efekt şirketine verilmiştir. Richard Clegg tarafından yönetilen görsel efekt ekibi, yönetmen Denis 
Villeneuve ve prodüksiyon görsel efekt süpervizörü John Nelson ile çalışmıştır. En büyük zorluklardan 
biri, Rachael'in başının üç boyutlu olarak gerçekteki haline benzemesiydi. Blade Runner 30 yılı aşkın 
süre önce çekilmiştir ve orijinal filmde Rachael'i canlandıran aktör Sean Young'un farklı özelliklere 
sahip olduğu görülmüştür.  

 

 
Resim 2: Blade Runner:2049 filminde kullanılan Markerless Motion Capture Yöntemi 
Resim 2 ve 3’de de görüldüğü üzere,  Racheal karakterini canlandıran Sean Young, Markerless Motion 
Capture yöntemiyle kafa boyutları 20’li yaşlarından beri çok değişmeyeceğinden ICT Light Stage 
tekniği ile oyuncunun birçok açıdan başının şekli çekilmiştir. Buradaki amaç, birçok açıdan çekilen 
resimlerden oluşan üç boyutlu modelin, daha sonra görsel efekt artistlerinden modelleme uzmanlarına 
verilerek Racheal karakterinin başının son hali modellenmesi sağlanmıştır. Rachael karakterini 
oynayan Sean Young’ın üç boyutlu oluşturulmuş kafa modelini, MPC şirketi tarafından iki dakikalık 
sahne için bir yıl uğraşılmıştır. Racheal karakteri, Dimensional Imaging şirketinin DI4D yazılım ile yüz 
ve mimik hareketleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Diğer yöntemlerin aksine, Facial Motion 
Capture tekniğinde yüzün belli bölgelerine yerleştirilen markerlar yerine, real time (gerçek zamanlı) 
sonradan üç boyutlu model üzerine Dimensional Imaging yapmış olduğu yazılım sayesinde sonradan 
yüzün istenilen bölgelerine markerlar işaretlenmiştir. Bu işaretçiler sayesinde yüzdeki mimik ve 
konuşma diyalogları önceden üç boyutta oluşturulmuş Rachael karakterinin üzerine animasyon 
uzmanları tarafından ekleme yapılmıştır. Bu işaretçiler yüzdeki mimiklerin ya da duygu değişimlerine 
göre üç boyutlu olarak animasyonu oluşturulmuştur. MPC şirketi normalde bu işaretçilerle beraber 
kendi uzmanlıkları alanları olan üç boyutlu animasyon yöntemine de kullanmışlardır. Tamamen üç 
boyutlu yazılımlara işi bırakmayıp bilhassa karakterin konuşturulması noktasında markerların yanında 
kendi animasyon tekniklerini de kullanmışlardır.( https://www.fxguide.com/featured/mpc-replicating-
rachael-in-blade-runner-2049 Erişim tarihi: 10.01.2018).  
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Resim 3: Oyuncu Sean Young’un üç boyutlu kopyasının çıkarılması işlemi 
Çalışmamızın da konusu olan dijital oyunculuk da bu açıdan önemlidir. Görsel efekt çalışanları 
özellikle animasyon sanatçıları, markerlara bağlı kalmamış, kendileri de rachael karakterinin 
konuşturulmasında ve oyunculuğunda yeteneklerini göstermişlerdir. Bu açıdan oyunculuk yeteneği 
animasyon sanatçılarına bağlı olmaktadır. Animasyon sanatçısı, sonradan yerleştirilen üç boyutlu 
kafatasının hareketinden, konuşurken oynayan dudakların hareketine kadar animasyon sanatçısı 
görevlidir.  
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Resim 4: Blade Runner:2049 filmindeki Rachael karakterinin kopyalanması 
Resim 4’te Senaryo gereği tekrar canlandırılması gereken oyuncu Sean Young’ın oynadığı karakter 
olan Rachael, üç boyutlu ortamda tekrardan canlandırılmıştır. Resimde görülen başka bir dublör bayan 
oyuncu ise üç boyutlu ortamda oluşturulan Rachael’in başının yerleştirilmesi için referans olarak 
kullanılmaktadır. Dublör oyuncunun yüzündeki markerlar, üç boyutlu oluşturulan dijital başın 
yerleştirilmesi için kullanılmaktadır. Böylelikle boyun hareketlerinin sağlıklı bir şekilde üç boyutlu 
ortama aktarılması için bu markerlar önemli bir yere sahiptir.  
Animasyon sanatçısı, bu anlatılan tekniklere çok iyi hakim olması gerekmektedir. Aksi taktirde 
istenilen sonuçlar seyirci için göze batan bir hale gelebilir ki bu da filmin bütünüğü ve kalitesi için 
sıkıntı yaratabilmektedir. Animasyon sanatçısı bu işlemde bir nevi sanal yönetmenlik pozisyonuna 
girmektedir. Çünkü normal şartlarda yönetmen bir oyuncunun o an ki performasını beğenmediği 
takdirde, çekimi durdurup istediği oynaması için ona direktifler verebilmektedir. Aynı şekilde 
animasyon sanatçısı da, gerçekleştirmiş olduğu animasyonun gerçekçi bir hale bürünmediğini ya da 
olması gereken insansı formun ve duygunun tam olarak aksettirilmediğini gördüğü anda yaptığı 
animasyonunu tekrar düzeltmesi, bu açıdan yeni nesil animasyon sanatçıları sanal yönetmen olarak 
nitelendirebilir. 
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Resim 5: Blade Runner 1982 yapımı orijinal sahne ve 2017 yapımı üç boyutlu oluşturulan sahneler 
Resim 5’te sol tarafta görülen 1982 yapımı Sean Young’un oynadığı Blade Runner filminden bir kare 
görülmektedir. Sol tarafta görülen ise 2017 yapımı Blade Runner:2049 filminin testi sahnesi için üç 
boyutlu ortamda oluşturulan Rachael karakteridir. Görüldüğü üzere gelinen son teknoloji ve görsel 
efekt teknolojileri ile şu anda elli dokuz yaşında olan oyuncu Sean Young’ı günümüz filminde tekrar 
yirmi yaşında göstermeyi başarmıştır. 

 
Resim 6: Blade Runner 1982 yapımı orijinal sahne ve 2017 yapımı üç boyutlu oluşturulan örnek sahne 
Resim 6’da yine animasyon sanatçılarının, Rachael karakterinin o zaman ki görünümüne en yakın ve 
en gerçekçi halini test etmeleri açısından üç boyutlu ortamda oluşturdukları karakterin karşılaştırılması 
görülmektedir. İki dakikalık sahnenin bir sene boyunca uğraşılmasının verdiği emek başarılı bir şekilde 
görülmektedir. Gerçekçilik tek başına yeterli olmamakla birlikte, canladırılan karakterin ruhunu göre 
yapılan oyunculuk dikkat çekmektedir. Animasyon sanatçıları bu açıdan çok önemli bir işe imza 
atmaktadırlar.  
 

5. DİJİTAL OYUNCULUĞUN KULLANILDIĞI DİĞER SANATÇILAR 
4.1 Brandon Lee- The Crow (1994) 

Brandon Lee, babası Bruce Lee'ye benzemekle birlikte, silah içeren bir sahnede beklenmedik bir 
şekilde kaza kurşunu nedeniyle filmin sonlarına doğru ölmüştür. Lee'nin trajik ölümünden sonra film 
Paramount Pictures tarafından iptal edilen proje daha  sonra, Entertainment Media Investment 
Corporation tarafından çekimlere devam edildi ve ölen oyuncu Brandon Lee, CGI teknolojisi ile düblor 
oyunculuyla film tamamlandı. Brandon Lee'yi filmde hayata döndürmek için 600 saat harcanmıştır. Bu 
yorucu işten sorumlu olan efekt ekibi Dream Quest, imkansız olan şeyi başarmışlardır. 

4.2 Laurence Olivier - Sky Captain and the World of Tomorrow (2004) 
Sky Captain and the World of Tomorrow’un yönetmeni Kerry Conran da büyük bir aktöre saygısını bu 
filmle göstermiştir. Conran’ın fikrine göre, ana düşman Dr. Totenkopf’tu. Filmin sonundaki kötü 
adamın gerçekten ölmüş oyuncunun konuşan başı olduğu ortaya çıkmıştır. Kötü doktorun görüntüsünü 
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oluşturmak için, film yapımcıları 1989’da ölen ünlü Hollywood oyuncusu Laurence Olivier’ın 
görüntüsünü kullanmıştır. Yüz ifadesi arşivden alınmıştır ve geri kalanı hareket yakalama 
teknolojisinin yardımıyla çekilmiştir. Bay Laurence’ın sesi aslında başka bir oyuncuya ait fakat bu 
sesin başkasının olduğunu söylemek neredeyse imkânsızdır. 

4.3 Marlon Brando – Superman Dönüyor (2006) 
2006'nın Süpermen Dönüyor adlı film devam film için yönetmen Bryan Singer, filmini Christopher 
Reeve'in oynadığı sevilen filmlerle bağlantılı hale getirmek istemiştirBu yüzden iki yıl önce ölmüş 
olmasına rağmen, Superman'ın babası Jor-El rolünü tekrarlayan Marlon Brando’yu dijital olarak 
canlandırılmış ve konuşturulması sağlanmıştır. Kevin Spacey'nin oynadığı karakter Lex Luthor, 
Yalnızlık Kalesi'ne geldiği esnada Marlon Brando’nun sadece başının gözüktüğü sahne için silinmiş 
sahnelerin ve Superman II’den alınan bzı sahnelerin projection yöntemiyle ve bazı bilgisayar 
hilelerinin karışımı kullanılmıştır. Brando’nun başının üç boyutlu modelinin projection denilen teknikle 
yani resimli üç boyutlu halinin bilgisayar ortamında alınıp, konuşmanın farklılaştırılması için sadece 
ağız kısmının konuşma hareketleriyle üç boyutlu hali bilgisayar ortamında monte edilmiştir. Filmin 
başında ve sonunda orijinal Süpermen filminden iki Brando sözleri de kullanılmıştır. 

4.4 Brad Pitt - Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008) 
Herkes Brad Pitt'in Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi üzerine yaptığı makyaj masasında çok fazla 
zaman geçirdiğini ve bazı CGI'nin kendisini yaşlandırmak için kullanıldığını bilmektedir ancak filmin 
ilk 52 dakikasında aslında Brad Pitt'in olmadığını biliyor çoğu insan bilmemektedir. Tüm başlangıç 
performansı bilgisayar ortamında oluşturulmuştur; hiçbir makyaj ya da diğer efektlerin kullanılmadığı 
sahnede sadece bilgisyarla oluşturulmuş efektler kullanılmıştır. Bu etkileyici başarının arkasındaki 
ekip, Görsel Efekt Süpervizörü Eric Barba'nın gözetiminde olan Dijital Domain'tir. Bilgisayar 
ortamında oluşturulan Pitt’i bu filmde bu kadar inanılabilir yapan şey, aktörün yüz ifadeleridir. Dijital 
Domain şirketi, oyuncunun yüzünde 3D bilgisayar taramaları yaratmanın yanı sıra saç, göz ve cilt için 
bir yazılım sistemi oluşturmada zorlanmıştır. Sonucu şaşırtıcı olmuştur; CGI'nin yıllar boyunca ne 
kadar ilerlediğini ve bu teknolojinin sanatçıların eline geçirildiğinde mümkün olabileceğini 
kanıtlamıştır. 

4.5 Arnold Schwarzenegger – Terminator Salvation (2009) 
Yakın tarihli Terminator: Genesys'de, iki T-800 kavgaya girdiğinde, gerçek Schwarzenegger'le bir 
kavga sahnesi için yaklaşık 1984 yılına ait Arnold Schwarzenegger dijital olarak yeniden yaratılmıştır. 
Önceki Terminator filmi Avusturyalı aktörün benzerini yeniden yaratmak zorunda kalmışladır çünkü 
bu vesileyle Schwarzenegger filmde yer almamıştır. Filmde T-800, Christian Bale'in John Connor'un 
ile dövüş sahnesinde benzer şekilde yapılmış bir vücut geliştiricisinin, Schwarzenegger'in yerine 
geçmiştir. Görünüşünü yeniden oluşturmak için, dublör oyuncunun yüzüne markerlar yerleştirilmiştir. 
Bu markerlar sayesinde daha sonra üç boyutlu Schwarzenegger yüzü post-prodüksiyonda CGI ile 
işlendi. Her ne kadar ileri teknoloji ile bu işlemler halledilmiş olsa da gerçeklikten uzak yapay bir 
Schwarzenegger karşımıza çıkmaktadır. 

4.6 Jeff Bridges  Tron: Legacy (2010)  
1982 Sci-Fi filmi Tron'un yeniden çekilmesi Jeff Bridges'i bir kez sahneye geçmiştir. Bu sefer 
kendisinden daha genç ve eski bir versiyonunu tasvir etmektedir. 2010 yapımı Tron’un efektleri 
Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi’ndeki çalışmaları nedeniyle Akademi ödülü kazanan, görsel efekt 
süpervizörü Eric Barba vardı. İnsanlar, Bridges'in orijinal filmde daha genç bir Clu gibi görünmesi 
gerektiği konusunda bir fikirleri olduğunu göz önüne alındığında, yaşının gençleştirilmesi konusu zor 
bir hal almıştır. Sonuç, günümüz yapımlarına göre geride kalsa da, teknolojinin her sene dijital 
oyunculukta ileriye gittiğini görmek açısından karşılaştırılabilir bir örnek olarak gösterilebilir. 

4.7 Paul Walker- Hızlı ve Öfkeli 7 (2015) 
Hızlı ve Öfkeli fanları, filmin yıldızı Paul Walker’ın 2013'te bir araba kazasında ölmesi sonucu büyük 
üzüntüye sebep olmuştur. Bu, o dönemde çekilen Hızlı ve Öfkeli 7 için büyük bir soruna neden 
olmuştur. Yönetmen James Wan, aktörü geri canlandırmak için daha önce Andy Serkis'i Gollum ve 
King Kong'a dönüştüren Peter Jackson'ın şirketi Weta Digital ile çalışmıştır. Walker'ın iki kardeşi 
Caleb ve Cody, ölen aktörün referansı için kullanılmıştır. Çünkü iki kardeş de Walker’a çok benzer 
özellikler taşımaktaydılar. Referans olarak kullandıkları kardeşler ile Paul'un suratını bilgisayar 
ortamında yeniden yarattılar. Filmdeki büyü büyük bir sorun ise Weta'nın sinemalarda kullanılan ICT 
Lighting Stage adlı Paul Debevec’in bulduğu teknikle kardeşlerin yüz mimik ve hareketleri Walker’ın 
yüzüyle eşleşmesi için yüzünün her atışını dijital olarak yeniden çekilmiştir. Bu çekilen sahnelerle 
mimik ve konuşmaların üç boyutlu animasyonu dijital Walker’in yüz hareketlerini oluşturmuştur. 

. 4.8 Peter Cushing – Star Wars: Rogue One (2016)  
2005'te, Sith'in İntikamı'nda, Grand Moff Tarkin'in oyuncusu Peter Cushing öldüğü için, Cushing'i ağır 
makyaj ile oyuncu Wayne Pygram yerine oynamıştır. Ancak 2016 yapımı Rogue One’da bu sefer daha 
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farklı bir yöntem uygulanmıştır. Rogue One’daki Tarkin rolünü, İngiliz aktör Guy Henry tarafından 
oynanmıştır ve filmin tüm performansını kafasına takılan yüz yakalama donanımıyla tamamlanmıştır. 
Henry bu oyunculuktaki gösterdiği konuşma ve mimik hareketleri kafasına takılan hareket algılama 
sistemleriyle, üç boyutlu ortamda yaratılan Peter Cushing’e bindirilmiştir. Henry ayrıca Cushing'in 
yüzünü daha kolay eşleştirme sürecini yapma rolü için başını tıraş etmiştir. Cushing'i yeniden yaratmak 
zor bir işlem olmuştur ancak görsel efekt ekibi, Cushing’in yüz mimikleri için oynadığı filmden 
referans alarak Cushing’in yüzünün son halini vermişlerdir. 1980'lerde oynadığı korku filmi House of 
Long Shadows'tan aktörün hareketlerini baz alarak, Cushing'in yüz özelliklerinin incelenmesinde çok 
önemli bir rol oynamayı başarmışlardır.  Peter Cushing canlandırması, Blade Runner ile 
karşılaştırıldığında Blade Runner:2049 renk,ışık, yüz, konuşma ve mimik hareketleri ile birlikte bir 
bütün oluşturarak daha başarılı gözükmektedir. Peter Cushing’in canlandırmasındaki dez avantaj 
yüzünün yaşlı olması ve halen çoğu dijital oyunculuktaki sorun olan mimiklerin ve konuşmaların 
robotsu bir havada aktarılmasındandır.  

SONUÇ 
Sayısal teknolojinin sinemayla buluşması ve teknolojik yeniliklerin sürekli kendini geliştiren bir yapıya 
kavuşması sinema için de büyük bir devrim olmuştur. Optik, mekanik ya da kimyasal olarak 
nitelendirebileceğimiz süreçler, teknolojinin de ilerlemesiyle bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 
1980’lerin başından itibaren gelişen bu teknolojiden sinema da nasibini almıştır. Bu  süreç günümüze 
kadar kalite ve gerçekçilik anlayışında farklı algılara sebep olmuştur. İzleyiciler 1990’larda neyin 
görsel efekt neyin gerçek olduğu hakkında yorum yapabiliyorken, 2000’li yıllardan sonra bu algı 
tamamen değişmiş, neyin gerçek neyin görsel efekt olduğu fark edilemez hale gelmiştir. Bu algının 
oluşmasında altında yatan neden görsel efekt ve sinemanın teknolojiyle bütünleşik bir bağ 
kurmasındandır. 
Üç boyutlu animasyon teknikleri sayesinde artık kamera, dekor, gerçek aktör gibi sinemada kullanılan 
unsurlar, bilgisayar ortamında üretilebilir hale gelmiştir. Bu teknolojiler yönetmen ve yapımcıların 
ilgisini çekmiş, hayal gücünün sınırsızlıkları bilgisayar ortamlarında gerçekleşmeye başlamıştır. 
Yönetmen ve yapımcılar son zamanlarda seyircileri etkilemek ve senaryonun gidişatının daha iyi 
olacağını düşündükleri için ölen oyuncuları son teknoloji ile tekrar canlandırılmaktadırlar. Bu 
canlandırma, araştırma konumuz olan dijital oyunculuğun da son dönemlerde birçok filmde görüleceği 
de anlamına gelmektedir. Yine araştırma konumuz olan Blade Runner:2049 filminde MPC görsel efekt 
şirketinin iki dakikalık görüntü için bir sene uğraştığı canlandırma, son zamanlarda yapılan en iyi 
canlandırma olarak örnek verilebilir. Bu canlandırma gayretleri çok riskli uğraşlar olmakla birlikte 
seyircide bırakacağı iticilik duygusunu da unutmamak gerekir. Çünkü yapılan üç boyutlu dijital 
canlandırma ya da oyunculuk seyircide olumsuz bir etki bırakırsa, insanlarda bu tür vefat eden 
insanların canlandırılması konusunda olumsuz bir düşünce oluşması söz konusu olabilir. 
Blade Runner:2049 filmindeki oyuncu Sean Young ölmese de, yaşlı halinin senaryoya uygun 
düşmeyeceğinden yine 1982’teki halinin üç boyutlu ortamda yaratılması sinemanın teknolojiyle ne 
kadar yakın bir ilişkide olduğunun göstergesidir. Yine 2016 yapımı Star Wars: Rogue One serisinde 
Peter Cushing’in canlandırılması birçok seyirci tarafından büyük ilgi görmüş, ölmüş bir insanın tekrar 
günümüz tarihlerinde gözükmesi ilginç, bir o kadar mutluluk verici bir olay olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dijital oyunculuğun gelişmesinde sadece yönetmene iş düşmemektedir. Yönetmen ne 
kadar animasyon sanatçısını yönlendirse de asıl canlandırmayı yapacak olan kişi animasyon 
sanatçısıdır. İleriki dönemlerde yönetmenlik kavramı artık set ya da dış mekanlarda değil stüdyoların 
içindeki bilgisayar başlarında yöneten sanatçılar olarak görülmesi hiç uzak bir düşünce değildir. Çünkü 
yönetmenlerin hayallerindeki sahnenin gerçek ortamda çekiminin hem maliyet hem hız açısından zor 
olması, ister istemez yönetmenleri dijital dünyaya yöneltmiştir. Günümüzdeki birçok bilim kurgu 
yönetmen görsel efektlerle sıkı sıkıya çalışmakta hatta görsel efekt şirketlerini satın almaktadır. Buna 
Peter Jackson ve Michael Bay örnek olarak gösterilebilir. Dijital oyunculuk son zamanlarda 
yönetmenlerin zor durumda kaldığı ya da seyirciyi ekrana bağlamak için kullandığı bir yöntem olarak 
ön plana çıkmaktadır. İleriki zamanlarda Hollywood sektörü aktör ya da aktris bulmakta 
zorlandıklarında ya da popüler bir oyuncunun yaşlı olduğundan genç halini yapmak istediklerinde, 
dijital oyunculuk ileriki yıllarda rağbet göreceği tartışılmaz bir gerçektir. Oyuncuya sadece yüz için 
telif hakkı ödenip, oyuncunun filmde rol almadan da oynaması sağlanacaktır. Bunun en güzel örneği 
ise Peter Cushing’in ailesine ödenen telif hakkı ücreti örnek gösterilebilir. 
Görsel Efektlerin gelişmesiyle gerçeklik algısı farklı boyutlara ulaşmıştır. Sinema sektörü artık 
teknolojiyle bütünleşik yapıya bürünmüştür. İleriki zamanlarda bu yapının seyirci üzerindeki etkisi 
hem sinema açısından hem de görsel efektlerin gelişimi açısından arz talep doğrultusunda sürekli 
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gelişen bir çizgide ilerleyecektir. Bu çizgi, çok uzun bir zaman dilimine değil aksine kısa süreler 
içerisinde gerçekleşecektir. 

 
KAYNAKÇA 
Çelenk S. (2015). Görsel Gerçekçilik Rejiminin Sonu mu? “Yeni” Medya Döneminde 231 

Sinema. Mülkiye Dergisi, 39(1), 215-245. 
Gök, C. (2007). “Sinema ve Gerçeklik”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi / 

Journal of Social Sciences 1 (2). 2007. 112-123. 
 Ekinci B. T. (2015). “Visitors (2013) Filminin Mizansen Analizi ve Çağdaş Sinemada 
Uzun Çekim”, Akademik Bakış Dergisi, Mart-Nisan 2015. 

Herdem, A. (2010). “Bilgisayar Destekli Görsel Efekt Tasarımı ve Sinemaya Etkileri”, Yüksek 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Sunal, G. (2016). “Sanal Gerçeklik ve Dijital Sinemanın Olanakları Üzerine Bir 
Değerlendirme”,  İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı, İnönü 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(2):294-309. 

Kayacık, A. (2010). “Beden ve Hareket Bağlamında Görüntü Teknolojileri ve Motion Capture 
(Mocap) Tekniği”, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Künüçen, A.Ş. (2007). “Sinema Ve Televizyonda Teknolojinin Önemi”, Selçuk İletişim Journal 
Of Selcuk Communication, 5(1):233.  
 

Süar, S. (2017). “İllüzyonun Ötesi: Öznel Bakış Açısı Kullanımı Ekseninde Sinemanın 
Yansılsamasından Dijitalin Sanal Gerçekliğine” Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(1):121 

Balaban, Y. (2016). “Canlandırma Sinemasında Üç Boyutlu Sanal Karakterlerin 
Hareketlerinin ve Fiziksel Özelliklerinin ‘Tekinsiz Vadi’ye Düşmedeki Etkisi” İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dergisi, 2(51):2 

Çalışkan, S. (2006). “Sanal Karakterlerin Sinemadaki Gelişim Süreci”, Selçuk İletişim 
Journal Of Selcuk Communication, 4(3):161. 

FXPHD, https://www.fxphd.com 
 

 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	466 

466	
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ÖZET 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günümüz dijital çağında yakınsama 
kavramının sıkça kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır. Yakınsama kültürü bir içeriğin 
çeşitli medya ortamları üzerinden paylaşımı ve çeşitli medya ortamları arasındaki 
işbirliği olarak tanımlanabilir. Yakınsama kültürü, hem içerik ve kitle iletişim araçlarının 
birbirine yakınlaşmasına hem de bireylerin içerik üretme sürecine katılmalarına olanak 
tanımıştır.  
Günümüz dijitalleşme sürecinin en güçlü platformlarının başında ise sosyal ağlar 
gelmektedir. Sosyal medya platformlarının günden güne artması, kullanıcıların bu 
teknolojileri kullanımını da gündelik yaşamın önemli bir parçası haline getirmiştir. 
Sosyal medya platformlarında kullanıcıların hem üreten ve tüketen bireyler olarak aktif 
olması hem de medya ürünleri ve ilişkilerine dair bilgisi olması yakınsama kültürü 
deneyimine sahip olmayı gerektirir.   Çalışmada geleneksel medya ve sosyal medya 
platformları birbirinin yerine geçen değil, birbirini tamamlayan platformlar olarak ele 
alınacaktır. Bu çalışmanın amacı kullanıcıların katılım/üretim gösterdiği sosyal medya 
platformlarını yakınsama kültürü kapsamında ele almaktır. Bu temeller ışığında 
geleneksel medya ve yeni medya arasında var olan yakınsama örnekleri çok kullanılan 
sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter örneği üzerinden irdelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Yakınsama Kültürü, Sosyal Medya, Twitter 
 

CONVERGENCE CULTURE IN THE CONTEXT OF NEW MEDIA: THE 
SAMPLE OF TWITTER 

ABSTRACT 
The advancements on information and communications result the often use of 
convergence concept in today’s digital era. ‘Convergence Culture’ could be described as 
sharing content via various media platforms and collaboration among those platforms. 
Convergence Culture allows both contents and mass media to converge and it enables 
individuals to participate in the process of producing content.  
Social networks are the forefront of the most powerful platforms of today’s digitalization 
process. The rapid development and diversification of new media platforms situate these 
technologies in the center of its users’ everyday life. It is necessary to have experience on 
convergence culture for being active users as both producer and consumer on new media 
platforms and having knowledge about media products and relations. In this study, 
traditional and new media platforms will be approached as complementary platforms 
rather than as a substitute. The aim of this study is to discuss the new media platforms, 
which users participate and produce, within the context of convergence culture. In the 
light of these essentials, the convergence examples between traditional and new media 
platforms will be examined through one of the most used new media platforms, Twitter.  

Key Words: Convergence Culture, Social Media, Twitter 
 

 
 
 
 
 
GİRİŞ 
Günümüz bilgi ve iletişim çağında yaşanan en önemli olgulardan birisi değişim ve bu değişime 
gösterilen uyumdur. Televizyon, gazete ve radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçları da bu değişime 
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uyum sağlamıştır. Özellikle internet teknolojisi ile birlikte bu mecraların hepsi iç içe geçmiş ve 
bilgisayar ve telekomünikasyon sitemiyle bütünleşmeye başlamıştır.   
Web 2.0 teknolojileri ile ortaya çıkan sosyal medya platformları pek çok alanı etkilediği gibi kitle 
iletişim araçlarını da etkilemiştir. Geleneksel kitle iletişim araçlarının sosyal medya platformlarını da 
kullanmaya başlaması bireylerin kitle iletişim araçlarına olan algısını da değiştirmiştir. İnsanların kitle 
iletişim araçlarını kullanım amaçları ve biçimleri de değişmiştir. Sosyal medya ile pasif konumdan 
aktif hale geçen izleyici kitlesi izlediği, okuduğu ya da dinlediği program hakkında yorum 
yapabilmekte ve program hakkında görseller paylaşabilmektedir. Her bir kullanıcı sosyal medya 
platformlarını kullanarak kendi görüşlerini paylaşabilmektedir. Özellikle sosyal medya 
platformlarından Twitter’ı geleneksel kitle iletişim araçlarının dikkate alması ile birlikte pasif halden 
katılımcı konuma gelen izleyici/dinleyici ya da okuyucular ile anında iletişim kurulmaya başlanmıştır. 
Geleneksel medyanın en etkili araçlarından birisi olan televizyon belki de twitter’ı en sık kullanan kitle 
iletişim araçlarından birisidir. Televizyon programlarında ekranının sağ alt köşesinde Twitter etiketi ile 
izleyicilerin o an yayınlanan program hakkındaki görüşleri Twitter aracılığıyla alınmaya başlanmıştır 
(Kuyucu, 2014:50). Twitter’ın bu özelliği hem izleyenlerin görüşlerini paylaşmasına hem de geleneksel 
medya ile sosyal medyanın birbirine entegre olmasına neden olmuştur. Bu da medyanın teknoloji ile 
yakınsaması sonucu gerçekleşmektedir. Yakınsama ya da yöndeşme, İngilizce “convergence” 
kelimesinden dilimize çevrilmiş ve “birlikte” ve “eğilmek” anlamında kullanılmaktadır. Geleneksel 
olarak özel bir işlev için tasarlanan araçlar (örneğin telefon görüşme yapmak için, ya da fotoğraf 
makinesi fotoğraf çekmek için gibi) yakınsama ile birlikte bu geleneksel özelliklerinden hızla 
uzaklaşmaktadırlar. Yakınsama kavramı araçların sadece temel unsurlarının yanı sıra farklı unsurları da 
bünyesine katma olarak değil farklı alanların bir araya gelerek yöndeşme öncesinden daha iyi bir 
kullanım olanağı sağladığı bir gelişimi içermektedir (Abanoz, 2017:288).       

1. YAKINSAMA 
İçeriğin çoklu medya ortamlarında akışı olarak tanımlanan yakınsama, yaşamın her noktasında yer 
almakta ve dijital gelişime önderlik etmektedir. İzleyici kitlesi ile teknoloji arasındaki ilişkiyi 
değiştiren yakınsama, teknolojik bir süreci değil kültürel bir değişikliği ve tüketicinin katılım sürecini 
aktarmaktadır. Yakınsama medya endüstrisinin nasıl işleyeceğini, reklamların, haberlerin ya da 
dizilerin vb. hangi medya hedef kitlesi tarafından yönetileceğini değiştirmektedir (Jenkins, 2006:3).    
Yakınsama kavramı, İngilizce kökenli bir kelime olan “convergence” kelimesinden çevrilmiş ve “bir 
noktada birleşme, kavuşma, çakışma, yakınlaşma” gibi anlamlara gelmektedir. Yakınsama kavramı ile 
birlikte dijitalleşen telekomünikasyon ve bilgisayarlar; ses, veri ve resimleri taşıyan büyük iletişim 
ağlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Şıklar vd., 2015:103-104).   
Bilgisayar ve elektronik sistemde sayısallaştırma yöntemiyle bir takım teknik altyapı sistemlerinin 
kurulumundan sonra 1990’lardan itibaren internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla dijitalleşme sürecine 
girilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren uydu iletişiminde, yeni nesil televizyon sistemlerinde, kablolu 
televizyonda, radyo televizyon yayınlarında ve internette devam eden bu süreç sadece iletişim 
ortamlarında değil iletişimin kendisinde ve hatta kullanıcılarında bir dönüşüme neden olmuştur. 2000’li 
yıllara gelindiğinde ise medya, yeni teknolojik imkânları kurumsal yapısı ile daha fazla bütünleştirmiş 
ve zaman ve mekân sınırı olmadan, insanların daha aktif olduğu ve kontrolü kısmen ele aldığı ve 
ulaşılmazlığın ortadan kalktığı bir dönüşüm yaşanmıştır (Özcan ve Tugen, 2014:260). Teknolojinin 
hızlı değişimi iletişim araçlarını da dönüştürmüş ve yeni medya kavramının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Bu da yakınsama ile olmuştur.  
Yakınsama, üç çeşit iletişim türünün telekom (sırasıyla telefon, bilgisayar, radyo ve televizyon), veri 
(bilgi teknolojileri) ve kitle iletişiminin (medya) bütünleşmesi anlamına gelir. Bu süreç 
telekomünikasyonun dijitalleşmesiyle başlamıştır. Telekomünikasyonun dijitalleşmesi bit ve baytlardan 
oluşan bilgisayar dilini kullanarak veri ve metnin bilgisayar ekipmanı tarafından değiş tokuş edilmesi 
olarak açıklanabilen veri iletimli bağlantıdır (Van Dijk, 2016:84).     
20.yy’ın sonlarından itibaren başlayan bilgi teknolojileri ve medya arasındaki yakınsama sayesinde 
içerik ve veri unsurları bir araya gelerek medya içeriğinin veriyle birlikte dijitalleşmesini sağlamış ve 
içerikler dijital bir veriye dönüşmüştür (Polat, 2016:416). Veri iletimi (bilgi teknolojileri) ve kitle 
iletişimi (medya) yakınsaması, multimedya bilgisayarlar ve geniş bant bilgisayar ağlarını ortaya 
çıkaracak şekilde ilerlemiştir. İlk olarak video, film ve oyunları içeren CD-Rom ve DVD gibi 
multimedya oynatıcılar ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise internet bağlantılarının kapasitesi, sonra 
yayıncılık ve fotoğraf-video içeren çevrimiçi gazete ve dergilerin ortaya çıkması şeklinde devam 
etmiştir (Van Dijk, 2016:86). Medya ve Telekom sektörlerinin yakınsamasıyla da bu içerikler fiziksel 
mekândan farklı bir ağ üzerine taşınmıştır. Telekomünikasyon ve kitle iletişimin yöndeşmesi telefon 
şebekelerinin dijitalleşmesi ve bant genişliklerinin artırılması ile gerçekleşmiştir. Böylece 
telekomünikasyon aracılığıyla görüntü ve videolar paylaşılabilir hale gelerek telekomünikasyonu bir 
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açıdan kitle iletişimine dönüştürmüştür (Van Dijk, 2016:86).  Bir medya içeriğini bir Telekom ağı 
üzerine konuşlandırmak şeklinde ifade edilen bu yakınsama şekli, Wikipedia.com adlı İnternet 
ansiklopedisi üzerinden açıklanabilir. Geleneksel ansiklopedilerin oluşturulmasında bilgilerin fiziksel 
olarak derlenip belli bir akışa göre düzeltilmesi gerekir. Wikipedia.com’da ise cisimleştirmeden farklı 
olarak dijitalleştirme yöntemiyle yapılmaktadır. Dijitalleşmenin gerçekleştiği mekân da fiziksel 
mekândan farklı bir mekandır. Bir medya içeriğini bir Telekom ağı üzerinden konuşlandırma veya 
mekânlaşma karakteristiği siber kavramıyla açıklanmaktadır (Polat, 2016:420). Telekom ve bilgi 
teknolojileri arasındaki yakınsama da ağ üzerinden etkileşimli hale getirilerek yeni bir karakteristiğe 
sahip bir iletişim ortamına yani yeni medyaya dönüşmüştür. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren ortaya 
çıkan sosyal medya platformları sayesinde bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden içerik üretmeye ve 
bu içeriklerin zaman ve mekân sınırı olmadan paylaşılmasına ve etkileşime olanak tanıması sonucu 
bireylerin yayıncı olduğu yeni bir medya kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Polat, 2016:416).  
Yeni medya, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan bireysel ve kitle iletişim 
ihtiyaçlarının çift yönlü ve anında gerçekleşmesine olanak tanıyan kişilerin zaman ve mekân sınırı 
olmadan farklı iletişim süreçlerini yönetebilmesi için sayısal iletişim araç ve ortamlarının tümü olarak 
tanımlanabilir (Altunay, 2012:14). 
Yeni medyanın en tipik örneği aynı zamanda hem kitle iletişim aracı hem de kişilerarası iletişim aracı 
olan internettir.  İnternet ağının tüm mecralar için birincil bilgi alım ve aktarım kanalı haline gelmesi 
ve televizyon, radyo, gazete, cep telefonları, sosyal medya platformları gibi mecraların entegre bir 
şekilde bir araya gelerek tek bir kanal haline dönüşen günümüzün bilgi ve iletişim çağı yakınsama çağı 
olarak ele alınmaktadır (Öztürk, 2015:3).  
Yeni medya ortamında eğlenceden haberleşmeye birçok alanda kullanıcıların hem üretici hem de 
tüketici olarak daha aktif olması farklı iletişim kanallarının da tek bir kanal olarak kullanılmasını 
sağlamıştır. Medya ve bilgisayar teknolojilerinin bir araya gelmesini ifade eden yakınsama yaklaşımı 
sayısallaşma sayesinde mümkün hale gelmektedir. İletişimin sayısallaşması yani dijitalleşmesi zaman 
ve mekân kavramını ortadan kaldırarak bireylerarası çift yönlü iletişimi mümkün kılmıştır. Bu değişim 
kitle iletişim araçlarını da dönüştürerek etkileşimin hâkim olduğu bir çağa götürmüştür (Tufan 
Yeniçıktı, 2016:103). Kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojileri ile birlikte kullanımı toplumun 
kitle iletişim araçlarına bakışlarını da değiştirmiş ve insanlar artık sadece izleyici ya da dinleyici değil 
katılımcı izleyici ya da dinleyici konumuna gelmiştir (Özcan ve Tugen, 2014:260). 
Yöndeşme temelli bir kavram olan yakınsama sonucu iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte 
birçok iletişim aracı birbirini etkiler konuma gelmiştir (Güven, 2015:362) İnternetin yakınsama 
fonksiyonuna sahip bir mecra oluşu, farklı kitle iletişim araçlarının bir araya gelmesine olanak 
tanımıştır (Kırık, 2013:71). Böylelikle farklı toplum ve yaşam koşullarında yaşayan insanlar internetin 
sunmuş olduğu sosyal paylaşım ağlarında bir araya gelebilmekte ve karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunabilmektedir (Kırık ve Yazıcı, 2017:84). 

2. SOSYAL MEDYA 
Web 2.0 teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan sosyal medya, kullanıcılara enformasyon, duygu, düşünce 
ve bilgi paylaşımına imkan tanıyarak çift yönlü iletişim ve etkileşim sağlayan çevrimiçi araçlar için 
kullanılan bir terimdir.    
Sosyal medya, sosyal ağ siteleri, podcast, bloglar ve wikiler gibi kullanıcıların oluşturdukları ya da 
idare ettikleri içerik etrafında inşa edilen etkin Web uygulamalarının yeni alanını ifade etmektedir.(Jin 
vd., 2011:75).  
Kullanıcılar sosyal medya platformları aracılığıyla kendi istekleri doğrultusunda içerik üretebilmekte, 
zaman ve mekân sınırı olmadan her türlü fotoğraf, video, müzik gibi içerikleri paylaşabilmektedir. 
Sosyal medya insan hayatının her anını ele geçirirken geleneksel medyanın da süreçlerini değiştirmiş 
ve kendisi ile bir şekilde entegre olmasını sağlamıştır.  Sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran 
özellik geleneksel medyadaki kurumsal kontrolün yerini kullanıcı kontrolüne bırakmasıdır. Geleneksel 
medya ortamlarında (televizyon, radyo, gazete vb.) görünür olmayan izleyici sosyal medya aracılığıyla 
aktif, etken hale gelmiştir. Sosyal medyanın katılımcılık özelliği ile insanlar kendi içeriğini üretebilme 
imkânına sahip olarak sosyal medya üzerinden görünürlük elde etmektedir (Saran ve Önlü, 2016:518). 
Sosyal paylaşım sitelerinden en yaygın kullanılanlarından biri de Twitter’dır. Twitter,  140 ya da daha 
az karakter sayısına sahip kronolojik olarak sıralanmış ve tweet adı verilen kısa mesajların 
yayınlanmasına izin veren bir microblogging aracıdır. Twitter’da paylaşılan tweetler kullanıcıların grup 
içinde ya da belirli insanlara gönderdikleri kısa metin mesajların bir biçimi olarak büyük çapta içeriğin 
paylaşılmasını sağlayan microblogging biçimidir.  
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Twitter’ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en büyük özelliği 140 karakter ile sınırlandırılmış 
iletilerdir. Bu da konunun özünü veren, pratik, kısaltılmış, fazla çaba sarf edilmeden üretilip tüketilen 
ve paylaşılan tarzda içeriklerin oluşmasını sağlamaktadır (Tosuner, 2015:135).    
Twitter’ı diğer sosyal medya araçlarından ayıran bir diğer özelliği de hashtag kullanımıdır. Twitter 
ortamında ortak bir konu hakkında kolayca konuşulmasını sağlayan hashtag kullanımı tüm kullanıcıları 
o konu hakkında konuşmaya davet ederken aynı zamanda gönderilen mesajı etiketlemekte ve o konu 
hakkında kullanıcıların düşüncelerini paylaşmasını sağlamaktadır (Sütçü ve Aytekin, 2013:1865).  
Hashtag,  (#) sembolü ile işaretlenmiş basit anahtar kelimelerdir. Özel bir konuyu kapsayan bir tweete 
hashtag yerleştirildiğinde bu konu hakkında devam eden tartışmaları ya da paylaşımları bulmak için bu 
konu ile ilgilenen insanlar anahtar kelimeyi arama kısmına yazarak Twitter’da kolay bir şekilde tüm 
gönderileri bulabilirler (Comn, 2010:181).  Genellikle kısa bir cümle ya da bir kelimeden oluşan 
hashtag’lerin altına ne kadar fazla tweet yazılırsa diğer kullanıcılar tarafından “Trending Topics” haline 
getirilir. Trending topics Twitter’ın en çok konuşulan, gündeminde olan kelimelerin veya başlıkların 
görüldüğü yerdir. Belirlenen hashtag yeterli sayıda paylaşılmışsa bu alanda görülür ve kullanıcıların bu 
başlık altında yorum yapmasını ya da tweet atması ihtimalini artırır.  
Sosyal medya günlük hayatı olduğu kadar kitle iletişim araçlarını da etkilemiştir ve dönüşüme 
uğramasını sağlamıştır. Bu etki mecranın etkinliğini sınırlama, genişletme ya da entegre etme 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Geleneksel iletişim araçları için yeni yönelimler anlamına geldiği ileri 
sürülen yakınsama, geleneksel medya araçlarından en etkili olan televizyonu da etkilemiş ve 
televizyonun geleneksel özelliklerine ek olarak etkileşimli servislerin sunulabilmesi için etkin ve uygun 
bir araca dönüşmüştür (Özel, 2011:64). Sosyal medyadan önce televizyon izleyicileri ofiste, okulda ya 
da arkadaş toplantılarında önceki akşam yayınlanan programın tartışmasını yaparken sosyal medya ile 
birlikte program yayınlandığı anda izleyenler tarafından tartışılmaya başlanmaktadır. Bu durum 
özellikle sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter aracılığıyla olmaktadır. Twitter, sosyal 
medya ile televizyonu bütünleştirmiş ve daha aktif bir izleyicinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
İzleyiciler bir taraftan televizyon izlerken diğer taraftan telefon, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla 
izledikleri programda yayınlanan hashtag yardımı ile yorum yapabilmektedir. Bu da yakınsama 
kültürünün bir sonucu olarak geleneksel medya ile yeni medyanın aynı anda tüketilmesini sağlamıştır 
(Kuyucu, 2014:48). 
  Literatürde yakınsama ve sosyal medya ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda, 
Özel’in (2011), “Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü” adlı çalışmasında, yakınsama sayesinde 
internet, telefon ve TV kombinasyonun bir arada sunulduğu, telefon, veri ve video ihtiyacına cevap 
verebilen sistemlere mobil özelliklerin eklendiği bir iletişim ağ yapılanması ortaya çıkmıştır. 
Sayısallaşma ile başlayan yakınsama, telekomünikasyon, yayıncılık ve bilişim sektörleri arasındaki 
sınırları bulanıklaştırmıştır. Kullanıcıların bilgiye ulaşma ve paylaşmada daha özgür kanalların varlığı 
söz konusu olmuştur.   
Tufan’ın (2015:171-175), “The Changing Radio Broadcasting Structure Due to the Convergence 
Practices in Turkey” isimli Türkiye’de gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yakınsama 
uygulamalarının, radyo bakımından sonuçları,  KMG verileri üzerinden radyo yayıncılığı, radyo 
dinleme oranları ve yayın içeriklerindeki değişiklikler çerçevesinde yorumlayarak ele aldığı 
çalışmasında; çalışanların çoğunlukla radyoyu internet üzerinden dinledikleri ortaya çıkmıştır. 
Araştırmanın başka bir sonucu ise yeni teknolojiler ve yakınsama uygulamalarının radyo yayıncılığının 
biçim ve içeriğini değiştirdiğidir. Yakınsama uygulamalarının radyoda stiller ve radyo dinleme 
hızlarında köklü değişiklikler yaratarak içeriğin pasif hedef kitlelere yönelik olarak yeniden 
düzenlenmesini gerektirmiştir. 
Kuyucu’nun (2014:68) Türkiye’de televizyon ve sosyal medyanın yaşadığı yakınsamayı televizyon 
dizisi Medcezir üzerinden betimlediği çalışmasına göre, televizyon ile Twitter’ın yakınsamaya 
uğrayarak birleştiği ve izleyicilerin bu iki mecrayı aynı anda kullandığı görülmüştür. İzleyiciler bir 
taraftan diziyi izlerken aynı anda dizide yayınlanan etiket aracılığıyla yayınlanan program içeriği veya 
farklı konularda gündem yarattıkları araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardandır.   
Abanoz’un (2017:293-300) “Yöndeşmenin Haber Endüstrisindeki Etkisi: Haber Ajansı Çalışanları 
Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışması kapsamında yöndeşme olgusunun haber üretim sürecinde 
haber ajansları ve çalışanları üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasına göre, yöndeşmenin haber 
ajanslarında üretilen haber içeriğine etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonucun üzerinde özellikle 
sosyal paylaşım ağlarının etkisi bireylerin haber üretim sürecine doğrudan katılımı ile yeni ortamların 
ve uç birimlerin etkisi söz konusudur.  Araştırmanın diğer sonucu ise, haber ajansı çalışanları arasında, 
çalışma yapısında ve iş akışında değişimlerin yapılması gerektiği yönünde eğilimin kuvvetli olduğu 
görülmekle birlikte, mevcut yapının korunduğu ve değişimlerin gerçekleşmediğidir.     
 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	470 

470	

3. YÖNTEM 
3.1. Çalışmanın Amacı 
Bu çalışma kullanıcıların katılım/üretim gösterdiği sosyal medya platformlarını yakınsama kültürü 
kapsamında ele almaktır. Bu temeller ışığında geleneksel medya ve yeni medya arasında var olan 
yakınsama örneklerini göstermek amacıyla Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Twitter üzerinden nasıl ele 
alındığı irdelenecektir.    
Geleneksel medya ile sosyal medya arasında var olan yakınsamayı ortaya koymak için Ufak Tefek 
Cinayetler adlı dizinin yayınlandığı 90dk.lık zaman diliminde sosyal medya ağı Twitter kullanıcılarının 
televizyonda yayınlanan dizi ile nasıl bir etkileşimde bulundukları tespit edilecektir. 
3.2. Çalışmanın Yöntemi 
Bu çalışma izlenme oranları dikkate alınarak seçilen ve eski medyanın yeni medyaya aktarımı olan 
yakınsamanın nasıl ele alındığını ortaya çıkarmak için yapılmış bir nitel durum değerlendirmesidir.  
Metin ve imgesel verilere dayanan nitel araştırma, disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alarak 
araştırma problemini yorumlayıcı bir yaklaşımla inceleyen bir yöntemdir (Karataş, 2017:71). Nitel 
araştırmada olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmaz ve sayısal verilere ve istatistiklere daha az 
yer verilir. Nitel araştırmada olayların ve bağlamların dili kullanılır, olaylar bağlam içerisinde 
incelenir. Sorunlar, içerisinde geliştiği değerler sisteminden yalıtılarak analiz edilmez, durumlara 
egemen olan ilişkiler ağı kendi doğal ortamlarında yorumlanmaya veya bunların anlamları ortaya 
çıkarılmaya çalışılır (Neuman, 2012:224). 
Nitel araştırmada veriler, toplumsal yaşamdaki insanlar, eylemler ve olayları tarif ya da temsil eden 
metin, yazılı kelimeler, cümlecikler ve ya sembollerden oluşmaktadır. Nitel araştırmada toplanan veri 
miktarı yeterliliğe ulaştığında yani veride doygunluk gerçekleştiğinde yeterlilik sağlanır. Nitel 
araştırmada veriler; temalar, kavramlar ve ya benzer özellikler temelinde kategorilere ayrılarak analiz 
edilir. Nitel veri analizi bir olaylar dizisini ya da bir sürecin basamaklarını doğrulamaya yardımcı olur 
(Neuman, 2012:659-662).  
Nitel araştırmada yaygın olarak kullanılan üç tür bilgi toplama yöntemi vardır. Bunlar, Görüşme, 
gözlem ve yazılı dokümanların incelenmesi. Görüşme, en sık kullanılan nitel yöntemlerden birisi olup 
insanların perspektiflerini, tecrübelerini, duygularını ve algılarını ortaya koymada kullanılan 
yöntemlerden birisidir. Nitel araştırmada en fazla kullanılan yöntemlerden bir diğeri de gözlemdir. 
Sosyal olguların gözlenerek anlaşılacağı varsayımına dayanan gözlem katılımcı ve katılımı olamayan 
gibi kategorilere ayrılır. Son olarak ise yazılı doküman ve belgelerin analizi nitel araştırmada hem 
kendi başına hem de görüşme ve gözlemde elde edilen bilgileri desteklemek amacıyla kullanılan nitel 
araştırma yöntemlerinden birisidir. Toplanan bilgiler gözlem notları, görüşme notları, kayıtlı 
dokümanlar, resimler, diğer grafik sunumlar ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar şeklinde olabilir 
(Yıldırım, 1999:10). Bu araştırmada da nitel araştırma yöntemlerinden yazılı doküman ve belgelerin 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Diziyi izleyenlerin paylaştıkları tweetler analiz edilmiştir.      
Çalışmanın evrenini televizyonda yayınlanan diziler oluştururken örneklemini Salı günü Star TV’de 
yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi oluşturmaktadır. 24 Ekim 2017 tarihinde Star TV’de 
yayınlanmaya başlayan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi, Ay Yapım tarafından yapılmıştır. Senaryosunu 
Meriç Acemi’nin derlediği, birbirinden farklı dört kadın, dört ayrı güç hikâyesinin anlatıldığı dizi Dr. 
Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Pelin ve Arzu yeniden 
birleşiyor ve aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor. Cinayet büro baş komiseri Kemal ve 
komiser yardımcısı Derya Sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp olayı anlamaya 
çalışıyorlar (https://www.cnnturk.com/ajanda/ufak-tefek-cinayetler-oyunculari-konusu-ve-
karakterleri?page=10). Dizinin başrollerini Mert Fırat, Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır ve 
Tülin Özer’in paylaştığı dizi yayınlandığı ilk günlerden beri reyting sıralamasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.  
Bu dizinin örneklem olarak seçilmesinin nedeni reytinglerinin yüksek olmasıdır. Çalışmada 
07.03.2018-28.03.2018 tarihleri arasında ekranın sağ alt köşesinde yayınlanan hashtag yardımıyla 
Twitter’da paylaşılan tweetler eş zamanlı olarak kaydedilmiştir. Tweetler çözümlenmeye başlandıktan 
sonra kategoriler belli bir doyuma ulaştığı için sadece 2 haftalık tweetler araştırmaya dâhil edilmiş ve 
toplamda 2208 tweet araştırma kapsamında ele alınmıştır.    
Örneklemi oluşturan Ufak Tefek Cinayetler dizisi aşağıdaki sorular çerçevesinde çözümlenmiştir 
1. Twitter’da paylaşılan tweetlerde dizi mevcut dizilerle nasıl karşılaştırılmıştır? 
2. Dizi içeriği hakkında izleyici görüşleri nelerdir? 
3. Dizi hakkında paylaşılan tweetlerde TV alışkanlıkları sosyal medyaya nasıl aktarılmıştır? 
4. Paylaşılan tweetlerde karakterler nasıl yorumlanmıştır? 
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5. Dizide gelişen olaylar hakkındaki yorumlar nelerdir? 
6. İzleyenler paylaştıkları tweetlerde diziyle kendilerini nasıl bağdaştırmışlardır? 
7. Paylaşılan tweetlerde gerçeklerin ortaya çıkma isteği nedir? 
8. Dizideki görsel öğeler nelerdir? 
9. Dizide evlilik dışı yasak aşk paylaşılan tweetlerde nasıl ele alınmıştır? 
10. Öne çıkan konuşmalar nelerdir? 
11. Dizi içeriğine yapılan eleştiriler nelerdir? 
 
 
4. BULGULAR VE YORUM 
4.1. Mevcut Dizilerle Karşılaştırma 
Ufak Tefek Cinayetler dizisi hakkında Twitter’da paylaşılan tweetler ele alındığında, tweetler, dizinin 
yayınlanan mevcut dizilere göre daha kaliteli, kurgusunun diğer dizilerdeki klişeleşmiş kurgulardan 
daha iyi olduğu şeklindedir. Paylaşılan twetlerde diğer program ya da dizilerin Ufak Tefek 
Cinayetler’in yayınlandığı Salı gününde reytinglerinin düşük olacağını tahmin ettikleri için o gün 
yayınlanmadıklarını ya da günlerinin değiştiğini düşünmektedirler. Bu konuda paylaşılan twetlerden 
bazıları şu şekildedir: “Survivor arkasına bile bakmadan Salı gününden kaçtı”, “Allahtan bu dizide var 
yoksa klişeleşmiş kurguların içinde boğulacaktık”, “Bu dizi bir harika diğer diziler gibi klasik değil” ve 
“Ufak tefek cinayetler en güzel dizilerden biri gerçekten”  
Fakat diziyi mevcut dizi ya da programlardan iyi bulanların aksine programın giderek daha kötüleştiği 
paylaşılan tweetlerin arasında yer almaktadır. “Ve Ufak Tefek Cinayetler sıkıcı bir bölüm ile yine 
ekranlarımızda… Maalesef ki istikrar sıfır… Eğer bir hafta sürükleyici bölüm yayınlandıysa 2-3 hafta 
sıkıntıdan boğuyor. Mehmet Bir Cihan Fatihi’ninde yayınlandığı bir günde böyle giderse 
barınamazsınız”, “Flash TV dizileri bundan iyi. Hoşça kal” ve “Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
yayınlandığı günde dizi o kadar sıkıcı gidiyor ki zaplamamak elde değil” 
4.2. Dizi İçeriği Hakkında İzleyici Görüşleri 
Program yapımcılarının dizi izleyicilerinin dizi yayınlandığı anda dizide yer alan hashtag yardımı ile 
Twitter’dan paylaşım yapmasına olanak tanıması ve geleneksel medyanın en güçlü araçlarından birisi 
olan televizyonun yaşanan yakınsama sayesinde aynı anda sosyal medyada tartışılmasına imkân 
tanıması izleyenlerin dizi hakkındaki görüşlerinin dile getirmesine imkân tanımaktadır. İzleyenler 
dizide yaşanan olaylar hakkında Twitter’da tepkilerini, heyecanlarını, şaşkınlıklarını ya da beğenilerini 
dile getirmektedirler. Bir izleyicinin paylaştığı tweet bu konu da izleyicilerinde farkında olduklarını 
göstermektedir. “Dizinin her geçen gün oranlarını artıracak potansiyeli olduğunu söyleyebilmek asıl 
diziyi izlediğimizi gösterir. Zamanla gelinen noktadan şikâyet etmeye hakkımız var” 
Dizinin içeriği hakkında paylaşılan tweetlerde, dizide yer alan başrol oyuncularının gençliklerini 
canlandıran karakterlerin birebir uyumlu olduğu ve herkesin rolünü hakkıyla yerine getirdiği 
izleyicilerin Twitter’daki paylaşımlarının yoğunlaştığı konulardan bir tanesidir. “Ufak Tefek 
Cinayetler’in genç oyuncularını laboratuvarda mı yaptınız? Kaş göz neyse de tavır, mimikler falan aynı 
ya Her seferinde şaşırıyorum”, “UTC’deki kızların genç versiyonları kendi gençliklerinden daha çok 
kendilerine benziyor”, “Bu kadroya direk gençlik dizisi yapın ya” ve “Dizideki bu geçişlere hastayım” 
Dizi içeriği hakkında paylaşılan tweetlerde ele alınan konulardan bir diğeri de, dizinin içeriğinin çok 
iyi olduğu ve oyuncuların rollerini çok iyi oynadığı hakkındadır. “Merve’nin aklından yine neler 
geçiyor acaba? Bayılıyorum bu kadınlara. Herkes rolünün hakkını fazlasıyla veriyor”, “Muhteşem bir 
bölüm bol aksiyon bol macera Ufak Tefek Cinayetler tam gaz ellerinize emeğinize sağlık mükemmeldi 
müziklere bayıldım süperdi”, “Ağzım kulaklarımda izledim çok güzeldi”, “Babamın dizi başladığından 
itibaren dilinden saniye düşürmediği “Bu kadınlar ne kadar Şeytan” cümlesi” ve “Aha heyecandan 
öleceğim” tweetleri izleyenlerin Twitter’dan dizi hakkındaki paylaştıkları tweetlerden bazılarıdır.  
 
4.3. Dizinin Başlama Saatinin Duyurulması 
Geleneksel medyanın en güçlü araçlarından birisi olan televizyon ve sosyal medya etkileşimi 
yakınsamanın sonuçlarından birisidir. Televizyon yapımcıları televizyonda yayınlanan fragmanların 
yanı sıra sosyal medyadan da dizinin fragmanlarını, dizinin bölümü ile ilgili hashtagleri ve oyuncularla 
ilgili haber ve videoları da yayınlamaktadırlar. Böylece hem izleyenlerin dizi hakkındaki görüşlerini 
öğrenmektedirler hem de geleneksel medyanın kullanımını eş zamanlı olarak sosyal medyaya 
aktarmaktadırlar. İzleyicilerde dizinin başlama saatini Twitter üzerinden paylaştıkları tweetlerle 
birbirlerine haber etmektedirler. İzleyicilerin paylaştıkları tweetlerden bazıları: “Haydi bakalım 
başlıyoruz”, “Günlerden Ufak Tefek Cinayetler”, “Başladı #UTC hastayız”, “Ufak Tefek Cinayetler 
yeni bölüm başladı. Bölüm etiketimiz: #suçortakları” ve “Canım annem Melos’un melisa ve papatya 
karışımı ile UTC başlıyor”  
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İnternet hayatımızda yoğun olarak kullanılmadan önce televizyonda bir dizi başladığı zamanlarda ev 
sakinleri birbirlerini çağırarak dizinin başladığını haber ederlerdi. Günümüzde ise sosyal medyanın 
insanların hayatlarında yoğun olarak kullanımı bu alışkanlığı da sosyal medyaya taşımaktadır. 
Geleneksel medyada kullanılan alışkanlıklar sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır.  
 
 
 
4.4. Dizide Karakterlerin Sunuluş Şekilleri ve Yorumları 
Ufak Tefek cinayetler dizisinde öne çıkan karakterlerin başında Merve Aksak gelmektedir. Merve 
Aksak güzel, bakımlı, kötü kalpli ve çok zeki bir kadındır. Liseden beri berber olan dört kadının lideri, 
kendi menfaat ve varlığını her şeyin üzerinde tutan ve herkesi kontrol altında tutmak isteyen, izleyeni 
kendisine hayran bırakan zekâya sahip bir karakterdir. Öne çıkan bir diğer karakter ise, Jinekolog 
doktor, iyi kalpli ve akıllı bir kadın olan Oya Toksöz’dür. Geçmişte arkadaşları tarafından uğradığı bir 
iftira sonucu hayatı değişmiş, bekâr, evliliğe giden ciddi bir ilişki kurmaktan kaçınmış adalet duygusu 
çok yüksek ve ihtiyacı olanlara yardım eden, kötülerin cezasını bulmasını isteyen bir karakterdir.  Pelin 
karakteri, Merve’nin en yakın arkadaşı, çok sevimli, çok mizaçlı görünen ama Merve’den bile daha 
tehlikeli olabilecek bir kadındır. Kocasına çok düşkün, onu bütün dünyadan kıskanan ve elinde tutmak 
için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığı klasik bir ev hanımıdır. Son karakter olan Arzu ise, dört lise 
arkadaşından daha çok domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışan ve aldatılıp boşanmış 
hayata yeniden çocukları için başlayan bir karakterdir.  
İzleyenlerin karakterler hakkında paylaştıkları tweetlerin çoğunluğunu Merve hakkındaki tweetler 
oluşturmaktadır. Merve’nin kötü bir karakteri canlandırmasına rağmen paylaşılan tweetler Merve’nin 
sevildiği ve entrikalarının izleyenler tarafından beğenildiği ile ilgili tweetlerden oluşmaktadır. Bu 
tweetlerden bazıları şu şekildedir: “Merveler hazır mısınız?”, “Merve Aksak “tatlım benim” kelimesi 
sana neden bu kadar yakışıyor ya”, “Oha Merve”, “Merve’nin entrika potansiyeli bu mu? Firdevs 
Yöreoğlu kalbimizdesin”, “Merve’yi bende çok seviyorum ama sadece Serhan başkasına âşık oldu diye 
de bütün yaptığı kötülükleri görmezden gelenleri anlamıyorum”, “Merve şu planların yok mu 
inanılmaz zevkli”, “Merve valla şeytan sana ustam der önünde eğilir” ve “Merve’yi en kolay anlayan 
da Burcu. Ne de olsa ikisi de şeytan” 
İzleyenlerin en fazla tweet paylaştıkları karakterlerden bir diğeri olan Oya ile ilgili tweetler genellikle 
eleştiri tweetleridir. Oya’nın saf olması, iş bitirememesi ile ilgili tweetlerdir. “Oya ve Arzu şu saflığınız 
adamı öldürür”, “Oya saf saf bakmayı bıraksın artık bir harekete geçsin”, “Oya sence de biraz hızlı 
gitmiyor musun? Sonuçta karşında Merve Gibi biri var çok acelecisin şekerim”, “Oya evli bir adamla 
birlikte olmam der olursun huyum değil yapmam der yaparsın falan bu dengesizlikle nasıl yaşıyorsun”, 
“Oya tarzın filan değil o senin mallığın”, “Oyayı tekne turunda denize mi attılar acaba? Kız oya 
salaklığına doyma al diziden de attılar işte seni”, “Oyalı sahneler çıkınca böyle içime sıkıntı basmaya 
başladı. Düşük enerji oradan benim koltuğa akıyor resmen” ve “Oya’nın liseli âşıklar gibi 
davranmasını sevmiyorum ya güçlü ve akıllıca davrandığın zamanlar gelsin artık”  
Dört kadın ve dört erkek arasında yaşanan karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir 
rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin erkek karakterlerinin başında Serhan Aksak 
gelmektedir. Serhan Aksak, Merve’nin eşi, hayattaki iyilerin temsilcisi, hep başarılı olmuş Londra’da 
okumuş ideal bir eş, ideal bir baba, vicdanlı mükemmel bir insandır. Yaptığı tek hata Merve ile bir aile 
kurmasıdır. Fakat Oya ile tanıştıktan sonra yanlış tercihler yaptığını fark ediyor ve Oya ile aralarında 
ikisinin de yanlış bulduğu bir aşk filizleniyor. Diğer bir karakter olan Edip, kızların lisedeki öğretmeni, 
Oya’nın en yakın arkadaşıdır. Oya ile aralarında tanımlayamadıkları bir ilişki söz konusudur. Her ikisi 
de birlikte iftiraya uğramışlar ve ikisinin de aynı olaydan ötürü hayatı tepetaklak olmuştur. Bundan 
ötürü birlikte omuz omuza verip hep birbirlerine destek olmuşlardır. Kızların liseden arkadaşı, lisede 
oyanın sevgilisi iken şuan Pelin’in eşi olan Taylan Tarhan, yakışıklı olduğunun farkında, Pelin’in 
babasının yanında çalışan büyük ihtirasları olmayan komik eğlenceli bir karakterdir. Mehmet ise, Arzu 
ile gençken evlenmiş ve daha sonraları Arzu’yu daha genç bir kızla (Burcu) aldatmıştır. Mehmet’i 
zaaflarının yönetmesi, kolaylıkla yanlış yöne sapabilmesi, Burcu’nun elinde oyuncak olması, işine 
gelince çok rahat yalan söyleyebilmesi kadınların gözünde onu klasik erkek yapıyor. 
İzleyenlerin erkek karakterler hakkında paylaştıkları tweetlerin başında Serhan ile ilgili tweetler 
gelmektedir.  Serhan’ın dizideki karakteri ile bağlantılı her işi başarabilen bir karakter olduğu ve 
sevilen bir karakter olduğu ile ilgili tweetler paylaşılmaktadır. Bu tweetlerden bazıları şu şekildedir:  
“Serhan pamuk kalpli misin ya minnoş”, “Serhan sen akıllı adamsın hadi”,  “Serhan Arzu’yu affetti ya 
ohaa diyorum yani… Bu kadar iyi olmasan diyorum Serhan”, “Serhan her şeyde kafan çalışır bunda da 
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çalışsın artık”, “Serhan gibi bir adam nasıl Taylan’la takılır ya”, “Serhan Pelonun şahitliğini kabul 
ederse aklından şüphe ederim. O karizmatik akıllı Serhan’a elveda” ve “Serhan duvar yumruklaman 
lazımdı sinirden bu cool cool gözlük takıp gitmeler falan ya” 
İzleyenlerin fazla tweet paylaştıkları erkek karakterlerden bir diğeri ise Taylan Tarhan’dır. Taylan’ın 
eğlenceli, komik bir yapısının olduğu ve izleyicilerin Taylan’ı izlemekten zevk aldıkları paylaşılan 
tweetlerin konusunu oluşturmaktadır. Örneğin Taylan’ın konferans konuşmasını becerememesi 
izleyenlerin en fazla tweet attıkları sahne olmuştur. “Ahaha Taylan’ın yapacağı konferans”, “Taylan’ın 
konferansla savaşı”, “Kızlar şu saate gıybeti çevirmiş bitirmişti. Taylan’ın hala bağlayamamasındaki 
becerisizliği”, “Taytay sen çaldır Serhan arar” bu tweetlerden bazılarıdır. Ayrıca “Taytay seni o kadar 
çok seviyorum ki”, “Taylan efsane komik ya”, “Taylan mükemmel bir detaysın”, “Taylan hahaha”, 
“Taylan sen bu dizinin neşesisin hala Oya’da para çok ya ondan diyor ahahah”, “Taytay lanet olsun ki 
sana hep gülüyorum” ve “Taylan yaa” Taylan hakkında paylaşılan tweetlerden bazılarıdır. 
 
 
4.5. Gelişen Olaylar Hakkındaki Yorumlar 
İzleyenler dizide meydana gelen olayları ve dizi hakkındaki düşüncelerini dizi başladığında yayınlanan 
hashtag yardımıyla Twitter’da paylaşmaktadırlar. Paylaşılan bu tweetlerde izleyenler ya dizinin 
kahramanlarını ya da dizi de meydana gelen herhangi bir olay ile ilgili düşüncelerini tweet atarak 
birbirleriyle paylaşmaktadır. Örneğin dizide Burcu’nun Mehmet’e hamile olmamasına rağmen hamile 
olduğunu söylemesi ve Oya’nın bu durumu bilmesi üzerine izleyenler “ Gel bakalım Burcu gel Oya 
biraz oynasın seninle”, “Yalvar Platesçi kız yalvar Oya’cıkın ayaklarına kapansan fark eder mi?”, 
“Burcu’nun yalancı bebeği olmasa Oya ile Mehmet karşı kaşıya geleceği yoktur”, “Oya’cığım şu imalı 
bakışları beni bitiriyor” ve “Oya umarım planladığın şeyi yapana kadar Burcu gerçekten hamile 
kalmaz” şeklinde bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmışlardır. Bu da geleneksel medyanın sosyal 
medyaya yakınsamasının göstergesidir. Çünkü insanlar izledikleri bir dizi hakkında ofiste, okulda ya da 
arkadaşları ile toplantılarda ertesi gün o dizide olan olayları konuşmaktaydılar. Günümüzde ise sosyal 
medya aracılığıyla izleyenler bunu anlık olarak programın yayınlandığı anda tanımadıkları insanlarla 
yapmaktadırlar ve böylece birbirleriyle iletişim ve etkileşim içine girmektedirler. 
Dizide Merve’nin sürekli plan yapması ya da entrikaları izleyicilerin tweet attıkları olaylardan bir 
tanesidir. Ayrıca dizide izleyiciler beğendikleri ya da eleştirdikleri sahneleri anında tweet atarak 
düşüncelerini diğer izleyenlerle paylaşmaktadırlar. Bu tweetlerden bazıları şu şekildedir: “Merve’nin 
entrikaları başladı. Mehmet’in hala Burcu’yu anlamaması. Oya’nın salaklığı daha ne olsun”, “Ay sen 
nerden çıktın Merve korktum resmen yahuu”, “Hadi bakalım bugün kim kime saldıracak”, “Merve o 
imzayı attıysa bir sürü hain plana hazırız”  
4.6. İzleyenlerin Dizi ile Kendini Bağdaştırması 
Televizyon izleyicileri izledikleri dizinin karakterleri ya da dizide gelişen olaylarla kendilerini 
bağdaştırma eğilimindedirler. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin izleyicisi de çoğunlukla kendilerini 
oyuncularla özdeştirmekte ve bunu paylaştıkları tweetlerle dile getirmektedirler. “Üzerimde Serhan 
soyunup beyaz gömleğini değiştirirken arkasını dönen Merve vurdumduymazlığı var”, “Hiçbir zaman 
güne Oya gibi makyajlı, ojeli ve en önemlisi gülerek başlayamayacağım. Her sabah ağlanarak 
salyalarımı silerek işe gideceğim”, “Hayatımda olmak istediğim seviyeyi buldum Taytay olmak. Adam 
hem çalışmıyor hem de sürekli tatili hak ediyor”, “Yarın öyle bir vizem var ki dizi bile yerine 
getirmiyor. Acilen üstüme Merve Aksak şeytanlığı atılması gerekiyor. Başka bir plan gelmiyor aklıma 
ne yazık ki” ve “Bende işsizlik seviyesinde Pelin gibiyim”, “Merve yine yaptı yapacağını. Tunç 
hocadan kurtulmak için Burcu’yu kullandı ve Tunç hoca gözaltına alındı. Beni haksızlığa uğratan 
sözde öğretmenlere bende böyle yapacağım. Teşekkürler” 
4.7. Gerçeğin Ortaya Çıkma İsteği 
  Açıklık, dürüstlük izleyici ya da dinleyici üzerinde olumsuz bir izlenim yaratmaktan kaçınma şeklinde 
gerçekleşir. Ufak Tefek Cinayetler dizisini izleyenlerin Twitter’da paylaştıkları tweetlerde, dizide 
meydana gelen olaylarda gerçeğin çok fazla uzatılmadan bir an önce ortaya çıkması ve izleyenleri saf 
yerine koymanın yanlış olduğu dile getirilmektedir. “Arzu patlat bombayı”, “Bizzat doktor dedi yalan 
diye yalancı rapora inanırsa yuhh”, “Burcu’nun yalanlarına bu oranj kafalı inanıyor resmen yavv Burcu 
yalanı çıksın artık aptal yerine koyuyor bu senarist bizi”, “Tam ne güzel bebek olayı kısa sürdü 
demişken tekrar hortladı. Bitir hoca bitir artık be .. Akıl var mantık var olacak şey mi bu?”, “Oya, 
Burcu için hamile değil dedi Mehmet düşük raporuna inanıyor bayılacağım şimdi” bu konuda 
paylaşılan tweetlerden bazılarıdır. İzleyenler dizide Burcu’nun yalancı hamilelik durumunun bir an 
önce ortaya çıkmasını istiyorlar.  
4.8. Dizideki Görsel Öğeler 
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İzleyenler hashtag yardımıyla karakterlerin dizide giydikleri kıyafetler hakkında da paylaşımlar 
yapmaktadır. Bu paylaşımlar “Burcu’nun gömleği güzel”, “Merve payetli tek bir parça bile giymemiş 
Dünyanın sonu gelecek”, “Gökçe Bahadır sen de fiziğin de tulumun da her şeyiniz çok güzel yine”, 
“Oyanın tulumu harika”, “Kızlar bugün kıyafetler neden hep yorganımsı, pike takımımsı hı?”, “Merve 
ne giymişsin masa örtüsü gibi”, “Allah aşkına Merve’yi kim böyle giydiriyor berbat” gibi daha çok 
bayan karakterin kıyafetlerine beğeni ya da eleştiri şeklinde gerçekleşmektedir.  
4.9. Evlilik Dışı Yasak Aşk 
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izleyenlerin eleştirdikleri konulardan biri de evlilik dışı ilişkilerdir. Bu 
ilişkilerin dizi de normal bir olay gibi sunuluyor olması izleyenleri rahatsız etmektedir. Dizide 
Mehmet’in Arzu’yu aldatması ve boşanmaları, Serhan’ın Oya ile tanıştıktan sonra aralarında bir aşkın 
filizlenip Merve ile evliyken Oya ile aşk yaşamaya başlaması izleyenler tarafından eleştirilmektedir. 
“Pilatesci Burcu sarmaşığa taşınırken benim yapmak istediğim: Mahallemizde metres vardır herkes 
kocasına dikkat etsin”, “Yüzsüzlüğün bu kadarına pes.. Bu adam hala evli yahu evli bu nasıl bir 
genişlik. Herkesin mezhebi at koşturmalıkmış meğer”, “Oya ve Serhan’ın ilişkisini hala yadırgayan, 
doğru bulmayan bir tek ben miyim?”, “Daha boşanma fikri ortada yokken başlayan bir ilişki boşanma 
süreci devam ederken nasıl bu kadar genişlik mertebesine ulaşabilir.  Ya tamam Merve’yi sevmeyin 
haksız noktaları da var Merve’nin ama hiçbir kadın ihaneti hak etmez”, “İğrençlikte son nokta. 
Serhan’la Oya’nın birlikteliği ortaya çıkıyor ve halen ortada bir evlilik varken bu durum kadeh 
kaldırılarak falan kutlanıyor. Aşk mı bu? Yapacağınız işe tüküreyim” ve “Oya ve Serhan sizin 
nazarınızda iyi diye ihanet kavramı normalleştirilemez tıpkı Merve kötü diye aldatılmayı hak etmediği 
gibi” bu konu hakkında paylaşılan tweetler, erkeğin kadın hatalı bile olsa onu aldatması ve bunu aşk 
olarak izleyiciye sunmasının hatalı bir davranış olduğunu ortaya koymaktadır. 
4.10. Dizide Söylenen Sözler 
Van Dijk’a (2007) göre söylem analizlerinde metinlerdeki imalar ve konuşmalar değerlendirilmelidir. 
Çünkü yapıların değerlendirilmesi içinde barındırdığı ideolojik temellere ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de oyuncuların söyledikleri sözler izleyiciler tarafından paylaşılmakta 
ve bu sözlerle ilgili düşünceleri dile getirilmektedir. Serhan’ın Oya ile olan ilişkisini arkadaşlarına 
anlatırken “Merve rencide olmasın diye şimdilik ilişkimizi saklıyoruz” demesi izleyenlerin Twitter’da 
paylaştıkları ve eleştirdikleri sözlerden birisidir. “Serhan tamam anladık Oyayı seviyorsun da “Merve 
rencide olsun istemiyorum” ne demek yaa”, “Merve’nin rencide olmasını istemiyorum=Merve’yi 
aldattığım ortaya çıksın istemiyorum” ve “Ya biz, daha kimseye söylemiyoruz yani bir şekil gizliyoruz 
işte” paylaşılan tweetler bazılarıdır.  
Dizide Edip karakterinin dizi başladığında ya da dizide meydana gelen bir olaya ile ilgili seslendirme 
yaptığında söylediği sözlerde izleyenler tarafından tweet atılan sözlerdendir. Bunlardan bazıları; 
“Korku çok iyi bir yatırımdır. İnsanın içine düştü mü sonsuz bir sadakat sağlar”, “Bazen 
yaptıklarımızla ama çoğu zaman yapmadıklarımızla insanlara zarar veririz”, “Seçimleriniz 
karakterinizdir”.  
4.11. Dizi İçeriğine Eleştiriler 
Ufak Tefek Cinayetler dizisini izleyenlerin dizi hakkında yaptıkları eleştirilerin başında dizinin 
başladığı ilk zamanlarda ki heyecanının olmadığı, olayların çok yavaş ilerlediği, dizinin eski kalitesinin 
kalmadığı, dizi içerisinde reklamların çok fazla olduğu ve dizinin sıkıcı olmaya başladığı gelmektedir. 
Bu konu ile ilgili paylaşılan tweetlerden bazıları şu şekildedir: “Sıkıldım birazdan şurada uyumam 
inşallah”, “Ah be Ufak Tefek Cinayetlercim TT olamayacak dizimiydin? Üzdün bu kötü gidişinle”, 
“Ulan fragmanlarda heyecan akıyor ama bölüm fos oluyor Meriç ne yapıyorsun tatlım heyecan kat 
heyecan. İlk defa diziye laf ettim ya”, “Entrikalı dizim nerde ya”, “Ciddi baydınız anladık bir tükenme 
ve ilhamsızlık söz konusu ama bu kadarı da ciddiyetsizlik ve seyirciye saygısızlık. Ortaya çıkmış bir 
olay var ve ısıtıp tekrar başa alıp önümüze sürüyorsunuz”, “İlk bölümlerini izlediğim diziyle bu 
bölümler arasında o kadar uçurum var ki”, ““Bitse de gitsek” moduna bağlanacağımı deseler 
inanmazdım ama bu bölüm tam da bu raddedeyim. İvme bu kadar sarsılmamalıydı reyting düşüklüğü 
kaçınılmaz olacak ne yazık ki”, “Dizi çok sinir bozucu ve sıradan olmaya başladı” 
İzleyicilerin eleştirdikleri diğer bir konu ise karakterler ile ilgilidir. Bazı karakterlerin sürekli 
kazanması, ön plana çıkarılması ve böylece dizinin sıkıcı olmaya başlaması izleyenlerin eleştirisini 
almaktadır. “Merve’nin her şeyine gıcık oluyorum ama en çok gülüşüne Aşırı sinir bozucu”, “Yine mi 
Merve’nin oyunları”, “Merve Allah aşkına bırak adamın yakasını tek başına var ol Aksak soyadıyla 
değil off sıktın be”, “Oya, Serhan’la Merve boşanıyor diye güne mutlu mutlu başlar oldu. Bir sonraki 
hamlesi Şeyma Subaşı gibi boşandılar diye snap atmak falan olur muhtemelen Şeyma’ya bile fan clup 
olunan bir yerde OySer sahiplenenlere hiç şaşırmıyorum”, “Tunç ve Burcu’nun gereksizliği şu dizinin 
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kalitesini düşürüyor” ve “Oya ve Serhan zırvasından iyice tiksindirdiniz artık”, “Burcu o kadar oyunu 
ortaya çıktığı halde nasıl bu kadar kolay mı düşük raporu almak insanları aptal yerine koymanın anlamı 
yok” 
 
5. SONUÇ 
Sayısallaşma ve bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte son yıllarda yaşanan 
yakınsama eğilimi geleneksel kitle iletişim araçlarında da bir dönüşüme neden olmuştur. Yakınsama 
hem kitle iletişim araçlarının sosyal medya ile yakınlaşmasına hem de bireylerin içerik üretme sürecine 
katılmasını sağlamıştır. Televizyon izleyicisi programı izlediği anda program hakkında yorum 
yapabilmektedir. Böylece izleyiciler sadece tüketen değil aynı anda üreten yani katılımcı izleyici haline 
gelmiştir. Bu durum sosyal medya ile televizyon etkileşiminin başlamasını sağlamış ve televizyon 
izleyicisini dönüştürmüştür. Aynı anda iki mecrada da aktif olan bu izleyici bu iki mecrayı aynı anda 
kullanmakta ve bu iki mecranın etkileşimde bulunmasını, yakınsamasını sağlamaktadır.  
Ufak Tefek Cinayetler dizisi üzerinden yapılan geleneksel medya ve sosyal medya yakınsaması konulu 
bu araştırmada izleyenlerin dizide kullanılan hashtag (#etiket) yardımıyla Twitter’da aktifleştiği 
görülmektedir. İzleyici dizi yayınlanmaya başladığı sırada ekranın sağ alt köşesinde yayınlanan etiket 
yardımıyla dizi hakkındaki yorumlarını paylaşmaktadır. Ufak Tefek Cinayetler dizisi izleyicisinin 
Twitter’da ki paylaşımlarını dizinin mevcut diğer dizilerle karşılaştırılması, dizi hakkında ve 
karakterler hakkındaki izleyicilerin görüşleri, dizi saatinin başlamasının duyurulması, dizide gelişen 
olaylar, izleyenlerin karakterlerle kendilerini bağdaştırması, gerçeklerin biran önce ortaya çıkmasının 
isteği, görsel öğeler, evlilik dışı yasak aşklar, dizide söylenen sözler ve dizinin içeriğine yönelik 
eleştiriler oluşturmaktadır.  Dizide yayınlanan bir sahne ya da görüntü yayından hemen sonra 
Twitter’da yayınlanmakta sosyal medya aracılığıyla yeniden izlenebilmektedir. Buda televizyon ve 
sosyal medyanın yakınsamaya uğrayarak birleştiğini ve iki mecranın aynı anda kullanıldığının 
göstergesidir.     
Araştırmada dikkat çeken başka bir sonuç paylaşılan tweetlerin daha çok dizide baskın olan 
karakterlerle ile ilgili olmasıdır. Özellikle Merve Aksak ile ilgili tweetler yoğun olarak 
paylaşılmaktadır. Buda toplumun baskın karakterleri eleştirirken ya da beğenirken aslında gücü 
onayladıklarının bir göstergesidir. Güçlü olanın toplum tarafından dikkate alındığının göstergesidir.   
 Geleneksel medya ile sosyal medya yakınsaması sonucu ortaya çıkan bu katılımcı izleyici yakınsama 
sayesinden büyümektedir. Geleneksel medya her geçen gün genişleyen bu aktif izleyici kitlesini 
dikkatini almalıdır.  
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BİR İLETİŞİM ENGELİ OLARAK STEREOTİPLER: 

Fİ DİZİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 
Neslihan Özmelek Taş¹ 

1. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 

Özet. Kişilerarası iletişim engellerinden biri olan stereotipler, genellikle kişilerin içinde 
yer aldıkları meslek grubu, eğitimi, yaşı, cinsiyeti, ırkı, hobileri, hastalıkları vb. 
konularda oluşturulmaktadır (Gürüz ve Temel Eğinli, 2011, s.288). Stereotip, bir grup 
insanın sosyolojik ve psikolojik olarak oluşan değişmez izlenimidir (Devito, 2004, 
s.100). Kişilerarası iletişim sürecinde stereotipler bireylerin etkileşimde oldukları diğer 
bireylere ilişkin çıkarımlar yapmalarına aracı olmaktadır. Ancak, stereotipleştirme 
kişilerarası iletişimde karşı tarafın kendini ifade etmesini sınırlandırmakta, ikili 
ilişkilerde bir iletişim engeli olarak kişiler arası iletişim sürecinin sağlıklı yapılanmasına 
engel teşkil etmektedir. Bu araştırmanın amacı Türk toplumu içinde yer alan 
stereotiplerin medyada yansımalarını ortaya koymaktır. İnternet mecrası üzerinden yayın 
yapan diziler incelendiğinde izlenme oranı yüksek olan dizilerden birinin Fi dizisi olduğu 
görülmüştür 142. Yeni medya kanalı olan Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisi 
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Dizide izleyiciye sunulan stereotipler söylem ve 
göstergebilimsel analiz ile yorumlanmıştır. Toplum tarafından genel kabul gören 
stereotipler dizi içerisinde karakterlerin ortaya koyduğu roller aracılığı ile izleyiciye 
sunulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası iletişim engelleri, stereotipler, söylem analizi, 
göstergebilimsel analiz. 
 
Abstract. As being one the communication obstacles stereotypes are usually created 
based on various factors such as; a professional group that people included in, education, 
age, gender, race, hobbies and etc. (Gürüz ve Temel Eğinli, 2011, s.288). The Stereotype 
is an invariant impression of a group of people sociological and psychologically (Devito, 
2004, s.100). In the process of interpersonal communication, stereotypes are instrumental 
in making inferences about other individuals who they are interacting. However, 
stereotyping restricts people from expressing themselves to others. Therefore, 
stereotypes hinder the healthy interpersonal communication in bilateral relations. The 
aim of this research to reveal the reflections of the stereotypes in the Turkish media. 
When the series are examined broadcasted over the internet, it has been seen that Fİ is 
one of the most viewed serials on the internet. The Fi series published on the new media 
channel Puhu TV constitutes the universe of research. The stereotypes which have 
presented to the audience in the Fi serial have interpreted by discourse and semiotic 
analysis. Stereotypes generally accepted by the society are presented to the audience 
through the roles laid out by the characters in the series. 
Keywords: Interpersonal communication obstacles, stereotypes, discourse analysis, 
semiotics. 
 
GİRİŞ 

Stereotipler uzun zamandır sosyal psikoloji literatüründe ahlaki bir boyutla ele alınmıştır (Whitehead, 
2018, s.288). İnsanlar dünyaya geldikten itibaren öğrenmeye başlar. Büyüdükçe toplum içerisine 
karışan insanlar, duyguları ve inançlarının etkisiyle iletişim kurmayı öğrenirler. Toplum içerisindeki 
gruplar bir takım toplumsal normlara göre oluşmaktadır. Bireyler diğerleriyle iletişim kurarken toplum 
tarafından kabul edilmiş genel kanılara göre yaklaşmakta onları stereotipleştirmektedir. Toplumsal 
stereotipler, genellikle kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna iletilmektedir (Ramasubramanian, 2011, 
s.498). İnsanlar kitle iletişim araçlarının yanı sıra kişilerarası iletişim yoluyla toplumsal inançları ve 
tutumları öğrenebilmekte, oluşturabilmekte ve paylaşabilmektedirler. Olumlu ya da olumsuz olabilecek 
bu inançlar, kişilerarası iletişimde veya kültürel bağlamda ortaya çıkmakta ve hem gruplar hem de 
farklı gruplar arasında büyük ölçüde paylaşılmaktadır. Belirgin stereotipleştirme gittikçe daha fazla 
reddedilmektedir, ancak daha ince bir düzeyde sosyal etkileşimleri sürdürmekte ve 

																																																								
142	http://www.haber7.com/medya/haber/2490324-fi-ci-dizisinin-reytingleri-hesaplandi-eger-
televizyonda-yayinlansaydi	erişim	tarihi:28.04.2018	
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şekillendirmektedirler. İnsanlar kendilerini grup kimlikleri için bu tür tehditlere karşı savunmak 
konusunda motive etseler de ince stereotip biçimlerinin tanınması ve etkilerini fark etmek daha zordur. 
Gerçekten de, önceki araştırmalar, ince stereotipleştimeye maruz kalmanın genellikle stereotip 
asimilasyona yol açtığını göstermiştir (van Breen ve arkadaşları, 2018, s.1).  
Sosyal kategoriler kişilerarasındaki ilişki sürecinde algılarımızı şekillendirmektedir (örneğin; kadın, 
erkek, doğulu, doctor, şarkıcı gibi.) Başka bir deyişle, sosyal kategoriler bireylere psikolojik bir takım 
ipuçları verebilmekte ve kişilerarası iletişim sürecini kolaylaştırabilmektedir. Bu sayede çeşitli sosyal 
gruplarla ilgili olarak stereotipleştirmeler yapılmaktadır. Bu stereotipler sosyal gruplar ile iletişimde 
ipuçları verebileceği gibi, çeşitli önyargılara sebep olarak bir iletişim engeli teşkil edebilir. 
Medya izleyicilerinin algılarını, inanç, tutum ve davranışlarını şekillendirmekte rol oynamaktadır. 
Medya izleyecilerine ırk, cinsiyet ve sosyal gruplar hakkında verdiği bilgiler ve sunduğu göstergeler 
aracılığıyla kalıplaşmış düşünceler (stereotipler) oluşmasını sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte 
yeni medya kanalları ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi de internet üzerinden yayın yapan dizi 
kanallarıdır. Bu kanallar aracılığıyla internet mecrası üzerinden milyonlarca izleyiciye yayın 
yapılmakta ve toplumsal stereotipler aktarılmaktadır. Bu çalışmanın amacı internet mecrası olan Puhu 
TV üzerinden yayın yapan Fi dizisinde izleyiciye sunulan stereotipleri göstergebilimsel analiz ve 
söylem analizi aracılığıyla ortaya koymaktadır. 
 
KİSİLERARASI	İLETİSİM	ENGELLERİ 
İletişim kurmak insan olmanın bir gererekliliğidir. İnsanlar bebeklik döneminden itibaren çıkardıkları 
seslerle dış dünya ile iletişim kurmaya başlarlar. En basit anlamıyla iletişim, bireylerin birbirleri 
arasında yüz yüze veya çeşitli araç-gereçler ile kurduğu etkileşim biçimidir. İletişim, bir kişiden 
diğerine bilgi ve ortak anlayış iletme sürecidir. İnsan, hayatın her alanında iletişim kurmaktadır. 
İletşim, bir ileti alışverişi, insanlar arasında simgeler aracılığı ile duygu, düşünce, bilgilerin biriktirilip 
aktarılmadır (Zıllıoğlu, 1996, s.21). TDK sözlüğünde iletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla 
gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması; bildirişim, haberleşme, komünikasyon; bilgi ve 
deneyim alışverişi olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Erözkan ise iletişimi; bireyler, gruplar ya da 
toplumlar arasında çeşitli yöntemlerle bilgi, düşünce ve inanç alışverişini sağlayan etkileşim süreci 
olarak tanımlamıştır (Erözkan, 2013, s.731). Kişi içi iletişim olarak ifade edilen, bireyin kendi kendisi 
ile iletişiminden söz edilebilmekle birlikte, genel olarak iletişim olayına çift yönlü yani en az iki birim 
arasında karşılıklı olarak cereyan eden bir süreç olarak bakılmaktadır; iletişim olgusunun bu çift yönlü 
ya da karşılıklılık özelliği sebebiyle iletişim daha çok kişilerarası veya kişi ile çeşitli birimler arası 
iletişim olarak ele alınmakta ve iletişim olayı karşılıklı mesaj alış verişi üzerinden 
değerlendirilmektedir (Karaca, 2016, s.627; Arent, 2009, s.2). Kişilerarası iletişim kavramı, ailede 
başlayarak kişinin toplumsal normları öğrenip toplum içerisinde kurduğu ilişkilerle devam eder. 
İnsanların birbirleriyle anlaşabilmeleri, kişilerarası ilişkilerin sürekliliği ve sosyal açıdan diğer 
bireylerle olan etkileşimleri iletişimin gücünden gelmektedir. 
Kişilerarası iletişimde bazen engellerle karşılaşılabilmektedir. İletişim halindeki bireylerin kişilikleri, 
iletişimin gerçekleştiği fiziksel ve psikolojik ortam, iletişimin içeriği ve önemi, kültürel farklılıklar, 
iletişimle ilgili ilkelere uyup uymama ve etkili iletişim becerilerini kullanıp kullanma gibi durumlar 
etkili ve sağlıklı iletişimi etkileyen temel etmenler olarak açıklanabilmektedir (Korkut Owen & Bugay, 
2014, s.52). Bireylerin iletişimleri esnasında karşılaştıkları her türlü olumsuz durumlar engel olarak 
açıklanmaktadır. Kişilerarası iletişim engelleri, esas itibari ile kişilerin birbirleriyle tam ve doğru bir 
şekilde iletişim kurmalarını ve anlaşmalarını engelleyen her türlü faktörü içine alan bir durum olup, bu 
faktörler birçok zaman doğru kanalın kullanılmaması veya birçok zaman da kaynak ve alıcının kişisel 
özelliklerinden kaynaklanabilmektedir (Gürüz & Temel Eğinli, 2011, s.209). Kişilerarasındaki iletişim 
engelleri insanlar arasındaki iletişimi görünenden daha fazla zor hale getirmektedir. İletişim basit 
olmalıdır; fakat bunu karmaşık, zor ve sinir bozucu kılan şey birtakım engellerdir. Lunenburg iletişim 
engellerini “süreç engeli, fizyoloik, anlamsal ve psikolojik engeller” olarak dört grupta incelemiştir 
(Lunenburg, 2010, s.3).  Süreç engeli içerisinde; gönderici, kodlama, ortam, kod açma, alıcı ve geri 
bildirim engelleri bulunmaktadır. Fizyolojik engeller ise, iletişim kurarken kullanılan dile bağlı gelişen 
engellerden oluşur. İletişimin fizyolojik engelleri, insan bedeninin ve insan aklının (hafıza, dikkat ve 
algı) sınırlamaları ile ilgilidir. Fizyolojik engeller, kişilerin sağlıksızlık, kötü görme veya işitme 
güçlüğünden kaynaklanan kişisel rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Aanlamsal engellere 
bakıldığında; kelimelerin farklı anlamları ve iletişimde kullanılan diğer semboller nedeniyle ortaya 
çıkan gönderici ve alıcı arasındaki yanlış anlaşılmayı ifade eder. Dil, jargon, argo gibi kavramlar 
iletişimde anlamsal engelleri kapsamaktadır (Odhiambo, 2015, s.3). Örneğin, bazı durumlarda bir 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

479	

doktorun hastası ile iletişiminde kullandığı ifadelere bakıldığında, doktorun tıp literatüründe kullanılan 
jargon kelimeler ile hastasıyla iletişim kurduğu ve jargon ifadelerin kullanılmasından dolayı iletişimin 
önünde engel olarak görüldüğü biçiminde anlamsal iletişim engelini açıklamak mümkündür. Psikolojik 
engeller ise; iletişim amacının, önyargıların, algı ve görüş farklılıklarının, tutum ve davranışların, 
sosyo-kültürel farklılıkların ve edinilen bilgi düzeyinin belirlenmemesi gibi engellerden oluşmakta ve 
ayrıca bu engellere ek olarak samimiyet, empati, kendini algılama, rol algısı, imgeler, dinleme 
yeteneği, kültür ve gelenek gibi kavramlarda yer almaktadır (Kocaman, 2016, ss.1781,1783). Eğer 
birisinin kronik bir hastalığı hakkında endişe ve stres gibi kişisel sorunları varsa, onun iletişimi 
başkalarını da etkileyebilir. İletişim için kültürel engel genellikle bir sosyal grup içerisindeki bireyler 
başka bir grupla ilişkili bireylere farklı normlar, değerler veya davranışlar geliştirdiğinde ortaya çıkar. 
Kültürel farklılık, ilgi, bilgi, değer ve gelenekte farklılıklara yol açar. Bu nedenle, farklı kültürlerden 
insanlar, bu kültür faktörlerini birbirleriyle iletişim halinde bir engel olarak deneyimleyeceklerdir. Bu 
sosyo-psikolojik iletişim engellerini aşağıdaki Şekil 1’de detaylandırarak açıklamak mümkündür. 

Şekil 1. Psikolojik ve Sosyal İletişim Engelleri 

 
Kaynak: Çedikçi Elgünler & Çedikçi Fener, 2011, s.35. 

 
İletişim engellerine dair yapılan açıklamalar doğrultusunda bazı iletişim engellerini aşağıdaki gibi 
sıralamak ve herbirini kısaca açıklamak mümkündür (Gürüz & Temel Eğinli, 2011, ss.284-305). 
Bunlar arasında ilk sırada yer alan ve çalışmanın da ana konusunu teşkil eden stereotip iletişim 
engeline sonraki aşamada detaylı bir şekilde üzerinde durulacaktır. 
 
Streotipleştirme/Tektipleştirme 
 
Bireyler günlük yaşam içerisinde diğer bireyleri belirli bir kategori içinde algılama eğilimi gösterirler. 
Tanınmayan ve hakkında bilgi sahibi olunmayan kişileri belirli bir grup içinde algılamak, bu kişilerle 
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ilgili bir düşünce oluşturmada yardımcı olmaktadır. İnsanları bu şekilde sınıflara ayırıp 
kategorilendime sonucunda ortaya çıkan kalıp yargılara stereotip denilmektedir. Stereotipler, insanların 
bağlı bulundukları gruplar vasıtasıyla adlandırılmalarını sağlayan ve bazı temel niteliklerle ilişkili 
olduklarına yönelik söylemlerdir (Robles & Kurylo, 2017, s.673).  
Stereotiplere yönelik araştırmalar psikoloji ve sosyal psikolojide yaygındır. Sosyal gruplarla ilgili 
içerik, süreç ve yapıların anlaşılması önemlidir; çünkü bu bilişler önyargı, ayrımcılık ve baskı 
durumlarının yapı taşlarını oluşturur (Cox & Devine, 2015, ss.1-2).  
 
Önyargı 
 
Önyargı, bireylerin birbirlerine karşı önceden hissettiği veya birbirleri hakkında bazı yargılara varıldığı 
izlenimlerdir. Herhangi bir konuda yeteri kadar bilgi sahibi olunmadan birtakım varsayımlara göre 
hareket etmektir. Önyargı olumsuz değerlendirmeler barındırır; gruplararası bir olgudur; önemli bir 
nokta da doğuştan gelmediği toplumun yapısından kaynaklanan bir olgu olduğudur (Yaktıl Oğuz, 2002, 
s.27). Bu şekilde hemen karar vermeyi sağlayan bu algılar, fark edilmeden iletişim sürecini olumsuz 
etkilemektedir. Önyargı, gerçeklik karşısında sınanmamış, daha çok kişinin kendi duygu ve tutumlarına 
bağlı stereotipleşmiş inançlarla karakterize edilmektedir (Marshall, 2003, s.559). 
 
Varsayılan Kişilik Teorisi 
 
Psikologlar kişilik hakkında çeşitli sorular sormaktadır: “Birbirimizi nasıl algılıyoruz?”, “Kendimiz 
hakkında ne biliyoruz?”, “Hedeflerimiz nedir?”. Bu konulara ilişkin araştırmalar, birbirimizin 
izlenimlerini nasıl şekillendirdiğimiz, özellikleri nasıl değerlendirdiğimiz ve değişim potansiyelimize 
yönelik düşüncelerimizi nasıl şekillendirdiğimiz hakkında birçok ilginç bulgu ortaya koymuştur 
(Mayer, 2015, s.4). Kişiler iletişim süreci içerisinde birbirlerine dair oluşturdukları izlenimler 
doğrultusunda etkileşim halinde olabilmektedirler ve bu etkileşimi etkileyen kişilik teorisi bir iletişim 
engeli oluşturabilmektedir. 
 
Öngörü 
 
Bandura’ya göre, insanlar sembolleştirme ve öngörü kapasitelerine sahiptir (Büdün, 2018, s.152). 
Bireylerin iletişim süreci içerisinde, diğer bireyler hakkında bazı düşünce ve kestirimlerde bulunarak 
bireylere dair öngörü elde etme davranışıdır. Olay ve olgular hakkında zihinsel olarak birtakım 
sonuçlara ulaşma durumudur. 
 
Atfetme 
 
Atfetme, başka bir kişinin eylemi veya ifadesi hakkında akıl yürütme davranışıdır (Becker ve 
arkadaşları, 2018, s.127). Bir kişinin görünen bir takım özelliklerinden yola çıkararak yapacağı diğer 
davranışlarını tahmin etme durumudur. Bu yaklaşımın temeli nedensellik hakkındaki inançlarla ilgilidir 
(Weiner, 2018, s.3). Kişiler hakkında edinilen yanlış bir izlenim, kişi hakkında diğer değerlendirmeleri 
de etkileyeceği için iletişimde aksaklıklara neden olabilmektedir. 
5.1. Suçlamak 
 
Hedef kişiye yönelik yapılan yargı ve eleştiriler gerçek olarak algılanabilir, yanlış değerlendirilerek 
farklı bir anlam yüklenebilir (Yılmaz, 2018, s.894). Suçlama; kişinin yaşamış olduğu herhangi bir 
durum karşısında, hatayı kendinde ya da diğerlerinde bulmasıdır. Bu gibi durumlar kişilerarası 
ilişkilerde iletişimi olumsuz yönde etkileyebilmektedir.Bencillik 
 
Bencil bir yapıda sürdürülen iletişim tek yönlü, bütün değişimlere ve bildirimlere kapalı olarak 
gerçekleşen bir iletişimsizlik halidir (İspir & Erdoğan, 2014, s.50). Bencil kişiliğe sahip bir bireyin 
özelliği, her şeyden önce kendini düşünmesi ve kişilerarası iletişimlerde kendi çıkarları doğrultusunda 
karşı taraf ile iletişim halinde olmasıdır. 
 
Değiştirme Çabası 
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Değiştirme çabası, bireylerin birbirlerine dair beğenilmeyen yönlerinin olduğunu belirtmesi ve bu gibi 
durumların değiştiği zaman iletişimlerinin devam edebileceğinin bir ifadesidir. Değişim bir yandan 
sorunlara çözüm getirirken, diğer yandan yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir ve bu nedenle 
bazı durumlarda değişime direnç gösterilebilir (Tunçer, 2013, s.376).  
 
Kişiselleştirme 
 
Kişinin içerisinde bulunduğu ortamda kendisine dair yapılan davranışlardan herhangi bir anlam 
çıkarma durumudur.  Kişileştirme davranışı içerisinde olan bir kişi, hem kendini ve hem de iletişim 
kurduğu kişiyi büyük ölçüde etkilemektedir.  
 
Dilde Belirsizlik 
 
Kişilerin iletişim esnasında karşı tarafın yanlış anlayabileceği ton ile iletişimde bulunması kişilerarası 
iletişimi engelleyebilmektedir. Çünkü, karşı tarafa hitaben kullanılan birtakım sözcükler, ifade ediliş 
biçimine ve vurguya göre farklı anlamlar içerebilmektedir. Yukarıda günlük hayatta çok yaygın olarak 
karşılaşılan kişilerarası iletişim engellerinden söz edilmiştir. Bu iletişim engellerinden herhangi birini 
yaşayan kişilerin, karşı taraf ile etkileşimlerinde problemler yaşanabilmekte ve iletişimleri 
aksayabilmektedir. 
 
STEREOTİP	VE	STEREOTİPLEŞTİRME 
Stereotip ve stereotipleştirme terimleri Yunanca bir terim olup, stereos (katı) ve typos (damga) 
sözcüklerinden türemiştir. 18. yy’ın sonunda teknik bir terim olarak kullanılan kavram Amerikalı bir 
gazeteci olan Walter Lippman’ın Public Opinion (1922) adlı kitabında geçmiştir (Marshall, 2003, 
s.701). Sosyal psikoloji sözlüğünde stereotip kavramı; bir grubun bütün üyelerine yönelik sabit, aşırı 
basitleştirilmiş, aşırı genelleştirilmiş, genellikle önyargılı bir kanı (Budak, 2003, s.699) olarak ifade 
edilmiştir. Stereotiplerde, bünyesinde barındırdığı aşırı genelleme ve eksik olma özellikleri nedeniyle 
bireysellik göz önünde bulundurulmamaktadır (Işık, 2012, s.162). Stereotip (kalıp yargı, klişe) 
kavramı, genellikle bir sosyal gruba yönelik tektipleşmiş antipati anlamına gelir ancak, kalıp yargılar, 
tek değerlikli veya tek boyutlu değildir (Cuddy ve arkadaşları, 2009, s.3).Stereotipleştirme, kişilerin 
bireysel özelliklerini göz ardı eden ve hepsine ortak özellikler yükleyen bir durumdur (Tutkun & Koç, 
2008, s.261). Bir kişi ya da grup hakkında yapılan genellemeler (Uzunçarşılı Soydaş, 2010, s.136; 
Montgomery & Zhang, 2018, s.333) stereotip olarak tanımlanmaktadır. Stereotipler, bir sosyal grupla 
ilişkilendirilen özellikler hakkındaki inançlar olup, bir kişi grup üyesi olarak kategorize edildiğinde, 
grubun kalıp yargıları bu kişiye uygulanır (Brown ve arkadaşları, 2018, s.2). Anderson’da bu duruma 
benzer bir açıklama getirmekte ve “stereotiplerin, o gruptaki varyasyona rağmen, belirli bir grubun tüm 
üyelerine kişisel niteliklerini ve niteliklerini ilişkilendiren (genellikle negatif olarak bağlanan) bilişsel 
yapılar” biçiminde ifade etmektedir (Anderson & Raney, 2018, s.265). Ancak, stereotipler herzaman 
negatif değildir, pozitif bilgiler içeren kalıplaşmış yargılar bile aşırı basitleştirilmiş algılara, yanlış 
uygulanan değerlendirmelere ve bireysel farklılıkları görememeye neden olabilir (Windels, 2016, 
s.865). 
Objektif ve sosyal çevresel faktörler bireylerin psikolojisini etkilemektedir (Durante ve arkadaşları, 
2017, s.1). Negatif bir kalıp yargı, birey veya grup için tehdit unsuru oluşturabilir (Yaktıl Oğuz, 2002, 
s.27) ve her durumda farklı olabilecek değişkenlerden bağımsız olarak, tutum ve davranışlarda 
tutarlılığı da sağlayan kalıp yargılar, kişiyi nesnellikten uzaklaştırması sebebiyle yanlış kararlar 
alınmasına neden olabilir (Devrani, 2017, s.932). Kalıp yargılar, belirli bir objeye ya da gruba ilişkin 
bilgi boşluklarını dolduran, böylece onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş 
birtakım izlenimler, atıflar bütünü olarak zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir (Göregenli, 2012, 
s.23).  
Stereotipler aşağıda belirtilen hatalı sonuçlara yol açabilir ve bu tür stereotip davranışlar da kişilerarası 
iletişimlerde iletişim sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu hatalar şöyle açıklanmaktadır (Lustig ve 
Koester, 1999'dan akt. Uzunçarşılı Soydaş, 2010, s.136): 

• Bir gurubun bireylerinin tümü veya çoğunluğuna ait oldukları farzedilerek, bireyler arasındaki 
farklılıklar gözardı edilir. 

• Farzedilen grup ortalaması yanlış olabilir. 
• Gruba ait varsayılan özellikler abartılı olabilir.  
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Stereotipler sosyal çevremiz aracılığıyla şekillenen gruplararası ilişkilerde referans oluşmasını sağlayan 
bilgiler barındırmaktadır. Stereotiplerin özellikleri aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Tezcan, 1973, ss.9-
11'den akt. Karabayev & Tutkun, 2001, s.5): 
 

• Stereotipler ayırıcı niteliğe “sahip sayılan” bireyleri içine alır. Sıradan bilgiye 
dayandıklarından sözlü kültüre dahil ürünlerdir. Çeşitli gruplarca konuşularak edinilir, yayılır 
ve böylece davranış haline gelirler. 

• Tahmini veya duygusal bir durumu ifade eder ve “değer yargısı” niteliğindedirler. Yargılar ve 
ön yargılar birer değerlendirmedir. Yargı ile önyargı arasında fark vardır. Yargı gerçeğe 
dayanır. Hâlbuki önyargı gerçek belli olmadan ortaya çıkar. Yargının muhtevası objektif 
realite ile uygunluk arz eder. Önyargının muhtevasının henüz daha objektif gerçekle uzlaştığı 
veya onunla geliştiği kontrol edilmemiştir. Diğer kavramsal davranış modelleri gibi yargılar 
ve ön yargılar da kuşaktan kuşağa miras olarak geçer. Kültürün muhtevasının bir parçasıdırlar. 

• Stereotipler toplumdan, gelenek ve göreneklerden ya da kişisel eğilimlerimizden meydana 
gelir ve basmakalıp değer yargıları biçiminde inanışlar yaratırlar.  

• Bunlar genellikle yanlış önyargılardır. Gerçeğin yargısından çok daha az bir gerçeği ifade 
ederler. Örneğin; “Savaşçı İrlandalılar”, “Duygusal İtalyanlar”, “Duygusuz İsveçliler”, 
“Esrarengiz Şarklılar”, “Haylaz Zenciler”, “Aç gözlü Yahudiler” gibi ifadeler birer 
stereotiptir.  

• Stereotipler kısmen basit bilgilerdir. Tartışma konusu olan sorun hakkında bilgi edinilmesini 
ve kişisel bir kanaati oluşturmayı kolaylaştırmaktadırlar. Ayrıca toplumda köklü halde 
bulunan peşin hükümleri beslemektedirler. Böylece gerçeğe ters düşen durumları varmış gibi 
gösterirler. Örneğin, “Türkiye'de turistler öldürülür” stereotipinde olduğu gibi. Ayrıca 
sübjektif nitelikleri objektif durumlara teşmil etmeye de elverişlidirler. Örneğin “İngiliz 
politikası daima iki yüzlüdür,” “Türkler tembeldir” gibi. 

 
Literatürde “Stereotip İçerik Modeli (SİM)” sosyal psikolojideki iki grup üzerinde stereotipleri 
yakalayan yaygın bir modeldir. SİM, herhangi bir sosyal kategorideki gruplar hakkındaki kalıp 
yargıların algılanan yakınlık ve yetkinlik kavramlarının birleşimine göre inceleneceğini savunmaktadır 
(Fiske ve arkadaşları, 2002, s.878). SİM, her bir grubun durumuna yönelik dokusunu yakalamayı ve 
aynı zamanda bazı paylaşılan deneyimleri açıklamaya yardımcı olan temel boyutları tanımlamayı 
amaçlamaktadır. SİM, aynı sosyal alanda işlev görebilmek için insanların birbirleri hakkında bilinmesi 
gerekenleri analiz etmektedir (Fiske, 2012, s.14). Stereotip içerik modeli temel olarak, stereotiplerin 
içerikleri konusunda bilgi sağlamaktadır. Stereotip içerik modeli temel olarak, bireylerin sosyal 
gruplara ilişkin algılarına yönelik bilgilerine atıfta bulunur.  
 
Yakınlık ve yetkinlik algılarının dört kombinasyonu vardır (Stanciu & Vauclair, 2018, s.1028): 
  

• yüksek yakınlık ve yüksek yetkinlik (örn. aile) 
• yüksek yakınlık ve düşük yetkinlik (örn. zengin insanlar) 
• düşük yakınlık ve yüksek yetkinlik (örn. yaşlı insanlar) 
• düşük yakınlık ve düşük yetkinlik (ör. fakir insanlar, tinerciler, evsizler vb.)(küçük görülen, 

hor görülen gruplar) (Evsiz insanlara yönelik yapılan kalıp yargılar, onların toplumla 
bütünleşme ve iletişi süreçlerini engeller) 

 
Gruplararası ve kişilerarası algı üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, bu iki boyutun toplumsal algılayışla 
ilişkisini göstermektedir. Kişiler ve gruplararası ilişkilerde, diğer insanların kendilerine (ya da bir grup-
gruba) yönelik niyetlerini yakınlık boyutuna göre anlamak ve başkalarının yetkinlik boyutuna karşılık 
gelen hedeflerini etkin bir şekilde takip edip edemeyeceğini belirlemek ister. Sonuç olarak, kişi buna 
göre davranmak için diğer insanların niyet ve kapasitesini anlamaya çalışır (Fresson ve arkadaşları, 
2017, s.540). Stereotipler, bireylerin birbirleriyle etkileşim kurma ve onları algılama biçimlerini 
etkiledikleri için dikkat çekmektedir. 
 
ARAŞTIRMA:BİR	İLETİŞİM	ENGELİ	OLARAK	STEREOTİPLER:	Fİ	DİZİSİ	ÜZERİNE	BİR	
ANALİZ 
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Fi dizisi Azra Kohen tarafından yazılan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından 
senaryolaştırılan yeni medya dizisidir. Fi dizisi altın orandan yola çıkılarak yazılmış bir senaryoya 
dayanmaktadır. Geometrik ve sayısal olarak kusursuzluğu simgeleyen Fi sayısı yani altın oran, dizi 
içerisinde güzellik, aşk ve yaşam konularında kusursuzluğu (altın oranı) arayan karakterleri izleyiciye 
sunmaktadır.  
 
ARAŞTIRMANIN	AMACI,	EVRENİ	VE	YÖNTEMİ 
Bu araştırmanın amacı Türk toplumu içinde yer alan stereotiplerin medyada yansımalarını ortaya 
koymaktır.  Teknolojik gelişmeler ile birlikte izleyici kitlesi araç ve/veya mekan değiştirerek internet 
mecrasına yönelmiştir. İnternet mecrası üzerinden yayın yapan diziler incelendiğinde izlenme yüksek 
olan Fi dizisi seçilmiştir. Yeni medya kanalı olan Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisi araştırmanın 
evrenini oluşturmaktadır. Fi dizisinde izleyiciye sunulan stereotipler nitel araştırma yöntemleri olan 
söylem analizi ve göstergebilimsel analiz yöntemlerinden yararlanılarak yorumlanmıştır. Fi Dizisi 
içerisinden seçilen dizi sahnelerinin ekran görüntülerini alınarak fotoğraflaştırılarak izleyicilere ilettiği 
mesajın ne olduğu, hangi stereotipleştirmeyi içerisinde barındırdığı, nasıl değerlendirildiği gibi 
birtakım olgular göstergebilim ve söylem analizi yöntemi çerçevesinde ele alınmıştır.  
Göstergebilim, eski Yunanca’da gösterge anlamına gelen semeion ile bilim anlamına gelen logos 
sözcüğünün birleşmesiyle meydana gelmiştir ve en genel anlamıyla iletişim amaçlı her türlü gösterge 
dizgesinin yapısını ve işleyişini inceleyen anlamında kullanılmaktadır (Soydan, 2007, s.2). 
Göstergebilim iletişimsel anlamda, işaretlere (kelimeler, resimler/fotoğraflar, semboller vb.) bakarak 
onları analiz etmenin bir yoludur (Sharma & Gupta, 2015, ss.74-75).  Saussure çalışmalarında daha çok 
dilsel göstergelere değinmiş ve iki tür gösterge modeli geliştirmiştir. Bunlar, gösteren ve gösterilen 
olarak belirtilmiştir (Şekil 1). 
 
 
 

Şekil 1. Saussure’a göre gösterge şeması 

 
Kaynak: Bayrakçı, 2011, s.4 

 
“Bir kişi gösterge sayılabilecek bir şeyle karşılaşmakta ve bu şeyi bir gösterge 
olarak algılamaktadır. Yani bu şeyin başka bir şeyi temsil ettiğini, onun yerini 
tuttuğunu algılamaktadır. Bu kişinin zihninde bir izlenim oluşmakta ve oluşan 
bu yeni izlenimi Peirce, yeni bir gösterge olarak irdelemektedir. Bu yeni 
gösterge, bireyin zihninde oluşan bir yorum-gösterge biçiminde olmaktadır. 
Birincisinin tıpkısı değil. Belki de birincisinden daha kapsamlı, daha gelişkin. 
Yine de birey, bu süreç aracılığıyla, ilk göstergenin neyi temsil ettiğini 
anlamaktadır. Temsil edilen nesne, göstergenin kendisinin dışındaki bir 
şeydir. Bu dış nesneye daha sonraları gönderge denilmiştir. Bu nesne ile 
göstergesi tam olarak örtüşmemekte, gösterge o nesneyle ilgili, o nesneyi 
çağrıştıran bir kavramı temsil etmektedir. (Ercantürk, 2015, s.47.)” 
 

Araştırmada verilen çözümlenmesinde yararlanılan ikinci yöntem ise söylem analizidir. Van Dijk’a 
göre, söylem sözlü veya yazılı, konuşmaya dayalı etkileşimler, metinler gibi tematik olarak 
göstergebilim durumlarını içeren bir iletişim olarak ifade edilmektedir (Wodak ve Meyer, 2002, s.21). 
Dijk söylem analizini iki ana başlık altında incelemiştir; bunları makro ve mikro yapılar olarak 
belirtmiştir (Dijk, 1988, s.11). Makro yapılar, tematik ve şematik olmak üzere iki alt başlığa ayrılmıştır. 
Tematik analiz, haber başlıkları (üst başlık, başlık, alt başlık), haber girişi ve spotlar üzerine uygulanır. 
Şematik analiz ise, durum ve yorumlardan oluşmaktadır (Durna ve Kubilay, 2010, s.55). Mikro yapı, 
kısmında ise cümle ve kelime bazlı bir değerlendirme söz konusu olup, bunlara ek olarak içerikle 
ilişkili birtakım görsel, fotoğraf ve bilgiler çerçevesinde analizler yapılmaktadır. 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	484 

484	

6. BÖLÜM ANALİZLERİ 

 
Ekran Görüntüsü 1. Can Manay Karakteri ve Danışan Karakteri 
 
Tablo 1. Fi Dizisi Birinci Sezon Birinci Bölüm 06:00’ıncı Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren Erkek ve Kadın Kapalı bir 

mekan 
 Kırmızı, 
Siyah 

 Sandalye, Terapi Koltuğu, Kamera, 
Abajur, Sehpa 

Gösterilen  Terapist ve 
Danışan 

 TV Stüdyosu  Güç ve 
Otorite 

 TV Stüdyosuna yerleştirilen terapi 
odasında rastlanan öğeler 

Stereotip 
Türü 

 Mesleki grup    

 
Tablo 1’de göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde terapist ve danışanı yer 
almaktadır. Bu sahnede terapist olan erkek karakter önde ve ayakta görülmektedir. Terapist Can 
Manay karakteri dik bir duruş sergilerken, kendinden emin oluşun göstergelerinen biri olan 
ellerini birbirine kavuşturmaktadır. Bilgisinden emin olduğunu ifade eden bu duruşun karşısında 
danışan kadın kendinden emin olmayan bir porter çizmektedir. Danışan karakteri kollarını 
birbirine kavuşturmuş bir şekilde özgüvensizliğin ibarelerini yansıtmaktadır. Can Manay karakteri 
söylemleri ile danışanı kadınlığı ve mesleki geçmişi üzerinden stereotipleştirmekte, acınası bir kişi 
olarak sunmaktadır. Geçmişte hayat kadını olduğu ifade edilen bu karakter güçsüz ve mutsuz 
olarak ifade edilerek hayat kadınlarına yönelik toplumsal stereotipleştirmeye hizmet etmektedir. 
 

 
Ekran Görüntüsü 2. Can Manay Karakteri ve Sevgili Karakteri 
 
Tablo 2. Fi Dizisi Birinci Sezon Birinci Bölüm 7.53’üncü Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren Erkek ve Kadın Kapalı bir mekan  Siyah ve Beyaz Küvet  
Gösterilen  Erkek ve kadın sevgili  Ev  Loş bir özel ortam Banyo yapan kişiler 

Stereotip Türü  Cinsiyet     

 
Tablo 2’de göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde iki sevgili yer almaktadır. Bu sahnede 
erkek karakter küvetin içerisindedir. Kadın karakter ise arkası dönük olarak görülmektedir. Terapist 
Can Manay karakteri kendisinden emin bir tavırla görülürken, kadın karakteri küçümseyici bir yüz 
ifadesine sahiptir. Kadın sevgili karakteri güzel bir takım sözler duymak istediğini ifade ederken, erkek 
sevgili onun hislerini görmezden gelerek, kadını bedeni ve cinsiyeti üzerinden metalaştırıyor.  
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Ekran Görüntüsü 3. Deniz Karakteri ve Duru Karakteri 
 
Tablo 3. Fi Dizisi Birinci Sezon İkinci Bölüm 5.15’inci Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren Erkek ve Kadın Kapalı bir 

mekan 
 Kahverengi tonları 
ağırlıklı  

Kitaplık 

Gösterilen  Erkek ve kadın 
sevgili 

 Ev Sadece ve doğal bir 
görünüm 

Kitaplık ve eğitim almış 
kişiler 

Stereotip 
Türü 

 Cinsiyet     

 
Tablo 3’de göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde iki sevgili yer almaktadır. Bu sahnede 
Deniz karakteri Duru karakteri ile bir sebepten kırgındır. Kadın karakter adeta yalvarır bir ses tonuyla 
erkek karakterden af dilemektedir. Diğer taraftan erkek karakter ise kendinden emin bir duruş ile 
gözlerini başka yöne çevirerek kadın karakteri görmezden gelmekte ve kadının, erkek karşısındaki 
güçsüzlüğünü ortaya koymaktadır. Kadını stereotipleştirerek ona aciz ve güçsüz gibi davranmaktadır.  
 

 
Ekran Görüntüsü 4. Can Manay Karakteri ve Yardımcısı 
 
Tablo 4. Fi Dizisi Birinci Sezon İkinci Bölüm 9.11’inci Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren İki erkek Kapalı bir 

mekan 
 Kahverengi, füme, 
gri 

 Sandalye, Terapi Koltuğu, 
Kamera, Abajur, Sehpa 

Gösterilen Terapist bir TV yıldızı 
ve yardımcısı 

Çalışma odası 
(ofis) 

 Fiziksel Güç ve 
duyarlılık 

Ofis ortamında rastlanan 
öğeler 

Stereotip 
Türü 

 Mesleki grup    

 
Tablo 4’de göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde ünlü terapist ve program yapımcısı yer 
almaktadır. Bu sahnede terapi için rancevu isteyen bir holding sahibi hakkında yardımcısından bilgi 
alan Can Manay karakteri, dinlediklerinden sonra adeta yardımcısını küçümseyerek, “bu dedikleri 
anlayabiliyor olsan sen Can Manay olurdun” demektedir. Bu durumda kendi meslek statüsünü ve 
yardımcısının mesleki durumunu stereotipleştirerek, yardımcılar bu çıkarımlarda bulunamaz, bu 
cümleleri ancak terapistler kurabilir demektedir. 
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Ekran Görüntüsü 5. Gazeteci Aylin Karakteri 
 
Tablo 5. Fi Dizisi Birinci Sezon İkinci Bölüm 13.31’inci Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren Kadın  Kapalı bir 

mekan 
 Kahverengi ve mavi 
tonları 

 Hasta yatağı, çiçek, yemek 
tepsisi 

Gösterilen Hasta bir 
kadın 

Hastane Odası  Sakinlik, huzur, güven Hastane ortamında rastlanan 
öğeler 

Stereotip 
Türü 

 Hastalık    

 
Tablo 5’de göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde Can Manay ile görüşmeye giderken 
düşen gazeteci Aylin karakteri hastane odasında gösterilmektedir. Hasta stereotipinin yansıtıldığı bu 
sahnede, Aylin bir hastanın yapması gerektiği şekilde yemeğini yatağında yemektedir ve solgun 
görülmektedir.  
 

 
Ekran Görüntüsü 6.  Kadın ve Erkek öğrenci karakterleri 
 
Tablo 6: Fi Dizisi Birinci Sezon Üçüncü Bölüm 34.48’inci Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren Bir kadın ve bir 

erkek 
Kapalı bir mekan Gri ve beyaz Eşyalar ve yiyecek, 

içecekler 
Gösterilen İki öğrenci Öğrenci Evi Zengin sıradan bir 

öğrenci evi  
Öğrenci evinde 
görülebilecek 
unsurlar 

Stereotip Türü Cinsiyet    

 
Tablo 6’da göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde Kız ve erkek öğrenci görülmektedir. 
Kız öğrenci erkek öğrencinin ödevini yaptığı için öğretmeninden uyarı almıştır. Durumun çözülmesi 
için erkek öğrenciyi ödevi tekrar yapmaya ikna etmektedir. Ancak, erkek kız öğrenciyle iletişim 
kurmaya kapalıdır, ve “dalga mı geçiyorsun” diyerek, tavrını izleyeciye yansıtmaktadır ve onu 
stereotipleştirmektedir.  
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Ekran Görüntüsü 7.  Ceren  ve Can Manay Karakteri  
 
Tablo 7. Fi Dizisi Birinci Sezon Dördüncü Bölüm 08.49’uncu Dakika Analiz Tablosu 
Gösterge İnsan/Kişi Mekan Renk Nesne 
Gösteren Bir kadın ve bir erkek Açık havada bir ortam Yeşil  - 
Gösterilen Karşılıksız aşk Evin bahçesi Doğa - 

Stereotip Türü Cinsiyet    

  
Tablo 7’de göstergebilimsel analizi yer alan ekran görüntüsünde Dansçı Ceren ve erkek karakter Can 
Manay görülmektedir. Ceren karakteri dün çok güzel bir akşamdı derken, Can Manay karakteri, “sen 
çok güzel bir kızsın, kimsenin seni boş beklenti içerisine sokmaya hakkı yok” diyerek, iletişimi 
engellemiş ve Ceren’I stereotipleştirmiştir. Ardından yanından ayrılmıştır. 
7. SONUÇ VE BULGULAR 
Uzun zamandır sosyal psikoloji alanında ortaya konulan çalışmalar teknolojinin gelişimiyle birlikte 
yön değiştirerek yeni medya kanalı olan internet mecraları üzerinen yapılmaya başlanmıştır. 
Stereotipler bireylerin diğer bireyleri kendi zihinlerindee/algılarında konumlandırdıkları kategorileri 
ifade etmektedir. Bu tektipleştirmeler genellikle kişilerin ait oldukları mesleki gruplara, cinsiyetlerine, 
ırklarına ve hastalıklarına göre yapılmaktadır. Toplumsal genel kabul gören normlar açısından belirli 
sosyal gruplarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine yönelik bilgi sağlayabilen stereotipler, aslında bir 
iletişim engelidir. Çünkü kişilerarası iletişimde bireysel farklılıklar stereotipleştirmeler sebebiyle göz 
ardı edilmektedir. Bu durumda sağlıklı bir iletişim sürecinin oluşmasını geciktirmekte veya tamamen 
engel teşkil edebilmektedir. Araştırma sonucunda ulaşılan veriler, Türk toplumu içerisinde öne çıkan 
stereotipleri ortaya koymaktadır. Bu stereotipler nicelik bakımında meslek grupları ve cinsiyet üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Toplum içerisindeki bireyler ait oldukları meslek gruplarına göre adeta kategorize 
edilmekte ve bu dahil edildikleri kategoriler doğrultusunda bireysel farklılıkları toplum tarafından çoğu 
zaman göz ardı edilmektedir. Benzer şekilde bireylerin cinsiyetleri onlara toplumun birtakım özellikler 
atfetmesine neden olmaktadır. Dizide genel olarak kadın güçsüzdür/muhtaçdır/acizdir diğer taraftan, 
erkek tahakküm kurar/güçlüdür/bağımsızdır. Toplum tarafından genel kabul gören bu stereotipler Fi 
dizisi içerisinde dizi karakterlernin ortaya koyduğu roller aracılığı ile izleyiciye sunulmaktadır.  
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Geçmişten	Günümüze	Olimpiyat	Oyunlarında	Görsel	Kimliğin 
Maskotlar Üzerinden Sunumu143 
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Özet: Günümüzde sporun ortaya çıktığı ilk zamanlardaki gündelik hayat aktivitesi 
olma özelliğinin dışına taşıp modernizm etkisi altında ticari bir nitelikte evrimleşerek 
büyük ekonomiler oluşturduğu gözlemlenmektedir. Endüstriyel sporun tıpkı ticari 
markalarda olduğu gibi görsel anlamda farklılaşma ihtiyacının doğduğu izlenmektedir. 
Huizingaʼnın  “Oyun Oynayan İnsan” kavramı üzerinden bakıldığında, oyunun 
toplumsal etkilerinin günümüzde medya aracılığıyla daha geniş bir etki alanı yarattığı 
görülmektedir. Olimpiyatlar antik çağlardan günümüze kitlesel anlamda en büyük 
spor organizasyonu olarak ön plana çıkmaktadır. Sporla bütünleşen oyun kültürü, 
olimpiyatlar örneğinde görsel-kültürel aktarım aracı olma özelliğiyle de 
belirginleşmiştir. Maskotlar da bu görsel anlatılar içerisinde önemli bir unsur olarak 
kendisine yer edinmektedir. Bu çalışmada Olimpiyatlarda kullanılan maskotlar 
göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmektedir. Anahtar Sözcükler: Olimpiyat 
Oyunları, Olimpik Maskotlar, Görsel Kimlik 
 
Abstract:  Today it has been observed that sports have moved beyond the ability of 
everyday life activity to emerge and have evolved into a commercial nature with the 
influence of modernism and created bigger economies. Industrial sports seem to be in 
need of differentiation in the visual sense as it is in trademarks. When we look at 
Huizinga's concept of "Homo Ludens", it is seen that the social effects of the game 
have created a wider domain of influence through media today. From antiquity to the 
present day, the Olympics are at the forefront as the greatest sports organization in the 
massive sense. The game culture that is integrated with sports has also become 
evident by being a means of visual-cultural transfer in the case of Olympics. Mascots 
also take their place as an important element in these visual narratives. The mascots in 
the Olympics were examined by semiotical analysis in this study. Keywords: 
Olympics Games,Olympic Mascots, Visual Identity 

 
1. Giriş 
Olimpiyat Oyunlarının toplumsal ve tarihsel yapısı bu oyunların insanların oyun ile organizasyon 
boyutunda ilk defa gerçekleştirilen yarışmaların başında geldiğini gösterir. Hollandalı düşünür Johan 
Huizinga (1872-1945), oyunun kültür tarihi içerisindeki yerinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeker 
ve insan eylemlerini “Homo Ludens” isimli eserinde oyunun doğası üzerinden açıklar. Huizinga’ya 
göre (1950) oyun; kurgusal, insanı kuşatan ve ona bireysel özgürlük veren bir eylem biçimidir. Oyunun 
kültür ve toplum için önemine vurgu yapan Huizinga, oyunun kültürel gelişime öncül bir kaynaklık 
ederek onu geliştirdiğini savunur. Olimpiyat oyunları bu noktada ortaya çıkan ilk oyun türlerinden 
sayılmasa da insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Oyunlar kültürel bir birikimin aktarıcısı olarak 
da işlev görür ve bu noktada kültürel aktarımın görsel bir anlatı sunduğu da görülür. Gelişen toplumsal 
düzen, antik çağlardan modern zamanlara gelindiğinde olimpiyatların oluşturduğu görsel dili de 
zenginleştirmiştir. Özellikle modern dönemlerden itibaren, afişler, amblemler, logolar olimpik bir 
görsel anlatı kazanmıştır. Zira her sene yapılan Olimpiyatların meşaleleri bile görsel farklılıklar taşır. 
Maskotlarda bu noktada 1972 yılından itibaren Olimpiyatların vazgeçilmez görsel kimlik unsurları 
olarak önalana çıkar. Maskotlar; bir branşta birinci olan bir sporcunun yanında görülür, ya da 
kaybedenin yanında onu teselli eder, bazen seyirciler ile fotoğraf çekilir, bazen ise bir hediyelik eşya 
dükkanındaki pelüş oyuncağın kendisi olur. Bu noktada maskotların görsel anlamda Olimpiyatları 
zenginleştirdiğini söylemek doğru olacaktır. Bu çalışmada Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları tarihindeki 
maskotların bir görsel kimlik unsuru olmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

																																																								
143	(Eng.)	Presentation	of	Visual	Identity	on	the	Mascots	at	the	From	Past	to	Present	Olympic	Games	
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2. Tarihsel Süreçte Olimpiyatların Gelişimine Kısa Bir Bakış 
Kökenleri antik dönemlere dayanan Olimpiyatların tarihsel serüveni birçok kaynağa göre M.Ö.776 
yılına dayanır ve yaklaşık olarak 1200 yıl kadar bir zaman bu geleneğin sürdürüldüğü söylenir, 
başlangıç tarihi kazananların yazılı olarak kayda geçmesinde ötürü Antik Olimpiyatların başlangıç 
tarihi de M.Ö.776 yılı olarak kabul edilmiştir (Tekin ve Tekin,2014). Yunanistan’ın Pellopones 
yarımadasının güneybatısındaki eski Olimpia’da Yunan Mitolojisi’nin en önemli ve en güçlü sayılan 
tanrısı Zeus adına inşa edilen bir tapınağın yanında kutsal sayılan bir düzlükte gerçekleştirilip kayda 
geçirilen ilk oyunun ardından her dört yılda bir tekrarlan oyunların yaklaşık bir ay kadar sürdüğü 
söylenmekte ve bu süre zarfında Yunan şehir devletleri arasında vuku bulan her türlü savaş, kavga ve 
düşmanlığın yasak edildiği genel olarak kabul gören bir düşünce olarak ifade edilmektedir 
(Ünver,2006). Yüzlerce yıl süren, hem Yunanlılar hem de daha sonra Romalılar tarafından devam 
ettirilen bu geleneksel oyunların sona ermesi ise MS 393 yılında, Romalı Hıristiyan İmparator 1. 
Theodosus’un imparatorluk genelinde bütün pagan gelenekleri yasaklamasına dayanır 
(olimpiyat.nedir.org, e.t.:06.06.2018). Zira oyunlar başlangıcından itibaren Zeus’a atfedilmiş ve 
Hristiyanlığın yaygınlaşması ile birlikte resmi olarak pagan bir gelenek olarak görülen oyunların sonu 
gelmiştir. Olimpiyat oyunlarına antik dönemlerde katılım belirli kültürel, sosyal ve hukuki özellikler 
üzerinden şekillendirilmiştir. Oyunlara katılımın öncelikli şartı Yunanlı özgür (köle olmayan) bir erkek 
olmaktır. Kadınlar, köleler, Yunan olmayanlar bu noktada oyunlara katılma hakkına sahip değillerdir. 
Toplumsal ve siyasal hayatın bir yansıması olarak görülebilecek bu durum, Antik Yunan’da askeri, 
siyasi, ekonomik ve kültürel yaşantının erkeklerin egemenliğinde olduğunun bir göstergesi olarak 
görülür (Yıldıran, 2014). Modern oyunların başlangıç sürecinde milliyete bağlı olmasa da cinsiyete 
bağlı bu ayrımın başlangıçta kendisini gösterdiği görülse de süreç içerisinde Olimpiyatların toplumsal 
bir eşitlik ilkesi üzerinden kendisini var etmeye başladığı izlenmiştir. 
Fransız pedagog, tarihçi ve sporcu Pierre de Coubertin (1863-1937) Modern Olimpiyat Oyunları’nın 
mucidi sayılmaktadır. Gençlik zamanlarından itibaren eğitim sistemlerine ilgi duyan Coubertin, spor 
eğitimi aracılığıyla fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve ahlaki gelişimlerin gerçekleştirildiği klasik çağda 
Atina’da uygulanan sporu belli bir odağa koyan eğitim sisteminden (kendisinin de spora olan ilgisinden 
ötürü) oldukça etkilenmiş ve bu sistemi modern zamanlara da uyarlama arzusu hissetmiştir. Coubertin 
Fransa’nın 19.yüzyılda aldığı askeri hezimetleri diğer ulusların (özellikle de Almanların) yüzyılın 
başlarından itibaren sistematik bir şekilde jimnastik ve spor eğitimlerine verdikleri önem sayesinde 
gelişerek bunları askeri alanlarda uygulayabilme kabiliyetlerine bağlamıştır. Bu noktada İngilizler 
Coubertin için bir rol model olarak dikkat çekmiştir. İngilizlerin gerek bireysel anlamda gerekse de 
takım olarak sporu uzun yıllardan beri sosyal erdemlerin ve ahlaki davranış biçimlerinin kazanılması 
yolunda eğitimsel bir araç olarak kullanması Coubertin’i etkilemiştir. Ayrıca İngiltere, Olimpiyat 
Oyunlarının modern biçimini alması sürecinde ona büyük bir ilham kaynağı olmuştur. “Cotswold 
Olimpick Games” adıyla 17. yüzyıl başlarından itibaren sürdürülen yerel oyunlar ve 1850’de “Wenlock 
Olympian Games” adı altında ortaya çıkan yeni bir organizasyon, Coubertin’e modern oyunların 
oluşturulması noktasında etkilendiği kaynakların başında sayılmıştır (Yıldıran,2014). 1890 yılında 
Wenlock Olimpik Topluluğu144’nu ziyaret eden Coubertin, bu tarihten itibaren modern oyunlar için 
çalışmalarını hızlandırmıştır. Wenlock, günümüz Modern Olimpiyat Oyunları için önemli bir mihenk 
noktasıdır ki çalışmanın ilerleyen kısımlarında göreceğimiz maskotlardan birisi de “Wenlock” ismi ile 
karşımıza çıkacaktır 145. 

Resim 1. 1850’de Kurulan, Modern Olimpiyatlar’ın Öncüsü  
Wenlock Olimpiyat Toplumu Arması 

																																																								
144	Organizasyon	günümüzde	yerel	düzeyde	spor	müsabakalarını	sürdürmektedir.	Topluluk	ve	tarihsel	serüvenleri	
hakkında	daha	ayrıntılı	bilgiler	internet	adreslerinde	mevcuttur:	https://wenlock-olympian-society.org.uk/	
145	2012	Londra	Olimpiyatları	
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Kaynak: https://wenlock-olympian-society.org.uk/ (e.t.:06.08.2018) 

Coubertin’in çabaları sonucunda Modern Olimpiyat Oyunları, tarihte ilk defa 1896 yılında Atina’da 
başlar. Bu aynı zamanda Olimpiyat oyunlarının doğduğu ülkenin ta kendisidir ve özellikle bu sebepten 
ötürü seçilmiştir. İlk zamanlarında antik dönemlerde görüldüğü gibi kadın sporcuların yer alması 
uygun görülmüş olmasa da (Coubertin 20.Yüzyıla geçerken toplumsal anlamda cinsiyet ayrımcılığına 
ve eril hegemonyanın süregelmesine göz yummuş olsa da) ilerleyen yıllarda bu durum aşılmıştır. 
Dünya üzerindeki her bir kıtadan başarılı sporcuların dört yılda bir yapılan bu büyük spor festivalinde 
bir araya gelmesini sağlayan Olimpiyat Oyunları’nın en temel amacı; karşılıklı anlayış, dostluk ve 
kültürel çeşitlilik özünde sportif bir rekabet üzerinden, daha iyi ve daha barışçıl bir dünya kurulmasına 
katkıda bulunmak olarak belirginleşmiştir (Özdilek, Şentürk ve Döşyılmaz, 2003).  Olimpiyatların 
mottosu sayılan “Citius, Fortius, Altius” (Daha Hızlı, daha güçlü, daha yüksek) yalnızca sportif 
müsabakalarda geçer bir öğretiden ziyade modern toplumlarda gelişmişliğinde bu ilkeler üzerinden 
gerçekleşmesi olarak yorumlanabilir. Her ne kadar günümüz toplumlarında ortaya çıkan demografik 
farklılıklar kendisini hissettirsede, bütün bu eylemlerin Olimpiyat Oyunları üzerinden daha barış dolu 
bir dünya vadetmesini beklemek umutsuz bir eylem olmamalıdır. 
3. Olimpiyatlar Ekseninde Bir Görsel Kimlik Unsuru Olarak Maskotlar  
Maskotlar özellikle malların tüketim kültürü etkisinde dolaşımının artması ile ortaya çıkan ürünü, 
hizmeti, organizasyonu ya da toplumsal bir olguyu sembolize eden karakterler olarak karşımıza çıkar. 
Kelimenin kökeni Fransızcadan gelmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre maskot sözcüğü “uğur/şans 
getireceğine inanılan şey” olarak ifade edilmektedir. Küçükerdoğan (2013) maskotların pazarlama 
literatüründeki kullanımına dikkat çekerek, maskotları bir farklılaşma ve farkındalık yaratma aracı 
olarak niteleyerek iletişim süreci içerisinde ürün, mal, hizmet ve organizasyonların kişiselleşmiş ve 
görselleşmiş aktarımlarını sağlayan insan, hayvan ya da nesneler olarak değerlendirmektedir. Ayrıca 
maskotlar hizmet ettiği kurumun ruhunu aktarma ve değer yaratma sürecinde de etkili birer aracı olarak 
görülmektedir.  
Maskotlar çocuklar ve gençler için ilgi çekici bir unsur olarak öne çıksada, erişkin bireylere çocukluk 
zamanlarını anımsatmaları bakımından da etkili bir görsel kimlik unsuru olma özelliği taşırlar. 
Maskotlar ile sunulan karakterlere dönüştürülen imajlar zihinlerde uzun bir süre yer etmektedir. 
Muhatabına pozitif duygular veren ve bilhassa bu maksatla tasarlanmış olan maskotlar genellikle 
gülümserler. Maskotların suretlerinde belirgin bir şekilde görülen gülümseyişler yoluyla; mutluluk, 
memnuniyet ve neşe gibi pozitif duyguların aktarımı kolaylaşmaktadır (Özcan,2014). Bu çalışma 
kapsamında incelenen olimpik maskotlar içerisinde insansı özellik taşıyan her bir maskotun da 
gülümsediğini görebilmek mümkündür. Bu durum gerek Olimpiyat Oyunları’nın seyirlik bir eğlencelik 
olduğu gerçeği ile örtüşmesi, gerekse de kurgulanan maskotların sempatik bir şekilde tasarlanarak 
insanları özünde mutlu etme gayesi taşımasında ötürüdür. Olimpiyatlar maskot kullanımının etkili 
örneklerini bizlere göstermektedir. İyi bir şekilde tasarlanmış ve doğru bir ifade sunumu kazanmış 
maskotlar zaman içerisinde ikonik bir hareye bürünmeyi başarmaktadır. Olimpik maskotlar bu noktada 
1972’den itibaren karşımıza dörder yıllık aralar ile çıkmasından ve Olimpiyatların muazzam bir kitlesel 
etki alanına sahip olmasından ötürü bu kapsamdaki birçok maskotun insanların hafızalarına kazındığını 
söylemek mümkündür.  
Olimpiyatların resmi olarak kabul görmüş ilk maskotu 1972 yılında Almanya’da karşımıza çıksa da bu 
noktada, maskotların gelişmesine öncülük eden ancak çoğunlukla gözardı edilmiş olan bir karakterden 
söz etmek gerekir. 1968 Grenoble Olimpiyatları için tasarımcı Aline Lafargue tarafından oldukça kısıtlı 
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bir sürede (bir gecede olduğu rivayet edilir) yaratılan “Shuss”146 isimli bir karakter oluşturulmuştur. 
Sözcük anlamı olarak “yokuş aşağı hızla kaymak” olarak Türkçeleştirilebilecek Shuss, kırmızı top 
şeklinde bir baştan, kolsuz bedenindeki taşıdığı spor üniforması ile kayak yapan bir karakterdir. 
Komite, o gün için maskot sözcüğünün kullanımını henüz benimsemediğinden ötürü, Shuss bir 
Olimpik bir maskot olarak görülmek yerine Olimpik Karakter olarak değerlendirilmiştir. Bu dramatik 
yaklaşım neticesinde Karakter Shuss Olimpiyatlar Tarihi’nin ilk resmi maskotu olarak anılmasa da bu 
çalışmada kendisine değinmek gerekli görülmüştür. 

Resim 2. Olimpiyatların ilk resmi olmayan maskotu “Shuss” 

 
Kaynak: https://www.olympic.org/mascots (e.t.:06.08.2018) 

4. Geçmişten Günümüze Olimpiyat Maskotlarına İlişkin Bir İnceleme 
Çalışmanın bu kısmında 1972 yılından 2018 yılına dek gerçekleştirilmiş olan Yaz ve Kış Olimpiyat 
Oyunları’nda kullanılan maskotlar göstergebilimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. 1972 Münih 
Olimpiyatları resmi olarak maskot kullanımının gerçekleştirildiği ilk Olimpiyat olarak kayda geçmiştir. 
Bu süre zarfında analizin evren ve sınırlılığı Olimpiyatların resmi internet sitesinden147 elde edilmiş 
olan 24 maskot ile şekillenmiştir. Parsa ve Parsa(2002:9) Sassure’un dil bilimsel anlamda göstergenin 
bir kavram ve ses imgesi ile birleşimi olduğunu söylediğini belirtirler, öğrenim kolaylığı ve çözümleme 
açısından geçici bir ayrım olarak gösterge sözcüğü yerine gösterilen ve gösterene dikkat 
çekilebileceğini ifade ederler.Analiz için oluşturulan tabloda F.de Saussure’un işaret ettiği “ses imgesi” 
, “gösteren” ve “gösterilen” kavramlarından yararlanarak oluşturulmuştur.  
4.1. 1972 Münih Olimpiyatları 
Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen 1972 yaz Olimpiyatları bugün zihinlerimizde her ne 
kadar trajik bir olay ile aklımızda yer etse de (İsrailli atletlerin öldürülmesi), maskot kullanımı 
açısından bakıldığında bu Olimpiyat’ın tarihin ilk resmi maskotunu dünyaya sunması bakımından 
önemli bir Olimpiyat tarihi olarak görmek gerekir. Almanyalı tasarımcılar Otl Aicher, Elena 
Winschermann tarafından tasarlanmış olan, “Waldi” isimli Bavyera coğrafyasına özgü bu küçük 
köpek bir anda bütün dünya da tanınırlık elde etmeyi başarmıştır. Bu ilk olimpik maskot o kadar 
önemsenir ki, maraton koşusu için tasarlanan alan olimpiyat komitesi tarafından bu maskot şeklinde 
tasarlanır. Waldi’nin bir maskot olarak bize sunduğu göstergeler kısaca; dayanıklılık, cesaret, sadakat, 
dostluk, enerji gibi kavramlar üzerinden şekillenir.  
Tablo 1. Waldi  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 

  

Waldi özel bir isimdir. 
Maskotta karşımıza 
‘dachshund’ cinsi bir köpek 
olarak karşımıza çıkar. 
Dachshund cinsi köpekler 
uzun gövdeleri, kısa bacakları, 
hareketli ve arkadaş canlısı 
mizaçları ile dikkat çekerler. 
Şekillerinden ötürü Türkçede 
“sosis köpek” olarak da 
tanınırlar. 

Grafik formda 
oluşturulmuş, baş 
ve vücudunda 
olimpik renklerinin 
en az üçünü taşır. 
Maskot Waldi’nin 
Öne çıkan renkleri; 
mavi, sarı, kırmızı 
ve yeşildir. 

Münih’in bağlı olduğu 
Bavyera bölgesine özgü olan 
dachshund cinsi bu köpek; 
sadakat, enerji, arkadaşlık ve 
dayanıklılık özellikleri ile 
belirginleşir. Maskot ile 
gösterilen, olimpiyat 
oyunlarına yönelik hem 
dostluk hem de lokal bir 
geleneksellik anlayışıdır. 

 
4.2. 1976 Montreal Olimpiyatları 
																																																								
146	Resmi	maskot	sayılmayan	Schuss,	bugün	Olimpiyatların	Resmi	İnternet	Sitesi’nde	‘Maskotlar’	bölümünde	yer	
almaktadır.	https://www.olympic.org/grenoble-1968-mascot	
147	Bütün	maskotlara	internet	sayfası	üzerinden	ulaşmak	için	https://www.olympic.org/mascots		
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Kanada’da düzenlenen bu olimpiyat oyunları ile birlikte maskotların yavaş yavaş oyunlar için ne kadar 
önemli görsel unsurlardan birisi olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Montreal Olimpiyat Komitesi de 
tıpkı Münih Olimpiyatlarında olduğu gibi, kendileri için önemli sayılabilecek ve bu coğrafyada en çok 
görülen hayvanların başında gelen kunduzu maskotlaştırmışlardır. Bu noktada ayrıca isim için bir 
yarışma düzenlenmiş ve yarışma sonucu kazanan isim tarihsel kökenler (Kanada topraklarında yaşayan 
yerli halk dilinden türetilir) üzerinden de belirleyip kültürel bir artalan oluşturulmuştur. George Huel 
isimli bir tasarımcı önderliğindeki bir ekip tarafından yaratılmış olan kunduz maskot Amik bize; sabır, 
dayanıklılık ve çalışkanlık göstergelerini sunmaktadır.  
 
Tablo 2. Amik  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 

 
 

Amik genel bir 
isimdir. Kanada’nın 
Algonquin bölgesinde 
yaşamış olan yerlilerin 
bölgede oldukça 
yoğun bir popülasyona 
sahip olan kunduz 
hayvanına yerel dilde 
sesleniş biçimleridir.  

Üzerinde olimpiyat 
amblemini taşıyan bir 
kırmızı bir şerit 
taşıyan, siyah renkli 
bir kunduz. Biçim 
olarak diğer 
maskotlarla 
kıyaslandığında 
insansı bir formda 
resmedilmemiş 
olması dikkat 
çekicidir. 

Kunduz Kanada coğrafyasının 
simgesel hayvanlardan birisi 
sayılmaktadır. Hem bölgenin doğal 
yaşamına dikkat çekmekte hem de 
yerel bir özellik taşıdığı görülür. 
Çoğu maskota göre amik daha sade 
ve resmi tasarımı ile dikkat çeker. 
Vücudunda yer alan şerit 
olimpiyatlarda kazananları sembolize 
eder ve bu gösterge başarı vurgusu ile 
özdeşleştirilebilir. 

 
4.3. 1976 Innsbruck Olimpiyatları 
Almanya’nın Innsbruck kentinde gerçekleştirilen 1976 Kış Olimpiyatlarında karşımıza maskot olarak 
bir kardan adam çıkmaktadır. Walter Pötsch isimli bir tasarımcı tarafından yaratılan Schneemandl, 
önceki maskotlara göre önemli bir avantaja sahip olmuştur. İnsansı formu ile oyunlar sırasında maskot 
kostümü giyen insanlarca canlandırılmış ve bu sayede tanınırlığı oldukça artmıştır. Ayrıca bu insanı 
form Schneemandl’ın farklı spor branşlarında farklı temalar ile izleyicilerin karşısına çıkmasını 
sağlamıştır. Pelüş oyuncaklarından, tişörtlerine, şapkasına kadar birçok hediyelik eşyaya tema katan 
Schneemandl, bu sayede maskotların gerçekten olimpiyatlar için önemli bir finansal değer 
olabileceğini ispatlamıştır. Bize sunduğu göstergeleri; sempati, hoşgörü, eğlence, oyuna davet gibi 
kavramsal unsurlar üzerinden yorumlamak mümkündür. 
Tablo 3. Schneemandl  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 

  
 

Schneemandl genel bir 
isimdir. Almanca kardan 
adam anlamına gelmektedir. 
Günümüzde kardan adamlar 
özellikle kış aylarında 
çocukların kömürden gözler, 
havuçtan burunlar ekleyerek 
süsledikleri kardan yapılan 
heykeller olarak 
betimlenebilir. 

Kol ve ayakları, 
gülümseyen sureti, 
havuçtan burnu ve 
Almanya’ya özgü 
bir trol şapkası ile 
el sallayan bir 
kardan adam 
figürü. 

Schneemandl takmış olduğu 
şapka, bölgeye özgü olup trol 
şapkası ya da alp şapkası olarak 
adlandırılmaktadır. Bu şapka 
maskottaki yerelliğe vurgu 
yaparken aynı zamanda kardan 
adam figürünün eğlence, 
arkadaşlık ve sempati gibi 
duygular üzerinden kendisini 
vurguladığı görülmektedir. 

 
4.4. 1980 Lake Placid Olimpiyatları 
Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen 1980 yılındaki kış Olimpiyatlarında maskot olarak 
karşımıza bir rakun çıkmaktadır. “Roni” ismi bölgede yaşayan okullu çocuklar tarafından seçilmiştir ve 
tıpkı maskot Amik gibi Roni ismi de bölgede yaşamış yerli dilinden gelmektedir. Don Moss isimli bir 
tasarımcı tarafından yaratılan Roni’de, Schneemandl’ın açmış olduğu insansı maskotların ticari değer 
gücünü kullanmayı başarmıştır ve bu tarihten itibaren maskotlar geleneksel anlamda hediyelikler 
olarak büyük bir pay sahibi olmayı başarmıştır. Roni bize gösterge olarak iklim özellikleri ile 
bütünleşik anlamda fiziksel bir görüntü sunmakla beraber, insansı formu ile sempati ve dostluk 
çağrışımları uyandırmaktadır. 
 
Tablo 4. Roni  

Maskot Kavram / Ses Gösteren Gösterilen 
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İmgesi 

  

Roni, özellikle New 
York ve Lake Placid 
bölgesinde yaşamış 
olan Amerikalı yerli 
Iroquoian Halkı’nın 
dilinde rakun 
anlamına 
gelmektedir. 

Gülümseyen yüzü, el 
sallayan kolları ve 
gösterişli kuyruğu ile 
insansı maskot Roni Kış 
sporu atletlerinin 
üzerlerinde görmeye 
alışık olduğumuz mavi 
renkte bir üniforma 
giyen roni, eldiven ve 
kızaklı ayakkabılar 
giymektedir.  

Rakun özellikle soğuk iklimler ile 
özdeş bir hayvan olup aynı zamanda 
Lake Placid bölgesinde yaygın 
olarak görülen bir hayvan türüdür. 
Bu yaygınlık Roni’nin maskot olarak 
belirlenmesinde etkendir. Ayrıca 
Roni rakunlara özgü göz çevresinde 
bulunan siyah renkli halkalar bir kar 
gözlüğü ile özdeşleştirilerek kış 
mevsimine dolaylı bir vurgu 
yapmaktadır. 

 
4.5. 1980 Moskova Olimpiyatları 
Moskova Olimpiyatları o dönem son demlerini yaşayan Sovyetler Birliği için oldukça önemli bir 
organizasyon olarak öne çıkar. Dünyanın öteki kutbu sayılan bu coğrafya, aynı zamanda kendisini 
dünyaya daha görkemli gösterebilmek adına oldukça gösterişli bir ev sahipliğinde bulunmuştur. 
Maskot ayı Misha bir anket ile belirlenmiştir. Yaratıcısı Victor Chizhikov’dur. Maskot olarak 
belirlenmesinin ardından 1978 yılında uzaya giden bir Sovyet Mekiği tarafından uzaya götürülmüş 
olması dikkat çekicidir. Ayı Rus Halkı için kültürel anlamda yeri olan bir hayvandır. Bu bağlamda 
Misha Rus geleneklerini yansıtırken aynı zamanda, gösterge olarak güç imgesini en üst noktaya 
koymuştur. 
 
Tablo 5. Misha  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 

 

Tam ismi Mikhail 
Potapych Toptygin olan 
Misha bir ayıdır. Asya 
topraklarında geniş 
sınırlara sahip olan 
Rusya’da ayı, gerek 
sözlü gerekse de yazılı 
kültür ürünlerinde 
sıklıkla karşımıza çıkan 
bir hayvan olarak öne 
çıkar. 
 

İnsansı ifadesi ve 
olimpiyat logosu 
şeklindeki kemer 
tokasına bağlı 
olimpiyat 
renklerini içeren 
kemeriyle 
gülümseyerek 
bakan boz bir ayı 
figürü. 

Rus kültüründe ayı gücü ve dayanıklılığı 
sembolize etmektedir. Birçok halk 
öyküsünde ayı önemli bir kültürel motif 
olarak yer alır. Ayrıca Rus çocuk 
öykülerinde eğitici ve öğretici bir 
misyona da sahiptir. Misha bu bağlamda 
hem olimpiyatların doğasına uygun 
olarak güç ve dayanıklılık ile eşdeğer bir 
anlatı sunarken hem de sempati ve 
dostluk duygularını uyandıracak bir 
maskot olarak kullanılmıştır. Aynı 
zamanda geleneksel bir Rus imgesi 
olarak da görülebilir. 

 
4.6. 1984 Saraybosna Olimpiyatları 
Kurt Yugoslav toplumunda önemli bir hayvan olmuştur, ulusal sayılabilecek bir yere sahiptir ve 
kültürel anlatılarda yer tutar. Özellikle gücü ve cesareti göstergeler olarak izleyiciye konumlandırır. 
Maskot bir yarışma ile seçilmiştir ve tasarımı Jože Trobec’e aittir. 
 
 
Tablo 6. Vučko  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

 
 

Maskot Vučko bir 
kurttur. Kurt özelikle 
Sırbistan’da dağlık 
bölgelerde oldukça 
yaygın şekilde 
yaşayan bir 
hayvandır. 

İnsansı formu ile 
görülen maskot Vučko 
siyah-beyaz kürkü, 
işaret parmaklarını 
çaprazlayarak verdiği 
selamı ve kırmızı renkli 
atkısı ile dikkat çeker. 
Yüzünde belirgin 
sayılabilecek bir 
gülümseme vardır. 

Kurt Sırp ulusu mitolojik anlamda 
gücü ve cesareti sembolize eden bir 
hayvan olmuştur. Vučko yüzündeki 
gülümseme ile kurt imgesine ilişkin 
saldırgan düşünceyi yumuşatmakta 
ve aynı zamanda gözlerindeki kısıklık 
ile de bir ne vi rekabete davet eder 
görünmektedir. Elleri ile yapmış 
olduğu işaret “şans” anlamına 
gelmektedir. Boynunda taşıdığı atkı 
ise kazananların madalyasına ilişkin 
bir göndermede bulunmaktadır. 

 
4.7. 1984 Los Angeles Olimpiyatları 
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Los Angeles Olimpiyatlarında öncelikle seçilen maskot bir ayı olmuştur, ayı kentin ait olduğu eyalet 
olan Kaliforniya’nın sembolüdür. Ancak bu hayvanın maskot olarak 1980 yılında Sovyetler tarafından 
kullanılması üzerine ABD’nin ulusal figürlerinden sayılan bölgeye özgü kartal maskot olarak 
belirlenmiştir. Maskot doğrudan ünlü “Sam Amca” figürü ile özdeş bir şekilde hazırlanmış ve Walt 
Disney’e bağlı olarak çalışan bir tasarımcı olan C. Robert Moore tarafından yaratılmıştır. Ulusal ve 
milliyetçi unsurlar kartala kazandırılan sempatik bir görsellik üzerinden sergilenerek 
göstergeleştirilmiştir. 
 
Tablo 7. Sam  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

 

Sam bir 
Amerikan 
kartaldır. İsim 
aynı zamanda 
Amerika’nın 
ulusal 
sembollerinden 
‘Sam Amca” 
karakterine bir 
göndermede 
bulunmaktadır. 

Başında mavi, 
beyaz, kırmızı 
renkler ve 
olimpiyat logosu 
olan fötr bir şapka, 
boynunda kırmızı 
beyaz bir papyon 
ve kırmızı renkte 
bir üst giyen beyaz 
başlı, kahverengi 
gövdeli bir kartal. 

Sam Amerikalılar için ulusal bir figür sayılan 
“sam amca” figürün bir kartal versiyonu olarak 
görülür. Bu Amerikan milliyetçiliğine dair açık 
bir göndermedir. Zira taktığı şapka olimpiyat 
logosu dışında neredeyse aynıdır, zira kartalın 
ismi de Sam’dir. Bu noktada maskot gerek 
tarihsel bir figüre öykünmesi gerekse de 
Amerika’ya özgü bir hayvanı maskot olarak 
konumlandırması bakımından milliyetçi 
değerleri ön plana çıkarması bakımından 
dikkat çeker. Amerikan kartalı buna ek olarak 
özgürlük gibi bir yan anlamı da içerisinde 
barındırır. 

 
4.8. 1988 Seul Olimpiyatları 
Kim Hyun tarafından tasarlanan maskot bir yarışma sonucu belirlenmiştir. Kaplan Kore kültürü için 
önemli bir hayvan olarak karşımıza çıkar ve birçok kültürel eserde sıklıkla görülen bir hayvandır. 
Göstergesel olarak, gücü, aklı, mizahı, soyluluğu ve tarihsel kökenleri işaret eder. Olimpiyatlar 
tarihinde ikonikleşmiş bir maskot olarak görülür. 
 
Tablo 8. Hodori  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 

 

Hodori bir kaplandır. 
“Ho” sözcüğü Kore 
dilinde kaplan 
sözcüğünün bir 
hecesidir. “dori” ise 
yine Kore dilinde 
erkek isimlerinde 
kullanılan bir 
küçültme eki olarak 
karşımıza çıkar. 

Başında geleneksel 
şapkası, boynunda 
olimpiyat logosunun 
bulunduğu bir 
madalya ile insansı 
formdaki kaplan 
maskot Hodori, 
gülümseyen, sempatik 
bir ifade ile 
betimlenmiş ve bir eli 
ile selam verir bir 
şekilde tasvir 
edilmiştir.  

Kaplan, Kore efsanelerinde ve 
popüler sanatında sıklıkla kullanılan 
bir hayvandır. Ulusal bir değer olarak 
cesaret, asalet, bilgelik ve mizah gibi 
unsurları imgeler. Başında köreye 
özgü “sangmo” adı verilen yerel bir 
şapka bulunmaktadır. Gerek kaplanın 
Kore halkı için taşıdığı ulusal değer 
gerekse de taşıdığı bu şapka aynı 
zamanda kültürel değerlere ilişkin bir 
gösterge sayılabilir. 

 
4.9. 1988 Calgary Olimpiyatları 
Hidy ve Howdy tasarım ekibinin yaratımı sonucu ortaya çıkmıştır ancak baş tasarımcıları Sheila 
Scott’dur. Maskot oluşturulmadan önce boz bir ayının kullanılması düşünülmüş olsa da bu figürün 
daha önce kullanılmış olmasından ötürü ve iklimsel özellikleri daha iyi yansıtacağı görüldüğünden 
kutup ayılarının maskot olarak kullanılmasında karar kılınmıştır. Bu figürler Olimpiyatlar ‘da ilk defa 
bir maskotta çift bir kullanımın örneği olması bakımından önemlidir. Gösterge olarak geleneksel 
kıyafetleri ile yerel unsurlar sunarlar ve aynı zamanda cinsiyet eşitliği gibi bir açıdan bakıldığında öncü 
bir maskot olarak dikkat çekerler. 
 
Tablo 9. Hidy ve Howdy  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
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Hidy (kadın) ve Howdy 
(erkek) amerikanın kuzeyinde 
yeralan kutup bölgelerinde 
kısmen yaşayan kutup 
ayılarını sembolize eder. 
Sözcük olarak Hidy 
İngilizcenin günlük 
kullanımında ‘merhaba’ 
sözcüğünün bir uzantısı, 
Howdy ise “nasılsınız” 
sorusunun kısaltılmış bir 
versiyonu olarak anlam 
bulmaktadır. 

Üzerlerinde Amerika 
kıtasına özgü 
kıyafetleri ve 
şapkaları ile bir 
erkek(howdy) ve bir 
kadın(hidy) kutup 
ayısı görülmektedir. 
Howdy’nin elinde bir 
bayrak 
bulunmaktadır. Her 
ikisi de sempatik bir 
ifadeye sahiptir. 

Maskotların kıyafetleri ulusal 
imgeler üzerinden kendisini 
gösterir. Takılan şapkalar ve 
kıyafetler Kuzey Amerika 
kültüründe sıklıkla karşımıza 
çıkan göstergelerdir. Howdy 
elinde bir Kanada bayrağı taşır ve 
her ikisinin de vücut dili 
misafirperver bir görüntü 
sunmaktadır. İkili maskot 
kullanımı eşitlik, dostluk, 
misafirperverlik gibi anlamlar 
sunar. 

 
4.10. 1992 Barcelona Olimpiyatları 
Javier Mariscal tarafından tasarlanan Cobi, olimpiyat komitesine sunulan farklı 6 maskot tasarımı 
arasından seçilmiştir. İlk ortaya çıktığında insanlar üzerinde olumsuz bir izlenim uyandırdığı ancak 
oyunlar başladıktan sonra onlarca farklı kostümle kendisini göstermeye başladıktan sonra çok 
sevilmeye başlandığı söylenir. Cobi’nin tasarımındaki Barselona’nın sanatsal kökenlerine, doğal 
yaşamına ve misafirperverliğine ilişkin izler görülür. Küçük çocuklarda spor bilincini arttırmak için 26 
bölümlük bir çizgi dizide de kendisini göstermiştir. 
 
 
Tablo 10. Cobi  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 
 

 

Cobi bir köpektir. 
İsmi Barselona 
Olimpiyat 
Organizasyon 
Komitesi’nden 
(COOB) esinlenmiş 
ve bir çok dilde 
kolayca telaffuz 
edilebilirliğinden 
ötürü seçilmiştir. 

Maskot Cobi, İspanyanın 
Pireneler bölgesine ait bir 
tür çoban köpeğinden 
esinlenerek 
oluşturulmuştur. Basit, 
çizgisel, kübik bir tarzda 
resmedilmiştir. Maskot 
cobi açık kahverengi 
tonlarındadır ve göğsünde 
olimpiyat logosu ve 
amblemlerini taşır. 

Maskotta hissedilen kübik tarz, 
ispanyanın sanat tarihine ilişkin izler 
barındırmaktadır. Cobi’nin aynı 
zamanda bölgeye özgü bir köpek 
türünden esinlenerek oluşturulması 
ulusal bir imgeleme olarak 
değerlendirilebilir. Köpekler dünya 
genelinde sadakat ve dostluk gibi 
anlamsal imgelere işaret eder ki bu 
imgeler aynı zamanda olimpiyatların 
temel düsturları ile doğrudan 
ilintilidir. 

 
4.11. 1992 Albertville Olimpiyatları 
Magique, Scheneemandl’dan beri hayvan olmayan ilk maskot olarak dikkat çekmiştir. Geleneksel dışı 
bu seçimin Magique’in günümüzdeki hatırlanabilirliğini olumsuz bir şekilde etkilediği söylenir. 
Phillippe Mairesse tarafından yaratılan maskot da Fransız forması ulusal bir göstege sunar. Yıldız 
şeklinin hayal ve hayal gücünü sembolize ettiği belirtilir. Maqique ayrıca düzenleme komitesi 
tarafından çocuklar için eğitim modüllerinde ve eğitsel oyunlarda kullanılmıştır. 
 
Tablo 11. Magique  

Maskot  Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

Magique Fransızca 
“sihirli” anlamına 
gelmektedir. Maskot 
Magique bir yıldız 
formunda tasvir 
edilmiştir.  

Kırmızı kukuletası ve 
mavi eşofmanı ile 
yıldız şeklinde, çocuk 
suretine sahip bir 
yıldız. Yüzündeki 
tebessüm ve yıldızın 
şekli itibariyle ortaya 
çıkan insansı vücut 
formu ile 
belirginleşmiştir. 

Yıldız sembolik olarak hayal ve hayal 
gücü ile özdeşbir imgedir. Batı 
medeniyetlerinde aynı zamanda umut ve 
hayal gibi imgesel özellikleri de ifade 
eder. Magique’in üzerindeki kıyafet 
Fransız ulusal forması ile görüntüsel 
olarak benzeşiktir. Aynı zamanda 
kıyafetlerdeki renkler ulusal renklerden 
oluşur. Magique yıldız formu ile 
kollarını açan bir erkek çocuğunu 
andırmaktadır ve bu görüntüsü ile 
çoşkulu ve kucaklayıcı bir görsel anlatım 
sunar. 

 
4.12. 1994 Lillehammer Olimpiyatları 
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Maskotlar isimlerini Norveç halkı için önemli sayılan, eski bir hükümdardan ve onun adaletli olmasıyla 
nam salmış teyzesinden alır. Bu çocuk figürlerin uyandırdığı sempati küçük yaştaki spor izleyicilerinin 
ilgisini uyandırmıştır. Maskotu Olimpiyatlar esnasında canlandırmak için ülke genelinde farklı 
bölgelerden çocuklar seçilmiştir. Bu seçime oldukça yoğun bir talep olmuştur. Maskotların isimleri 
ayrıca yanana bulunan iki paten pistine verilmiştir. Tasarımları Karl ve Werner Grossman’a aittir. Her 
ne kadar eski kıyafetler ile görünseler de, yapısal olarak çevre bilinci, saflık, dürüstlük gibi imgeleri 
vurgularlar. 
 
 
Tablo 12. Kristin and Håkon  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 

 

İlk defa doğrudan insan 
kullanımının örneği olan 
maskotlar Kristin ve 
Håkon isimleri Norveç ve 
Lillehammer bölgesinin 
tarihsel geçmişinden alır. 
Bu isimler 1217-1263 
yılları arasında Norveç 
Kralı olan Håkon 
Håkonson, ve teyzesi 
Prenses Kristin’den 
gelmektedir. 

Üzerlerinde 
olimpiyat 
ambleminin 
bulunduğu renkli 
kıyafetleri ile bir kız 
(Kristin) ve bir erkek 
(Håkon) çocuğu, 
gülümseyerek el 
sallar bir şekilde 
görülmektedir. 

Her iki karakterde tarihsel 
figürleri çocuk olarak tasvir eder. 
Bu ulusal anlamda önemli 
sayılan iki figürün çocuk 
formunda kullanımı görsel 
anlamda, masumiyet, coşku, 
saflık ve iyilik gibi değerleri 
çağrıştırır. Karakterlerin üstünde 
Norveç halkının Viking 
kökenleri ile bağdaştırılacak 
kıyafetlerin bulunması maskotun 
ulusal ve tarihsel köklerini 
desteklemektedir. 

 
4.13. 1996 Atalanta Olimpiyatları 
Maskotun ismi, 7 ile 12 yaş arasındaki 32 Amerikalı çocuk tarafınca seçilmiştir ve karakter John Ryan, 
tarafından yaratılmıştır. Izzy figüratif olarak ne bir insan ne bir nesne ne de bir hayvandır. Bu 
anlamdaki varlığı ile Olimpiyat Tarihi’nde sıra dışı bir maskot olarak öne çıkar. Karakter ayrıca bir 
çizgi film kahramanı olarak televizyonlarda kendisini göstermiştir. Çok renkli yapısı, oyunların benzer 
renkliliğine vurgu yapar. Teknoloji, modernlik, yaratıcılık, özgürlük gibi imgeleri de gösterge olarak 
vurgular. 
 
Tablo 13. Izzy 

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 

 

Başlangıçta “Whatizit” 
olarak adlandırılan maskot 
daha sonra bir yarışma 
sonucu “Izzy” adını 
almıştır. Izzy sözcük 
olarak ismin orijinal hali 
Whatizit’e yakın bir 
fonetiğe sahiptir. Whatizit 
ise İngilizce “bu nedir” 
anlamında kullanılan 
“what is it” sözcüğünden 
türetilen bir sözcük olarak 
karşımıza çıkar. 

Farklı renkleri 
bünyesinde 
barındıran 
maskotun vücut 
rengi mavidir. 
Elinde sarı bir 
meşale taşır, 
kırmızı ayakkabılar 
giyer. İnsansı 
formdaki bu konik 
şekilli karakter 
herhangi bir canlıyı 
doğrudan sembolize 
etmemektedir. 

Izzy teknoloji ile özdeş bir 
karakterdir. Zira karakter ne bir 
hayvan ne de bir insan değil; kol, 
bacak ve yüzü ile insansı formda 
bir yaratım olarak 
oluşturulmuştur. Bu göstergeler 
bize teknoloji eksenindeki 
gelişimi sembolize ederken 
karakterin çok renkli yapısı 
olimpiyatların çokulusluluğu, 
cinsiyet ayrımsızlığı, 
özgünlüğüyle de ilintili bir 
yorum yapabilmemizi sağlar.  

 
4.14. 1998 Nagano Olimpiyatları 
Landor Associates tasarım ajansı tarafından yaratılan baykuşların isimleri bir yarışma ile seçilmiştir. 
Baykuşların maskot olarak seçilmesindeki temel etken bilgelik vurgusu olarak belirtilir. Ayrıca 
olimpiyatların tarihsel kökenlerine vurgu yapacak şekilde, Yunan mitolojisindeki baykuş imgesinin 
Athena’yı temsilinden esinlenilmiştir. Dört baykuş da farklı elementleri simgeleyerek olimpiyatların 
bütünselliğine ve birbirine bağlı parçalardan oluşan bir bütün oluşuna dikkat çeker. Aynı zamanda dört 
yıllık periyoda da bir gönderme vardır. 
 
 
Tablo 14. Sukki, Nokki, Lekki, Tsukki  
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Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 

 
 

“Snowlets” olarak çoğul bir 
isme sahip olan bu 
maskotların her biri birer 
baykuştur. İngilizce “Snow” 
sözgüğü kar anlamına gelir, 
“let-let’s” sözcükleri ise izin 
vermek, harekete geçmek 
gibi anlamları işaret eder. 
Baykuşların isimleri  olan 
Sukki, Nokki, Lekki, Tsukki  
sözcükleri ile “Snowlets” 
sözcüğü ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca “Owlets” sözcüğüde 
genç baykuşlar anlamına 
gelmektedir. 

Her biri farklı 
renkte, primitf 
tarzda çizilmiş dört 
farklı baykuş 
görülmektedir. 
Küçük bacaklarını 
göz ardı 
ettiğimizde, 
görseller aynı 
zamanda dört insan 
başı olarak da 
görülebilir. 

Bu maskotlarda dikkat çeken 
bir özellik dörtt baykuşun 
olimpiyatların tarihsel aralığı 
olan dört yılı sembolize 
edişidir. Ayrıca her bir baykuş 
dört farklı elementi temsil 
etmektedir. Bunlar 
ateş(Sukki), hava(Nokki), 
toprak(Lekki) ve su(Tsukki) 
olarak öne çıkar. Baykuş 
birçok kültürde bilgeliği 
imgeler bu ayrıca 
olimpiyatların kültürel 
mirasını sembolize eder. 

 
4.15. 2000 Sydney Olimpiyatları 
Maskotlar Avustralya faunasını vurgulayan zengin türsel çeşitlilik üzerinden kendilerini gösterir. Her 
bir karakter ayrı ayrı suyu, havayı ve toprağı simgeler. Kültürel ve doğal zenginliğ vurgulayan bu 
karakter üçlüsü Matthew Hatton tarafından tasarlanmıştır. Ülkeye özgü olarak en çok bilinen 
hayvanlardan olan kanguru ve koala bilinçli olarak kullanılmamış, bu sayede bir farklılık yaratılmak 
istenmiştir. 
 
Tablo 15. Oly, Sid, Millie  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 
 

 

Oly bir yalıçapkınıdır. İsim  
olimpiyat sözcüğünden 
esinlenerek üretilmiştir. Sid 
bir ornitorenktir ve sözcük 
Sidney kentinin isminden 
esinlenerek 
oluşturulmuştur. Millie ise 
ismini milenyum 
sözcüğünden alan dikenli 
bir karıncayiyen olarak 
karşımıza çıkar. 

Avusturalya 
habitatına özgü olan 
hayvanlar; 
yalıçapkını, 
ornitorenk ve 
dikenli karıncayiyen 
insansı özellikleri 
ile 
belirginleştirilerek 
maskot olarak 
kullanılmışlardır. 

Kıtaya özgü bu farklı hayvanlar bir 
maskot olarak bize kültürel 
farklılığı ve hoşgörüyü imgeler.  
İmgelenen hoşgörü, farklı türlerin 
bir arada olması ile ima 
edilmektedir. Ayrıca bu hayvanları 
tek tek ele aldığımızda birini 
havada, birinin suda, birinin ise 
karada yaşadığını görürüz. bu da 
bize dünyaya doğal ve ekolojik bir 
perspektifte bakmamız gerekliliğini 
işaret etmektedir.  

 
4.16. 2002 Salt Lake City Olimpiyatları 
Landor ve Publicis tasarım ajansları tarafından yaratılan bu karakterler, bölgedeki eski zamanlara ait 
bir kaya figüründen esinlenerek üretilmişleridir. İsimlerin seçiminde bir yarışma düzenlenmiştir. 
Karakterler kültürel ve doğal zenginilik üzerinden olimpiyatların dostluk ve tarihsellik vurgusuna 
göndermede bulunur. 
 
 
 
Tablo 16. Powder, Copper, Coal  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 
 

 

“Powder”, “Copper” 
ve “Coal” sözcükleri 
ingilizce “toz/barut“ 
,”Bakır” ve 
“Kömür” anlamına 
gelmektedir. Maskot 
içerisinde Powder 
tavşan, Copper tilki, 
Coal ise ayı olarak 
karşımıza çıkar.   

Maskotta gri 
tonlarında bir tavşan, 
açık kahverengi 
tonlarında bir tilki ve 
koyu kahverengi 
tonlarında bir ayı 
karakterler olarak 
karşımıza çıkar. Üç 
karakter de gülümser. 
Tilki ve ayı kar 
gözlüğü takmaktadır. 

Tavşan, Tilki ve Ayı Kuzey 
Amerika’da oldukça sık görülen 
hayvan türleri olarak maskot içinde 
doğal çeşitliliği ve birlikte yaşamı 
sembolize ederler. barut, bakır ve 
kömür sanayi devrinin önemli 
maddelerinden sayılır ve gelişim ile 
ilintili bir anlam ifade eder. Bu doğal 
ve kültürel bileşim üzerinden 
düşünüldüğünde; Powder, Copper ve 
Coal bize hem gelişimi hem de 
birlikteliği imgelemektedir. 
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4.17. 2004 Atina Olimpiyatları 
Maskotların biçimsel formları, Yunanistan’da antik dönemlerde görülen “diadema” adı verilen 
topraktan küçük heykelciklerden esinlenerek oluşturulmuştur. Her iki karakter de ismini mitolojiden 
alarak olimpiyatların ilk günkü tarihsel dokusuna bir vurguda bulunurlar. Karakterleri Spiris Gogos 
tasarlamıştır. Maskot bize dostluk, kardeşlik, tarihsel köken, uyum ve beraberlik gibi göstergeler sunar. 
 
Tablo 17. Athena ve Phevos 

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

Her iki karakter de 
mitolojik kökenler 
üzerinden isim 
bulur. Athena, Atina 
şehrinin koruycusu 
ve bilgelik 
tanrıçasıdır. Phevos 
ise sanat ve ışığın 
tanrısı olarak anılan 
Apollon’un diğer 
adıdır. 

Eski tarz sanat 
eserlerinde 
görülebilecek bir estetik 
tasarımla oluşturulmuş  
turuncu tunikli bir kadın 
(Athena) ve mavi tunikli 
bir erkek (Phevos) figür 
elele görülmektedir. Her 
ikisinin üstünde de bir 
zeytin dalı motifi ve 
olimpiyat logosu 
bulunmaktadır. 

Athena ve Phevos (Apollon) Yunan 
mitolojisinin önde gelen 
figürlerindendir. Bu ikilinin 
seçilmesinde olimpiyat oyunlarının 
antik kökenlerine ilişkin bir 
gönderide bulunulmuştur. Athena 
ve Phevos ayrıca mitik olarak iyilik, 
güç, adalet, yardımseverlik, bilgelik 
gibi kavramlar ile anılmaktadır. Bu 
kavramlar olimpiyatların temelinde 
yer alan pozitif özellikleri  taşıyan 
maskotlar olarak onları öne 
çıkartmıştır. 

 
4.18. 2006 Torino Olimpiyatları 
Uluslararası bir yarışma sonucu seçilen maskotlar, Pedro Albuqerque tarafından tasarlanmış, kış 
olimpiyatlarını yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Neve bir kartopu; Gliz bir buz küpüdür. Birlikte 
başarılı Kış Oyunları için gerekli olan temel öğeleri temsil eder ve kış sporlarını kişileştirirler. Dostluk, 
birliktelik, estetik ve cinsiyet eşitliği gibi göstergeler sunarlar. Aynı zamanda bir çizgi filmde de 
televizyonda yer alırlar. 
 
 
 
Tablo 18. Neve ve Gliz  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

 

Neve sözcüğü 
İtalyancada “kar” 
anlamına 
gelmektedir. 
Gliz ise İtalyanca 
“Ghiaccio” olarak 
anlam bulan “buz” 
sözcüğünün 
kısaltılmış olarak 
kullanılan bir 
versiyonudur. 

Neve kırmızı, kıvrımlı bir 
bedene ve yuvarlak bir 
baş yapısına sahiptir. 
Gliz’in ise daha çizgizel 
bir tasarım ile şekillenmiş 
mavi bir bedene ve kare 
biçiminde bir baş 
yapısına sahip olduğu 
görülmektedir. Maskotta 
Neve kadın, Gliz ise 
Erkek karakterdir, her 
ikiside gülümsemekte ve 
vücutlarının üstünde 
olimpiyat logosu 
bulunmaktadır. 

Neve ve Gliz, tasarımları 
itibariyle kadın ve erkek 
formunun çizgisel tasarımı ve 
taşımış oldukları renkler 
üzerinde bizlere cinsiyetleri 
hakkında bilgi verir. Kış 
olimpiyatlarının temel unsuru 
olan kar ve buz bu noktada 
doğrudan maskot olarak vücut 
bulmuştur. Her iki karakterin 
çocuksu tasarımı, 
olimpiyatların çoşkusunu 
yansıtır.Neve’in yuvarlak 
hatları uyum ve zerafeti, 
Gliz’in keskin hatları ise güç 
ve direnci sembolize eder. 

 
4.19. 2008 Pekin Olimpiyatları 
Karakterler maskeler takmaktadır. Bu maskeler beş doğal elemente ve Çin'deki dört popüler hayvana 
karşılık gelir. Her maskot beş olimpik halkalardan birinin rengini temsil eder. Her biri, eski Çin 
kültüründe geleneksel olarak yaralan imgelerdir. Tarihsel kökenlere dikkat çeken geleneksel bir 
yapıları vardır. Bir yarışma sonucu belirlenen maskotlar Han Meilin tarafından yaratılmışlardır. 
 
Tablo 19. Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
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Karakterlerin isimleri 
aynı hecelerin tekrarı 
ile oluşturulmuştur ve 
bu heceler ile bir 
tekerleme meydana 
getirilmiştir. Tek 
heceleri alındığında 
ortaya çıkan çince söz 
öbeği “Beijing 
huanying ni” Türkçede 
“Pekin sizi ağırlıyor” 
anlamına gelmektedir. 

Maskotta her bir 
karakter farklı 
renklerde ve 
kostümler 
içerisinde 
görünür. Beibei 
mavi, Jingjing 
siyah, Huanhuan 
kırmızı, Yingying 
sarı, Nini ise yeşil 
renktedir.  

Maskottaki karaktereler 
bakıldığında başlıklarında 
figürlerin bulunduğu dikkat 
çeker. Mavi renkli Beibei balık 
ve su figürleri taşır (refah), 
siyah renkli Jingjing bir 
pandadır (mutluluk), Huanhuan 
ateşten bir başlık taşır 
(olimpiyat ruhu), sarı renkli 
Yingying bir antilop figürü ile 
görülür(sağlık), Nini ise bir 
kırlangıçtır (şans). Bütün 
karakterler olimpiyat 
amblemindeki renklerden 
oluşmuştur. 

 
4.20. 2010 Vancouver Olimpiyatları 
Vancouver Oyunlarına ait maskotlar, Kanada'nın batı kıyısındaki ilk ulusların faunası ve 
hikayelerinden esinlenen yaratıklardır. Quatchi, ormanda yaşayan, yerel öykülerde popüler bir karakter 
olan “Sasquatch” dır. Kalın kürkle kaplıdır ve çizme ve kulaklık giyer. Miga, bir deniz ayısı, kısmi 
katil balina ve Vancouver dolaylarında yaşayan kermode ayısı efsanevi bir hayvandır.  Meomi Tasarım 
Ajansı tarafından hazırlanan karakterler, bir yarışma ile seçilmişlerdir. Tarihsel kökenlere, doğal iklim 
örtüsüne dikkat çeker ve dostluk, birliktelik, uyum gibi imgeleri vurgularlar. 
 
Tablo 20. Quatchi ve Miga  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

 
 

Quatchi’nin ismi 
“Sasquatch” 
sözcüğünden 
gelmektedir. Bu 
sözcük Kuzey 
Amerika’da yaşadığı 
rivayet edilen Koca 
Ayak isimli efsanevi 
canlının isminin 
değiştirilmiş halidir. 
Miga ise kurmaca bir 
sözcüktür. 

Quatchi kürkle kaplı 
büyük bir bedene, büyük 
ayaklara ve kulağında 
onu soğuktan koruyan 
kulaklıklara sahiptir, 
kahverengidir. Siyah ve 
beyaz renkleri ve küçük 
bedeni ile dikkat çeken 
Miga ise boynunda bir 
atkı taşımaktadır. Her iki 
karakterde 
gülümsemektedir ve 
üstlerinde olimpiyat 
logosunu taşımaktadırlar. 

Efsanevi bir hayvan olarak 
“Koca Ayak” gizem, güç ve 
heyecan imgelerini taşır. Miga 
da Quatchi gibi doğrudan 
olmasada bölgeye özgü efsanevi 
canlılardan izler taşır ancak 
genel itibariyle bir deniz ayısı 
olarak tasvir edilmiştir. Her iki 
maskotun tasarım estetiği, 
eğlence, arkadaşlık, birliktelik 
gibi çağrışımları 
uyandırmaktadır. Aynı zamanda 
kültürel motifler üzerinden 
oyunların çok uluslu yapısına 
işaret ettikleri yorumlanabilir. 

 
4.21. 2012 Londra Olimpiyatları 
Wenlock Olimpiyatlar tarihinin en sıradışı maskotları arasındadır. İsmini tarihi “Wenlock Olympian 
Games” ‘den alır ve tarihsel köklere ismi ile vurgu yapar.biçimsel olarak karmaşık bir tasarımı vardır. 
Gerek şekli ve rengi, gerekse de ifadesi belirgin olmayan sureti ile modernitenin maskotlaşmış görsel 
bir temsili gibidir. Iris isimli bir tasarım ajansı tarafından yaratılmış olan Wenlock bir yarışma sonucu 
seçilmiştir. teknoloji, gelişim, gözetim, modernlik, cinsiyetsizlik gibi görsel imgeler sunar. 
 
Tablo 21. Wenlock  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

 
 

Wenlock ismini 
İngiltere’nin bir 
bölgesinden alır. Bu 
bölge Modern 
Olimpiyatların 
başlamasında öncü 
olan organizasyonun 
yapıldığı yerdir. 
Maskotun ismi 
tarihsel kökenlere 

Maskot; insansı 
formda metalik renkte 
ve üzerinde yaldızlı 
desenler bulunan, tek 
gözlü, teknolojik 
imgeselliği yüksek, 
bir bileğinde halkalar 
ve bir elinde meşale 
taşırken yürür 
vaziyette görülür. 

Wenlock’un 21.maskot olması aynı 
zamanda onun 21.Yüzyılın görüntüsel 
estetiği ile örtüşük bir şekilde 
sunumunu irdeler. Büyük tek gözü 
(gözetim, kayıt), ve gözünün üstünde 
bir ışık vardır(İngiliz telefon kulübeleri 
gibi). Aynı zamanda cinsiyet olarak 
belirgin bir vurgusu yoktur. Metalik 
renk özellikle teknolojik bir gösterge 
olarak yorumlanabilir. Bileğindeki 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	502 

502	

vurgu yapar. halklalar olimpik logoya ithafendir. 

 
4.22. 2014 Sochi Olimpiyatları 
Oyunlar için belirlenen maskotlar Rusya'nın dört bir yanında düzenlenen uluslararası bir yarışma 
sonrasında, daha sonrasında ise halk oylaması ile belirlenmiştir. Tavşan maskot Zaika; Silviya Petrova, 
kutup ayısı; Oleg Seredechniy ve kar leoparı ise Vadim Pak tarafından tasarlanmıştır. Bu hayvanlar 
Rusya’nın farklı bölgelerine özgü kış ikliminde yaşayan canlılardır. Doğal zenginliği, uyumu, gücü, 
cesareti, hızı ve aynı zamanda dostluğu imgelerler. 
 
Tablo 22. Zaika, Mishka ve Belly  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 
 

 
 

Her üç karakterin tam 
ismi, insan isimleri ile 
benzeşiktir. Silviya 
Petrova (Tavşan Zaika), 
Oleg 
Seredechniy(Kutup 
Ayısı) ve Vadim 
Pak(Leopar 

Mavi kemerli renkli 
gözlü bir leopar, mavi 
broşlu bir tavşan ve 
mavi atkılı bir ayı. Her 
biri izleyicileri 
selamlamaktadır. 
Üzerinde taşıdıkları 
parçalarda Olimpiyat 
logosu bulunmaktadır. 

Bu hayvanlar Rusya’nın 
belli bölgelerine özgü 
olarak doğal yaşamın bir 
parçalarıdır. Leoparın 
kuşağı bir karate kuşağı 
gibidir. Sportizmi temsil 
eder, tavşan hızı ve atikliği 
ile ünlü bir hayvandır. 
Broşundan onun dişi bir 
karakter olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayı ise 
ruslar için önemli bir 
figürdür ve gücü imgeler. 

 
4.23. 2016 Rio Olimpiyatları 
Vinicius farklı Brezilya hayvanlarının bir karışımıdır. Ünlü bir şarkıcıdan gelen ismi halk oylaması ile 
belirlenmiştir. Onun tasarımı pop kültüründen, video oyunlarından ve animasyon karakterlerinden 
ilham aldığı belitilir. Birdo Produções isimli bir ajans tarından yaratılmışlardır. Vinicius görsel olarak, 
kültürel ve doğal zenginliği, iyiliği, yaratıcılığı ve çok sesli bir imge olarak karşımıza çıkar. 
 
Tablo 23. Vinicius  

Maskot Kavram / Ses 
İmgesi 

Gösteren Gösterilen 

 

 
 

Vinicius bir isimdir. 
Karakterin ismini 
Brezşlyalı ünlü 
şarkıcı Vinicius de 
Moraes’den aldığı 
söylenir. 

Vinicius 
alışılagelmedik bir 
canlıdır. İnsansı 
formdadır, vücudu 
çok renklidir, uzun 
kıvrık bir kuyruğu 
vardır, kollarını 
açarak izleyiciyi 
selamlar bir şekilde 
poz verir. 

Brezilya dünya üzerinde oldukça 
zengin bir iklimsel çeşitliliğe ve bu 
sayede farklı sayıda canlı türüne ev 
sahipliği yapan bir habitata sahiptir. 
Vinicius’un vücudunda Brezilya’ya 
özgü birçok hayvandan imge görmek 
mümkündür. Bu doğal çeşitliliği ve 
renkliliği gösterir. Olimpiyatların çok 
uluslu ve çok kültürlü yapısına vurgu 
yapan bir kimlik sergiler. 
Vücudundaki renkler ton olarak 
olimpik renkleri çağrıştırır. 

 
4.24. 2018 Pyeongchang Olimpiyatları 
Beyaz Kaplan Kore kültüründe, efsanelerinde, masallarında sözlü ve yazılı kültüründe sıklıkla görülen 
ulusal nitelikte sayılabilecek bir hayvandır. Maskot bu noktada geleneksel kökenleri vurgular, 
korumacı bir tavrı imgeler. 
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Tablo 24. Soohorang  

Maskot Kavram / Ses İmgesi Gösteren Gösterilen 

 

“Sooho” kore dilinde 
“korumak” anlamına 
gelmektedir. “Rang” ise 
kore dilinde kaplan 
anlamına gelen “Ho-
rang-i” sözcüğünün orta 
ekidir. Bu iki kelimenin 
bileşiminden maskotun 
ismi oluşur. 

Kollarınından 
birisini yumruk 
yapar gibi yukarı 
kaldırmış, güçlübir 
şekilde yürüyor 
izlenimi 
uyandıran, 
gülümseyen beyaz 
bir kaplan 

Kaplan Kore halk kültüründe 
koruyuculuk imgesiyle anımsanan 
bir hayvandır. Maskotun isminde de 
bu vurgu yapılmıştır. Azim ve 
tutkuyu çağrıştırır. Koruma güdüsü 
ile, atletleri, izleyicileri ve bütün 
Londra katılımcılara güven aşılar., 
izleyiciler 

 
Sonuç Yerine 
Olimpiyat Oyunları dünyanın en büyük spor organizasyonu olmasının yanında aynı zamanda 
sponsorluklar ve yaratmış olduğu tüketim ortamı bakımından finansal bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Olimpiyatlar üzerinden yaratılan ve her dönemde gittikçe büyüyen ekonomik gelişim, 
kapitalizmin etkisiyle müsabakaların gelenekselliğine uygun bir biçimde organizasyonun kapsamındaki 
unsurların ticarileştirilebilir ve metalaştırılabilir boyutları belirginleşmektedir. Bu ticari eksene paralel 
olsa da görsel kimlik, olimpiyat oyunları için önemli bir ayırt edici unsur olarak göze çarpar. Görsel 
Kimlik unsurlarından sayılan maskotların ise bu noktada Olimpiyat organizasyonlarında önemli bir 
pazarlama aracı olarak konumlandırıldığı görülmektedir ancak her ne kadar odağında ekonomik 
çıkarlar yer alsa da maskotlar oyunlar tarihinin görsel zenginliğini arttıran en önemli unsurların başında 
sayılmaktadır. Olimpiyat Oyunları’nın tarihsel serüveni içerisinde maskotların yeri irdelendiğinde, 
kullanılan maskotların Olimpiyatların gerçekleştirildiği yerler ile görsel-kültürel bağlar kuran pozitif 
imgeler üzerinden kurgulanan bir yapıya sahip olduğu izlenmektedir. 1972 ‘den beri Yaz ve Kış 
Olimpiyatları’nda kullanılan toplam maskot sayısı 24’dür. Bu 24 maskotun; 19 Hayvan(lar), 2’si 
insan(lar), 3 maskot ise farklı formlardaki canlılar olarak tasarlanmıştır. 24 Maskotun 14’ü tekil 
karakterler olarak karşımıza çıkarken, diğer 10 maskot 2 ya da daha fazla karakterden oluşmuştur. 
Neredeyse bütün maskotların insansı özellikler taşır şekilde tasarlandığı görülmüştür ki bu 24 maskot 
içerisindeki 2 istisna; insansı olmayan, kendi görünüşü üzerinden tasarlanan maskotvelar,1972 Münih 
ve 1976 Montreal Olimpiyatları’nın maskotları Waldi ve Amik’dir. Bu ikilinin ardından 1976 
Innsbruck’un kardan adam maskotu Schneemandl ile birlikte maskotlar insansı olarak karşımıza çıkar 
ki bu durum aynı zamanda maskotların canlı olarak stadyumlarda, şehirlerde, turistik noktalarda 
kostümlü insanlarca canlandırılmasını ve kitleler tarafından daha yoğun bir şekilde benimsenmelerini 
pekiştirmiştir. Maskotların isimlerine bakıldığında ise bazılarının kurmaca, bazılarının ise folklorik ve 
tarihsel kökenlere sahip olduğu görülür. Ayrıca maskotların genellikle Olimpiyat doğasına uygun 
olarak çok renkli şekilde tasarlandıkları görülmüştür. Bu veriler ışığında maskotların 1972 yılından 
itibaren resmi olarak kullanılmaya başlanması sonucu Olimpiyat Oyunları’nın görsel kimlik üzerinden 
oluşturdukları görsel anlatıları daha zengin bir çeşitlik kazanmıştır. Görsel anlatının çeşitliliği ve 
zenginliği neticesinde daha büyük bir ekonomi yaratmayı başaran Olimpiyat Oyunları da bu bağlamda 
daha fazla ticari çıktı üretebilme kapasitesini arttırmış ve finansal anlamda gün geçtikçe daha değerli 
bir organizasyon olarak karşımıza çıkmakta aynı zamanda gelişen medya kanalları ile görselliğini daha 
çeşitli bir biçimde sunmaktadır.  
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Abstract. The news coverage of the failed coup attempt on July 15, 2016; in Turkey has 
been examined as a case study in the Israeli fourth estate, “Yedioth Ahronoth”; a Hebrew 
newspaper. This study utilizes qualitative methodology and frame analysis method is 
used to examine how the Israeli newspaper framed the attempt of coup in Turkey; to 
identify the frames and agendas that the Israeli newspaper used; and to know the implied 
Israeli attitude that appears from the coverage. In addition, this study is designed to test 
the Agenda Setting Theory. The main frames and agendas discovered in this study are as 
follows: Erdoğan is a dictator; the coup attempt is Erdoğan’s conspiracy; Islamic 
orientations of Erdoğan is a main reason of the coup; Turkey poses danger to Israel; 
Turkey violated human rights and freedoms; and Turkey embraces the enemies of Israel 
and Palestinian parties. 
Keywords. Coup Attempt in Turkey, Fourth Estate, Israeli Media, July 15, 2016; 
Agenda Setting Theory  
 
Özet. 15 Temmuz 2016’da meydana gelen başarısız darbe girişiminin İsrail Medyasında 
nasıl ele alındığını İbranice bir gazete olan “Yedioth Ahronoth” gazetesi örneğinde 
incelenmesi. Bu araştırmada söz konusu İsrailli gazetenin Türkiye'deki darbe girişimini 
nasıl ele aldığını incelemek için nitel metodoloji ve çerçeve analiz yöntemi 
kullanılmıştır. İsrail gazetesinin kullandığı çerçeve ve gündemleri tanımlamak ve ele 
alınış biçiminden yola çıkarak İsrail’in tutumunu belirlemek amaçlanmıştır. Buna ek 
olarak bu çalışma “Gündem Belirleme Kuramı’nı” test etmek üzere hazırlanmıştır. Bu 
araştırmanın temel bulguları şöyledir: Erdoğan bir diktatördür; Darbe girişimi ise 
Erdoğan’ın planladığı bir komplodur; darbenin temel nedeni Erdoğan’ın İslami 
yönelimleridir, Türkiye İsrail için tehlike oluşturmaktadır; Türkiye insan hak ve 
hürriyetlerini ihlal etmektedir; Türkiye İsrail düşmanlarını ve Filistinli partileri 
kucaklamaktadır.  
Anahtar kelimeler. Türkiye’deki darbe kalkışması, İsrail Medyası, 15 Temmuz 2016, 
Gündem Belirleme Teorisi 

1. INTRODUCTION  
This study presents mediated facts of the failed coup attempt in Turkey in an Israeli newspaper. It is 
considered a rare one that analyses the Hebrew coverage for the coup attempt in Turkey, Hebrew is the 
language of a state that became central in recent Middle East. At the same time, no country in the 
region knows its language or understands how the Israeli media covers the issues related to the other 
countries. For example, in the case of Turkey- no one understands Hebrew except for a few specialists. 
Hence, it is hoped that by understanding and analyzing the Israeli media coverage for an event or 
action, the Israeli perspective and views about it will be revealed. 
The present study is limited to the electronic news coverage in “Yedioth Ahronoth” newspaper, the 
second largest newspaper published in Hebrew, during the coup attempt in Turkey on July 15, 2016. 
The duration that was chosen to analyze most important and focused coverage is the first five days of 
the attempt until July 20, 2016. Therefore, to understand how this Israeli newspaper has framed this 
action as a foreign issue and setting the Israelis agenda about it according to the Israeli storytelling and 
perspective. Since the Israelis do not know the Turkish language, and cannot follow the Turkish media, 
it should be taking in to account that the Israelis do not have the whole image of the action. This study 
discusses the Israeli media’s tendencies, ideology and the agenda setting theory, especially in the case 
of covering the foreign actions that the audience did not have clear awareness about. 
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2. THE FAILED COUP ATTEMPT IN TURKEY 
On the evening of July 15, 2016; a group of the Turkish military tried to control the Turkish regime and 
government by overthrowing the elected president Recep Tayyip Erdoğan and controlling the main 
media, security devices, government headquarters and Atatürk airport Invalid source specified.. Since 
the beginning of the actions, an army group tried to the control of the Turkish official channels, and 
they announced that the coup attempt succeededInvalid source specified.. The plan was to kill 
Erdoğan and anyone who opposes them or disobeys the military coup orders. The army coup forces 
spread in the streets of the main cities of Turkey, bridges in Istanbul, airport, and they took control over 
some of them for hours Invalid source specified..  
During this chaos, the essential action was the speech of president Erdoğan to his people using 
Facetime application on CNN TURK after his survival from an assassination attemptInvalid source 
specified.. This pushed the Turkish people to go down to the streets in enormous demonstrations to 
support Erdoğan and the elected government. They confronted the military coup forces that killed a 
number of those who disobeyed their orders. Meanwhile, the military helicopters were flying in Ankara 
and Istanbul skies, and they bombing headquarters and some demonstratorsInvalid source specified..  
This chaos continued till the morning of July 15, 2016; when the police and the intelligent forces 
succeeded in recovering their power and retook control on the media stations, security devices and 
government headquarters. Most of the coup leaders were surrendered or arrested and the government 
continued chasing those who participated in the coup attempt. These actions continued to the next 15 
days till the situation was settledInvalid source specified.. Erdoğan insisted on keeping the 
demonstrators that supported him in the streets, while he assured them that everything was under their 
control. Then, he announced the emergency condition in the country for three monthsInvalid source 
specified.. 
The total human loses during the coup attempt was 238 martyrs (171 civilians, 63 police officers, 4 
soldiers) Invalid source specified.. The government responded by detaining 18,756 people and 
arresting 10,192 people. The Turkish government accused the Fetullah Terrorist Organization (FETÖ) 
for planning and executing the coup attempt. The accused organization emerged in the 1970’s and it is 
led by Fetullah Gülen who has been staying in US up until todayInvalid source specified.. 
A large part of the battle was through the media and Social Network Sites through which every side 
tried to lead the Turkish public opinion and audience according to their own interest. In this case, the 
role of media was effective to modify the balance of power during conflicts and crises. Erdoğan and his 
ruling party succeeded in using this tool in a good way, and it has an essential role in confronting the 
coup attempt and informing the public or pushing them to remain in streetsInvalid source specified..   
The ultimate reasons that contributed to the failure of the coup attempt are lay in the public sympathy 
with the existing government which was legitimate and elected; the rapid communication of the 
government and the president Erdoğan with the public using the media and social media, the role 
governmental institutions such as police and intelligence devices played during the coup attempt, the 
unity of the political parties, and Erdoğan’s charisma in making crucial decisions what is more. The 
military troops who participated in the coup was small in numbersInvalid source specified.Invalid 
source specified..  
3. AGENDA SETTING THEORY (AST) 
Agenda Setting Theory (AST) describes the powerful influence of the media and the ability to tell 
important issues for the audiences, what people should think about, and it tells how they should do 
soInvalid source specified.. McCombs and Estrada (1997) declared that “the media may not only tell 
us what to think about, they may also tell us how and what to think about it, and even what to do about 
it”Invalid source specified.. The core of agenda-setting is the creation of public awareness about 
salient issues using the news media. The theory was initiated in 1922 when the newspaper columnist 
Walter Lippmann published his book (The Public Opinion). Lippmann said that “media helps the 
audiences to formulate mental images about the events that happen around them”, and he was 
concerned that the media had the power to present images to the publicInvalid source specified..  
Then McCombs and Shaw developed the concept and they investigated the presidential campaigns in 
1968, 1972 and 1976. In the research they conducted in 1968, they focused on two elements to 
investigate the agenda-setting function of the mass media: awareness and informationInvalid source 
specified.. They attempted to compare what voters in one community said were important to the actual 
content of the media during the campaign. The conclusion was that the mass media exerted a 
significant influence on voter’s decisionsInvalid source specified.. 
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The two basic assumptions of (AST) were that the press and the media do not reflect reality; they filter 
and shape it. Second, media concentration on few issues and subjects leads the public to perceive those 
issues as more important than othersInvalid source specified.. Also, there are other assumptions that 
said mass media has strong effect on the audience, the communication process focusing on the sender 
basically, but the audience and journalists are understanding the massages in the same wayInvalid 
source specified..  
The researchers G.E Lang & K. Lang indicate that there are six phases for setting the agenda as 
followsInvalid source specified.:  

1. Media focus on some actions to make them salient.  
2. The focus on some issues to direct the audience attention. 
3. Putting the issues and events in a specific frame to make it essay to understand. 
4. Choosing the suitable language and terms. 
5. Connecting the events to previous events, symbols, and characters. 
6. Setting the agenda is a fast process that becomes more trusted when famous people talk about 

it.  
There are three levels for setting the agenda: Creating awareness about the importance of the issue, 
installing the issue in the audience agenda by the focus on coverage, and the continuation of the focus 
coverage on the issue to crate tendency and to push people to take attitudes towards specific 
issuesInvalid source specified.. In addition, (Maxwell) points out that, there are dimensions to 
research (AST): conveys the importance of the issues form media institutes to the audience and focuses 
on setting the priorities and elements for the specific issueInvalid source specified.. 
The most important concept that is connected to the (AST) is priming; media provide a context for 
public discussion of an issue, setting the stage for audience understandingInvalid source specified.. 
Framing is a process of selective control media that provides a concentration for reporting a story, 
influencing how the audiences will understand or evaluate it. Framing talks about how people become 
interested in certain newsInvalid source specified..  
The Criticisms of (AST) were that Media users are not ideal; people may not pay attention to details, 
effect is weakened for people who have made up their mind, Media can’t create problems, but media 
can only alter the awareness, Priority…etc.Invalid source specified..  
One of the important factors that affect setting the agenda for the audience is the issue itself and its 
importance. That is to say, it is easy for the tangible issues for the audience when they have awareness 
and information about it. These are considered as direct issues or subjects. On the other hand, there are 
many of foreign issues or subjects related to countries that have different languages and the audiences 
do not have holistic information and awareness about it, so their ideas and attitudes basically are based 
on what media is publishingInvalid source specified..  
In the Israeli media and this case study, the Hebrew-speaking language is directed to the Israelis, Israeli 
people who consider themselves as “nation state” have a “nation language”, they get the majority of 
their information and news from the Hebrew-speaking press, when the event happens in a country that 
has different languages, such as Turkish language…etc. Israelis’ knowledge about the issue will be rare 
and inaccurate, media could be more effective. So, whatever they receive, they could accept it, and 
shape their views according to itInvalid source specified.. The Israeli media exploited this point in the 
case of the last coup attempt in Turkey. 
In this study, the researcher is trying to examine the AST to understand how the Israeli media setting 
the agenda for the Israelis during the coverage of the coup attempt in Turkey, and the priorities that the 
coverage focused on. By trying to control what the Israeli people should think about the coup attempt 
and how they should think about it. In addition, to discover how Israeli media are working to cover a 
foreigner action or events that are not connected directly to the country’s people, or considered as 
foreign affairs news, to shape a frame or idea about it in the people and audiences’ minds. 

4. “YEDIOTH AHRONOTH” NEWSPAPER (LATEST NEWS) 
“Yedioth Ahronoth” newspaper is considered as the second largest newspaper in terms of circulation in 
Israel. According to 2015 statistics, it has 35.4% of the newspapers’ readers. The number of the 
Internet users in "Israel" in 2015 is 6.3 million users, while the most dominant news website that was 
ranked as the first in Israel is “Ynet”, with the percentage of 24%. It is the website of (Yedioth 
Ahronoth newspaper)Invalid source specified.. The website was launched in the mid of 2000. The 
website has dozens of topics and angles, it also works in EnglishInvalid source specified.. The 
newspaper was founded in 1939, it is owned by Moses family, which owns production and 
dissemination companies that have been controlled by Armon Mozes since the eighties. The newspaper 
expresses itself a as the newspaper that embraces the successful Israeli governments since 1973, 
regardless to that governsInvalid source specified.. 
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5. METHODOLOGY  
This study was conducted using qualitative research methodology to analyze the Israeli Hebrew-
speaking media coverage of the coup attempt in Turkey. It took the online version of “Ynet” 
newspaper as the case study. The qualitative research is an exploratory research that is used to explain 
and understand reasons, opinions, thought, tendencies, phenomena, and motivationsInvalid source 
specified.. The sample in the study is typically small, and the results are descriptive rather than 
predictiveInvalid source specified.. 
The frame analysis of the qualitative research was used in this study to analyze “Ynet” newspaper news 
stories that were published during covering the coup attempt in Turkey on July 15, 2016. Frame 
analysis of Goffman is a way for explaining "what is going on" and determining "what is salient" in 
each event or experience. Typically, it involves organizing our experiences, structuring and filtering 
important informationInvalid source specified.. 
Frame is an interactive process among the communicative process components, to highlight the 
specific aspects of the issue at hand and neglecting other aspects according to the ideologies of owners 
in order to interpret the events, identify problems, and diagnose the causes, to find solutions and 
framing it according to the editorial policy of the media foundationInvalid source specified.. Scholars 
who studded the framing process affirming that frames can affect individuals’ attitudes and beliefs as 
well, by altering the perceived importance of some aspects of an issue and highlight cusses and ignore 
other beliefs as less important. Slothuus (2008) finds that frames can present information that push 
individuals to make connections between beliefs and topics they had not thought about before, also 
beliefs themselves can be changedInvalid source specified.. 
News frames do not appear to either journalists or audiences as social constructions but as primary 
attributes of events that the reporters merely reflect. News frames make the world look natural; they 
determine what is selected, what is excluded, and what is emphasized. In short, news 
represents choices made by journalists about what parts of a story to emphasize or minimizeInvalid 
source specified.. 
The population of this study is 37 news stories, which is the total number of the news that the online 
“Ynet” published during the first five days of the coup attempt on its online website. The researcher 
has chosen these five days of the coup attempt because the Israeli coverage was more focused and 
interested in the first days of the action. Also, it is the period in which that Turkish government 
implicitly controlled the situation. The researcher has chosen the coverage of “Ynet” newspaper 
because he has followed it up during the coup attempt, and he was interested about its coverage. In 
addition, the newspaper has the most popular news website in Israel, which makes it an effective 
medium.  
Consequently, this research takes a specific issue in a specific time as the case study research design.  
The researchers analyzed the texts of 37 press releases of “Ynet” newspaper as the case study to find 
out how it covered and presented press materials about the coup attempt in Turkey. 
The data collection instrument that the researchers used is getting the press materials that he needs to 
analyze from the electronic website of the “Ynet” Hebrew-speaking, especially from the electronic 
archive section where all the press releases can be found. Then they accessed the news that covered the 
coup attempt- counted and downloaded them. 
The research questions that this study going to answer as follow: 

RQ1: How did the Israeli newspaper stories frame the attempt of coup in Turkey? 
RQ2: What is the agenda that the Israeli newspaper tried to set throughout the coverage of coup 
attempt? 
RQ3: What is the implicit Israeli attitude that appears from the Israeli coverage of coup attempt? 

6. ANALYSIS AND FINDINGS 
In this part, the researchers conducted a frame analysis for the 37 news stories of “Ynet” newspaper 
during the coverage of the failed coup attempt in Turkey on July 15, 2016. The researchers identified 
six main frames of the coverage. These include; (Erdoğan is a dictator, Turkey is the enemy of Israel, 
Turkish Islamic orientations were a core reason for the coup attempt and they pose a danger to Israel, 
the coup attempt is a conspiracy that was arranged by Erdoğan himself, Turkey violated human rights 
and freedoms, and Turkey embraces anti-Israeli Palestinian parties). 
6.1 Erdoğan Is a Dictator  
The newspaper used numerous indications for this frame, which portrayed Erdoğan as a dictator and 
despotic ruler. In the headlines of the news stories, the newspaper mentioned that Erdoğan will be 
stronger and more totalitarian after the failed coup attempt, the action is considered, “grace came from 
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the sky and a chance for cleansing the Turkish army from those who opposed Erdoğan and his party’s 
tendencies”Invalid source specified.. The newspaper focused on the threats of Erdoğan to those who 
participated in the coup attempt that they will pay high price for their crime.  
The newspaper covered the coup attempt from the angle that if Erdoğan remains in his presidential 
position, he can then demolish the law authority in Turkey. This raised the popularity of Erdoğan and 
delegated him to punish those who planned for the coup attempt. Some of titles (“As of July 17, 2016, 
‘Ynet’ listed on its website were coup failure is the way to dictatorship, world’s fear is who can stop 
Erdoğan now, which matters will push him to do reforms in the Turkish regime, and the coup attempt 
will only aggravate the bad situation”). The newspaper also compared Erdoğan to other dictatorship 
regimes in the world (“As of July 17, 2016, ‘Ynet’ listed on its website there are similarities between 
Erdoğan and Vladimir Putin the Russian president and Hugo Chávez the Venezuelan president”). 
Therefore, the coup attempt created from Erdoğan a “legendary figure” which, according to the 
newspaper, will give him another 10 years in his presidential position. 
Consequently, the coverage focused on the critics against Turkey during the coup attempt that were 
contrary to the actions that were taken by Erdoğan. For example, the saying of the Syrian president 
Bashar Al-Assad, who is considered an enemy of Erdoğan “Erdoğan is exploiting the coup attempt to 
tighten control on the Turkish rule”. In the same context, the newspaper mentioned that European 
countries will meet to discuss how they can prevent Erdoğan from becoming a dictator, and to warn 
Erdoğan from applying collective punishment policy. 
In this frame, the news stories repeated frequently the security and political procedures that Erdoğan 
has taken as a reaction to the coup attempt. These include, but not limited to, arresting and detaining 
large number of people in charge of participation in the coup attempt or those who believe in Fethullah 
Gülen’s thoughts. Erdoğan described them as traitors, firing of deans’ faculties and some staff of 
education ministry, and judicial procedures and detention of the military prosecutor. (“As of July 16, 
2016, ‘Ynet’ listed on its website this will undermine freedom of protesting, demonstrating and 
expressing combined with people support”). 
The newspaper asserted that Erdoğan’s supporters are similar to him in savagery and tyranny; this 
appears clearly when looking at the way in which his supporters deal with soldieries who participated 
in the coup attempt and how they humiliate and physically punish them without compassion. In 
addition, the newspaper quoted that Erdoğan said he would do “cleaning for stables” and “virus 
removal” in reference to the Turkish army. “The hand of Erdoğan has arrived to the Turkish army” all 
these indicate that Erdoğan did what he wanted, he behaved as a dictator controlling everything, which 
is consistent with the saying of the Israeli specialist (“As of July 15, 2016, ‘Ynet’ listed on its website 
Erdoğan will become the most tyrant after the coup attempt”). 
The newspaper used two types of the news sources, the delegates of the newspaper to Turkey and 
foreign agencies. Using the private correspondences indicates that the action is important for the 
newspaper, they can give the newspaper more chances to publish its own view, terms, formulation, and 
shaping frames about the coup attempt according to the editorial policy of “Ynet”, and it will make the 
news story more credible because they broadcast from inside the scene. In the same context, using 
frequently foreign agencies news sources, especially in the photos, some declarations (quotations), 
exclusive news and numbers makes it easy to take a mere information then formulate it to fit the frames 
that the newspaper wanted to use, despite the fact that part of this information was inaccurate in the 
beginning of the coup attempt. These explanations about the usage of news sources are similar in all 
next frames. 
The newspaper used advanced level of visual elements in the coverage of the coup attempt. That is to 
say, in all the stories there were many photos, videos, info-graphic designs, and banners on which it is 
written “victory for Erdoğan” and “The coup attempt in Turkey”, this was used in all coverage’s 
frames. In this frame, the newspaper used photos to show the process of the Turkish security forces 
doing arrests and people in demonstrations supporting Erdoğan in his decisions, and showing how they 
humiliated soldieries, in additions to photos that indicate to the Erdoğan charisma setting in his big 
office on front of wide table surrounded by governmental officials.  
The most repeated and important terms in this frame (“As of July 15, 2016, ‘Ynet’ listed on its website 
were viruses, terror organization, Gülen, cleaning, humiliate army, arrests, Purge, kill, Legend, dictator, 
totalitarian, coup, democracy, Traitors, Revenge, USA, France, Europe, Germany”). They refer to the 
action and dictatorship regime. To sum up, the implicit attitude and core position of this frame was to 
show the exaggerated reaction of Erdoğan to the coup attempt that made him act as a dictator, and 
showing the inhumanity face of the Turkish people who assaulted the coup attempt’s soldieries. 
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6.2 Turkey is the Enemy of Israel (Israeli critical and opposition view) 
In this frame, there is a clarification for the Israeli critical view and angle towards Turkey during the 
coup attempt, with many indications that the newspaper intends to show the Israeli hostility to Turkey. 
It was clear that the newspaper incited public opinion against Turkey, it wished the success of the coup 
attempt as most of the world and the international attitude wish, even the condemnations came lately, it 
shows the Israeli disappointment because the coup failed, and focused on the regional support for the 
coup attempt.  
The newspaper tried to call the formal Turkish narrative into question. It said “one of the coup attempt 
leaders was the Turkish military attaché in Israel, and he got many awards, honors, medals, and he is 
the Turkish military official in NATO (North Atlantic Treaty Organization), but in Erdoğan eyes he 
became a traitor”Invalid source specified.. In the same context, at the beginning of the actions “Ynet” 
mentioned that some reports said, “Germany refused to give Erdoğan asylum knowing that he was 
leaving to London”, which gave the audiences intimations that the coup attempt succeeded.  
News stories mentioned quotations that support this frame, (“As of July 15-21, 2016, ‘Ynet’ listed on 
its website Turkish people are fed on military coups, we were supposed to call Erdoğan ousted 
president, but he became stronger than before, secularists started to celebrate for coup success, storms 
plaguing in Turkey”). These quotations and others were prominent during the coverage. In addition to 
that, the newspaper described the action sometimes as a battle for regime not a “coup” and then 
criticized the secular parties support to Erdoğan, combined with focusing on what some Arabic 
countries wished for the coup, such as Syria and Egypt which are considered enemies of Erdoğan 
regime.  
The specialists of “Ynet” analyzed Erdoğan’s decisions from their own point of view. Among their 
explanations, one is that Erdoğan asked people to stay in the streets because he has intended to use 
force and violence, (“As of July 15, 2016, ‘Ynet’ listed on its website shame on Turkish people that 
humiliate soldieries without police intervention”), and they quoted that “Erdoğan sent his dogs towards 
opposition”. Consequently, the newspaper went to discuss the factors, suggestions, and reasons that if 
taken into account by the coup attempt leaders, then, it will succeed, and the mistakes that caused the 
failure of the coup. After all indications that Turkey and Erdoğan are considered as the enemyies for 
Israel, the newspaper mentioned Erdoğan as the reason of all this chaos in Turkey, and that “if there 
will not be reforms in the Turkish regime after this, the world will be regret for that”.   
The newspaper concentrated on the American attitude that hesitated to declare support for the elected 
government in Turkey. On the other hand, it published some negative Turkish statements such as “US 
is hypocrite”, and “three hours left before Obama declare his support to Erdoğan and John Kerry did 
not take a position”. This means in “Yedioth Ahronoth’s” view that US was wishing the success for the 
coup attempt and it will support the coup if it succeeds and it will not regrett for Erdoğan. In the same 
context, the newspaper expressed that Turkey has considered US as an enemy and daring enough to 
criticize its attitudes. All these factors have tensioned the relations between the two countries. It was 
also expressed that Israel hated and criticized Turkey because it stands against the Israel’s ally (US); 
which is part of shaping this frame. 
 The prominent criticism during the coverage towards Turkey was about the relation with the European 
Union. (“As of July 16, 2016, ‘Ynet’ listed on its website that EU threated Erdoğan that after this 
action, joining EU could not be acceptable for Turkey because EU is very anxious about democracy in 
Turkey”). The news stories showed criticism for all Erdoğan’s decisions and procedures during the 
coup attempt from the EU perspective, knowing that “Erdoğan has banned social media, some 
applications and freedom of expression, but now he is the biggest beneficiary from that”.  
In this frame, the newspaper used the term “revolutionaries” not “coup supporters or participants” or as 
the Turkish media described them, in the beginning of the actions. The newspaper called the coup 
attempt as a “revelation” or “uprising” instead of “coup”, “Seize authority” not “coup on authority”, 
and other terms which indicate that mentioned above, such as “US, EU, Germany, violence, 
democracy, humiliation…”. On the other hand, the photos and videos that used in this frame were like 
the previous frame in terms of banners, formulations, subjects, and numbers, but they focused more on 
previous meetings and relations with US in many occasions and on the celebrations of Turks when they 
controlled army tanks. 
6.3 One Important cause for the coup is the Islamic Orientations of Erdoğan that Pose 
Danger to Israel 
focused on distorting political Islam and portraying it as negative and dangerous matter that might 
expand in the region. It assumed that this environment of political Islam helped and increased terror 
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organization and tried to connect the two concepts to each other. Clear majority of the news stories 
during the coup attempt mentioned Erdoğan Islamic orientations or indications to that to give a 
negative view about it. On the other hand, Israel believes that in Islamic thoughts there are nothing 
called “Israel”, and it is denying the idea of the Israeli presence. 
“The coup attempt was a chance for falling the Islamists who ruined Turkey and the region, political 
Islam is a danger to Israel”Invalid source specified.. In the Israeli view, Islam is an accusation, even if 
Erdoğan has some western orientations, he tries to impose Islam on the public and daily life in Turkey, 
he faced a lot of criticism regarding his Islamic orientations. In addition to that, Turkey became the 
land of the Islamic organizations and parties in the Middle East as “Muslim Brotherhood”, “HAMAS” 
and Syrian organizations which the newspaper considers as “Radicalisms”, so this is dangerous not for 
Turkey only, but also for all the region countries.  
This frame concentrated on justifying the coup attempt and the bad situations that Turkey has arrived in 
economic and political fields, which happened due to the Islamic orientations of Erdoğan. (“As of July 
16-20, 2016, ‘Ynet’ listed on its website, the military coups usually happening Turkey when the 
political Islam arrives to the government, when the Turkish army feels that something is threatening the 
Turkish secularism”). The newspaper was interested in converting the conflict to be between Islamic 
and secularism ideologies and orientations, it repeated that the Turkish army is “the guard of 
secularism”. The news stories also repeated in the news background the history of the military coups in 
Turkey. They explained, “The coups work when Islam arrives to the rule”, and that Turkey was a 
secular state until Erdoğan era. This is what the leaders of the Turkish army said, “They planned to the 
coup to maintain democracy and secularism”, “the coup attempt comes as a response to the 
Islamization of the Turks' life and the failure of Erdoğan to confront terror actions and organizations”. 
The newspaper used many indications and examples that prove its view about Turkish Islamization that 
Erdoğan is doing. Therefore, during the demonstrations and celebrations that supported Erdoğan, the 
Islamic appearance was clear, “the religious leaders were supporting Erdoğan, and they used amplifiers 
of mosques to call the Turks to support Erdoğan under the name of (Jihad)”. According to “Ynet”, this 
was the result of the Turkish society Islamization in the era of Erdoğan during the last 14 years. In the 
same context, the plan of Erdoğan to change the Turkish constitution based on his Islamic orientations, 
to strengthen his power and to control everything in the country are the prominent points that the 
secularists and military leaders were concerned about. 
Consequently, the newspaper talks about Erdoğan as an Islamic symbol in Turkey and outside, 
“Erdoğan dared to express his Islamic policy”, “he is an Islamic supercilious and extremist”, “Turks 
are afraid of him”, “he is damaging the political and social life in Turkey and shaping danger to Israel 
and the region”. On the other hand, the most used terms in this frame were “Islamic regime, radicalism, 
Islam, Islamic state, Islamic approach, secularism, religious approach, Islamization, Erdoğan”, which 
indicate that the newspaper meant to shape this frame in the audiences’ mind.  
6.4 The Coup Attempt is a Conspiracy that was Arranged by Erdoğan Himself  
It was clear from the coverage of “Ynet” that there are ambiguous actions which raised doubts about 
the credibility of the formal Turkish narrative in regards of the coup attempt. “As Invalid source 
specified. listed on its website, Erdoğan organized the coup attempt and stood behind it, the conspiracy 
was organized by Erdoğan to strengthen himself and to purge opposition, Erdoğan is an exploiter 
leader and well-prepared, it’s the Erdoğan plan to change the constitution and to put an end to 
secularism”, and other quotations that indicate and prove this frame. The newspaper claimed that the 
detentions that the government did were previously planned with lists of names. In addition to that, the 
newspaper doubted Erdoğan sayings about accusing Fethullah Gülen to lead the coup attempt, “Gülen 
was Erdoğan's friend and ally but now he became a traitor, which indicates to the tyranny of Erdoğan”.  
The newspaper in this frame focused on the sayings of Fethullah Gülen and some European officials 
who tried to prove that the coup attempt is the Erdoğan’s conspiracy. Gülen and others analyzed the 
actions according to the conspiracy theory, everything happened was arranged by Erdoğan, “It's 
Erdoğan’s game", “Erdoğan plane was in the target of the coup F16 planes but they did not shoot him, 
it is a kind of puzzle”. These indicate that the coup attempt is not real, but a conspiracy. In the same 
context, the newspaper put the photo of Erdoğan when he was crying to show that he could act and 
pretend to look as a humane person. 
One title of the news stories was “Turkey loves conspiracy theories”, which was combined by sayings 
of Israeli specialists in the Turkish affaires such as “Deror Zeave” who is staying in Turkey and “Galia 
Lindinshtraws”, they said, “the coup attempt is Erdoğan’s conspiracy to eliminate Atatürk’s Heritage”. 
They also published that “Turks in Ankara are saying its Erdoğan’s conspiracy and the story of the 
coup is very cynical”, “Erdoğan planned very well to the coup, but the Turks know that well”. 
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In this frame, the newspaper focused on publishing photos of the coup attempt leaders showing 
detentions and arresting process and the security forces while controlling the important places, such as 
the airport and security headquarters. This is to show that the plan of Erdoğan is done as he planned.  
The most frequent terms that the newspaper used in this frame were, “conspiracy, conspiracy theory, 
Erdoğan, tyranny, cleansing, exploit, revolutionaries, Gülen, the coup attempt”, and others which 
indicate that the coup attempt is an Erdoğan’s conspiracy”.  
6.5 Turkey Violated Human Rights and Freedoms 
In this frame, the newspaper concentrated on shaping the image of Turkey as a country that violated 
human rights and freedoms and as a non-democratic state. The security forces worked without 
limitations and they have right to violent freedoms of individuals if they are accused of the 
participation in the coup attempt. The news stories show all arrests and detentions process and 
cleansing in the Turkish ministries, judiciary, and universities, “democracy in Turkey is in its worst 
situation know, Turkey is hindering the region progress because it violates human rights even in 
education sector”Invalid source specified., all these exaggerated arrests, detentions, tortures, kills and 
threats of Erdoğan giving a clear image of how Turkey is a dictatorship state.  
The most prominent element in this frame was the focus of the news stories on the reactivation of the 
death penalty that Erdoğan has no problem to apply on those who participated in the coup attempt. 
“Erdoğan was saying that Egypt is not a democratic state, but what happens in Turkey now is 
threatening democracy”. Moreover, the newspaper titled some news stories, “Erdoğan supporting death 
penalty: why we should feed them in the prison”, “Turkey will apply forbidden crime such as death 
penalty which is considered a violation for human rights”. 
On the other hand, “Ynet” focused on this frame from the American and European angle; it published 
every word that they said as a criticism toward Turkey. The newspaper mentioned that “America put 
pressure on Turkey to respect human rights and democracy regulations”, in addition to the warnings of 
cleansing the opposition and collective punishments that Turkey practiced. “Turkey cannot join the EU 
in this case”, “the international society is worried about the violations of human rights in Turkey”, “EU 
considers that the coup attempt is not a white check for Erdoğan to violate human rights”. 
The most repeated terms in this frame which indicate to violations of human rights in Turkey are 
“cleansing process or purification, death penalty, emergency, human rights, democracy, arrests, 
detentions, dangerous, EU, US, collective punishment, violation, the coup attempt, Erdoğan”. On the 
other hand, the photos and videos that the newspaper focused on in this frame were frequently about 
the arrests and detentions process, and they showed the anger of Erdoğan, security members assault on 
journalists, European officials give statements about Turkey, and photos that show the Turkish 
savagery when they capture the participants in the coup attempt.  
6.6 Turkey Embraces Anti-Israeli Palestinian Parties (HAMAS) 
The last frame that “Ynet” used in the coverage of the coup attempt was portraying Turkey as a country 
that embraces and encourages terrorism in the Middle East region, especially the direct enemies of 
Israel, which it the Palestinian parties such as Hamas. As Invalid source specified. mentioned, “some 
news stories as Turkey embraces Palestinian terrorism, Hamas celebrates with Erdoğan, the Palestinian 
authority supported Erdoğan, despite its silence”. And other quotations that indicate to the good 
relations between Erdoğan, Hamas, and other Israeli enemies such as Iran, Qatar, and the Palestinian 
authority.  This side will pose danger to the Israeli presence in the region if they unite and these 
countries not just the enemies of Israel, but also the enemies of EU and US.  
The most prominent criticism that the newspaper concentrated on during the coverage in this frame is 
the relations between Erdoğan and Hamas. It focused on every event supports this frame. “Hamas 
marches in Gaza holding Turkish flags and Erdoğan’s photos”," hundreds of Hamas’s members 
demonstrated to support Erdoğan’s democracy" which express the formal attitude of Hamas. In 
addition, Hamas published a supportive statement that newspaper quoted “we are supporting the 
elected leaders of Turkey and president Erdoğan to maintain democracy, freedom and stability”. In the 
same context, the news stories mentioned that there are some Turkish officials who said, “the Gaza 
issue is a just cause, we will do what we can to stop the Israeli siege on Gaza”. The purpose of all these 
quotations is to show the strong relation between Hamas and Turkey, which makes Turkey as an 
enemy in the Israelis’ mind.  
The most repeated terms indicated to this frame were “Hamas, Palestinian authority, Iran, Qatar, terror, 
Turkey, Erdoğan, Gaza”. On the other hand, the photos that the news stories published in this frame 
were about Hamas leaders, photos of quotations from the Arabic media that criticized Erdoğan and his 
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policies, headlines states that the coup attempt succeeded, and demonstrations of Hamas’s members 
and its flag”.    

7. DISCUSSION  
In the analysis part, the researchers identified six frames that “Ynet” newspaper used during its 
coverage for the coup attempt in Turkey in 2016, but it is important to discuss the frames or the 
coverage angels that the newspaper ignored and neglected, especially when using frame analysis as an 
analyses method. So, the ideas that researchers found as ignored in the coverage are mostly in support 
of Turkey and Erdoğan, and the newspaper intended to ignore them. An important note is that the 
newspaper did not use Turkish news sources during its coverage; knowing that the Turkish media was 
the most important news source.  
The news stories did not discuss the legitimacy of Erdoğan and his government, which came by getting 
the majority of the election votes and according to the democratic policy. Also, it did not mention 
Erdoğan’s and his party's achievements during the last 14 years, which is considered a prosperous 
period for the progress and development of Turkey in many fields, but it only focused on his Islamic 
thoughts that he tried to apply, and his seeks and attempts to be the president of Turkey. In the same 
context, the newspaper focused on the reactions of Erdoğan to the coup attempt by critical view more 
than the coup attempt itself. 
The newspaper also did not cover the negative dimensions that the coup attempt caused or could cause 
to Turkey in case of its success. For example, what could happen if the coup attempt succeeded, and 
what would be the destiny of Turkey then? The news stories did not pay attention to the photos or 
names of the martyrs who were killed during the coup attempt, but it published the photos of the coup 
attempt leaders when they were arrested. In addition to that, “Ynet” ignored to explain the positive 
humanitarian attitudes that the security forces and Erdoğan’s supporters did, it just focused on the bad 
situations that portrayed Turks as an arbitraries and barbarians who do not respect human rights and 
freedom.  
It is also clear that the news stories ignored to mention the Palestinian march that was organized by the 
Palestinians who live inside Israel to support Erdoğan and which was banned by the Israeli police. The 
coverage focused on the criticism of Syrian president against Turkey and ignored that he has no 
democracy in Syria and he is one of the enemies of Israel. In addition, the newspaper neglected the 
story that America has been informed about the coup attempt before long time and it supported it, 
which many media means talk about because US is an ally of Israel. Lastly, the Israeli media only sees 
and focuses on the bad face of Muslims, Islam, and political Islam; it talks about radicalism and 
terrorism but ignores all the good sides of the real Islam. This implies that it was intended to give an 
idea that the problem is in Islam not in Muslims.  

8. CONCLUSION 
It can be concluded that the Israeli fourth estate, particularly “Ynet” newspaper covered the coup 
attempt in Turkey on July 15, 2016; according to the Israeli views and ideologies. It exploited whatever 
it could to direct massages about Turkey and Erdoğan in consistency with the Israeli ideology and 
thoughts, also it exploited that the Israeli audience took its news and information from Israeli media 
due to the language barriers. This helped the Israeli fourth estate to be more effective in shaping the 
Israeli frames, opinions, thoughts, and image about Turkey and the coup attempt. Here the Israeli 
fourth estate did not do its traditional function as the watchdog but instead acted as a tool in the 
government’s hand, which reflects the political implicit Israeli attitude about Turkey and the coup 
attempt that the Israeli leaders cannot express clearly and officially. 
This study used frame analysis as a tool for analyzing 37 “Yedioth Ahronoth’s” news stories to answer 
the research questions about the coverage of the coup attempt in Turkey in 2016, to examine the (AST) 
and the newspaper priorities, and to explain how the Israeli fourth estate played its role. The research 
questions’ answers can be summarized as follow:  
RQ1: How did the Israeli newspaper stories frame the coup attempt in Turkey? 
The newspaper built more than one frame. It used six main frames, they are as follow: 1. Erdoğan is a 
dictator. 2. Turkey is the enemy of Israel (Israeli Critical and opposition view). 3. One important cause 
for the coup is the Islamic orientations of Erdoğan that pose danger to Israel. 4. The coup attempt is a 
conspiracy that arranged by Erdoğan himself. 5. Turkey violated human rights and freedoms. 6. Turkey 
embraces anti-Israeli Palestinian parties (Hamas). Each frame has some indications, quotations, 
metaphors, terms, and depictions to give the main idea that the newspaper wanted the audience to be 
convinces of. The news stories used many visual elements that supported the intended frame, such as 
photos, videos, banners…etc. The news form was long, concentrated, and full of electronic news 
elements that gave its subject more attention. The news stories were based on foreigner news sources 
and the delegate of the newspaper. The Turkish news sources were totally ignored, which enabled the 
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newspaper to control the narrative, the context of the actions and its background and made it easy to re-
edit the news stories according to the newspaper views and ideologies.  
In addition, every frame has an implicit attitude that the newspaper or the Israeli government wanted to 
tell the Israelis about using an informal way, such as “Turkey is the enemy of Israel, has Islamic views, 
the conspiracy of Erdoğan …etc.”, every frame intended to shape an attitude or a public opinion. In the 
same context, the newspaper intended to ignore some aspects, views, angels, and information about the 
coup attempt. It focused on some information and hided some, which helped it to direct the media 
discourse according to its agenda and priorities. In addition, it was clear that it tried to justify the coup 
attempt and to blame Erdoğan about it, such as mentioning the negative achievements and ignoring the 
positives. Overall, the whole coverage was based on negative points against Turkey. 
RQ2: What is the agenda that the Israeli newspaper tried to set throughout the coverage of the coup 
attempt? 
“Ynet” has set the audience agenda during the coverage for the coup attempt according to the Israeli 
perspective. The first priority intended to make the audience think about was “Erdoğan is a dictator”, 
and then it focused on portraying the coup attempt as a conspiracy that Erdoğan arranged. The third 
agenda was justifying the coup attempt by focusing on the Islamic orientations of Erdoğan as a main 
cause for the coup, a cause that poses danger to Israel. The last two agendas that the newspaper focused 
on are showing that Turkey violated human rights and freedoms, then, Turkey embraced the enemies of 
Israel, anti-Israeli, and Palestinian parties. 
RQ3: What is the implicit Israeli attitude that appears from the Israeli coverage of coup attempt? 
The implicit Israeli attitude that the researcher concluded from this study is that Israel considers and 
deals with Turkey as an enemy because it has Islamic beliefs and ideologies, which is contrary to the 
Israeli ideologies as it ultimately denies the Israeli presence. In terms of Israel, these contradictions 
cannot be fixed because they are related to religion and culture, but they can be ignored in the political 
and economic works and agreements. The massage here is that the one thing that brings Israel and 
Turkey together is the political and economic interest. Turkey is not and cannot be a real ally of Israel 
during Erdoğan's era.  
To conclude the implicit attitude of Israel from the coup attempt in Turkey, the newspaper published 
all the criticism that was said against Turkey to let the audience raise questions about it and to shape a 
public opinion based on it. Israel wished the success for the coup attempt and it intended to support it 
in case of its successful. The general attitude of Israel towards Turkey and the coup attempt was 
negative, but Israel could not express all these points due to the diplomatic protocols and the new 
agreement that was signed with Turkey a few weeks prior to the coup attempt. 
 “Ynet” newspaper applied the (AST) during its coverage for the coup attempt in Turkey. The 
newspaper told its audience that they should think of the coup attempt, Turkey, and Erdoğan. It also 
directed   them how they should think about these points, as (Erdoğan is a dictator, the coup attempt is 
the Erdoğan’s conspiracy, and the main reason is the Islamic orientations of Erdoğan.  Also, Turkey 
will pose a danger to Israel, Turkey violated human rights and freedoms, and lastly Turkey embraces 
the enemies of Israel including Palestinian parties such as Hamas). This is the way that the newspaper 
uses to push its audience to think about the case study of this research.  
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ÖZET 
Kısa filmde video kurgu analog ve dijital kurgu olmak üzere ikiye ayrılır. Son yıllarda 
bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, dijital kurgu sistemlerinde birçok yeniliğe neden 
olmuştur. Teknolojinin ucuzlaması, kolaylaşması kısa filmcileri dijital kurgu sistemlerine 
yönlendirmiştir. Kısa film veya belgesel çekimlerinde DSLR ya da HD-DSLR makineler, 
fotoğraf makinesi objektifleriyle yüksek çözünürlüklü video çekimlerine imkân 
sağlayarak, çok pahalı ulaşılması zor profesyonel kameralara karşı kısa film 
yapımcılarına büyük kolaylık sağlamıştır. Bir DSLR kamera ses kaydı da 
yapabilmektedir ancak bu kayıt beklentileri karşılayacak düzeyde olmayabilir. Fakat çok 
daha nitelikli bir ses kayıt işlemi için kamera üzerindeki ses kayıt sistemi değil, harici bir 
ses kayıt sistemi kullanılmalıdır. Kısa film ve belgesel üretiminde yeni ortaya çıkan 
kurgu ve ses teknolojileri bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın kapsamını 
ise kurgu ve ses teknolojisindeki cihazların kullanım alanları ve filmler meydana 
getirmektedir. Bu çalışmada son dönemde çekilen kısa film ve belgesellerden de örnekler 
ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Belgesel Film, Kurgu, Ses 
 

ABSTRACT 
In the short film, video editing is divided into two, analog and digital editing. In recent 
years, the development of computer technology has caused many improvements in 
digital editing systems. The convenience of technology has led short filmmakers to 
digital editing systems. For short film or documentary filming, DSLR or HD-DSLR 
machines enable high-resolution video footage with camera lenses, making it easy for 
short filmmakers against very expensive, hard-to-reach professional cameras. A DSLR 
camera can also record audio, but this recording may not be at the level to meet 
expectations. But for a much more qualified voice recording, an external audio recording 
system should be used instead of audio recording system on the camera. The new 
emerging editing and sound technologies in the production of short films and 
documentaries constitute the purpose of this study. The scope of the study is makin use 
of devices and films in fiction and sound technology. In this study, examples of short 
films and documentaries made in the recent period will be examined. 

Keywords: Documentary Film, Editing, Sound 
 
1.   GİRİŞ 
Hareketli görüntünün yaşama dahil olduğu günden bugüne kadar, sinema sanatı ayrıca sinema 
sanatının bir parçası halinde içersinde yer alan belgesel film ve kısa filmde önemli gelişmeler meydana 
gelmiştir. Bugün, geçmişte çekilen filmler incelendiğinde çekilen filmlerin tamamının, belge niteliği 
taşıyan kısa filmler olduğu görülmektedir. Sinemanın giderek gelişmesi ile birlikte film süreleri 
uzamaya başlamış ve sinemanın kendi içerisinde kategorileşmeye başlamıştır. Hareketli görüntünün 
sinemaya girdiği zamandan itibaren yeniliklerle büyümeye başlamış olan sinema sanatı, sesin sinemaya 
dahil olması ve kurgu tekniklerinin artması ile birlikte çekiciliğini giderek arttırmaya başlamıştır. 
Sinemada kendi içindeki kendine kattığı yeni gelişmelerle birlikte bugüne kadar büyüyerek gelmiştir. 
Geçmişe dönüldüğünde sinemada kurgunun aslında kameranın bir yerden başka bir yere hareket 
ettirilmesi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bugün gelinen noktada ise edius, final cut 
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,piremiere, avid, vegas ve yeni yeni sektörde kendisine yer bulmaya başlayan davinci resolve 
programları ile üstün kurgulama tekniklerinin yapıldığı bilmekteyiz. Sinemadaki büyük değişimlerin 
kitleler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu gelişme ile birlikte bu etkinin ne kadar arttığını 
bilmekteyiz. Kameranın yer değiştirmesi ile başlayan kurgu akımının bugün gelinilen noktada büyük 
değişim ve gelişim ile karşımıza çıktığını görmekteyiz. 
 
2.   BELGESEL FİLM  
Belgesel Sinemanın ortaya çıkışı sinema sanatının ilk zamanlarına uzanan ve geniş bir konu olarak 
belgesel filminin açıklaması yapılırken kesin olarak belirli bir kaynak göstermek veya bir tanımlama 
yapmak yeterli olmayacaktır. Sedat Cereci belgesel filminin tanımlamasını şöyle yapmaktadır: kişilerin 
hislerine sıklıkla rastlanmayan, eğlendirmeden uzak bir tarz diye kabul edilir. Şüphesiz bu ifade, yeteri 
kadar açıklayıcı değildir. Diğer türleri göz önüne aldığımızda farklı ve belirgin olarak belgesel kelimesi 
kurgusu olamayan film yapımına direk bir yaklaşımı simgeler (Cereci, 1997: 20). Emin Çakaroz’a göre 
ise belgesel İngilizce‘den Türkçe’ye ‘belgesel’ diye çevirtilen “documentary”, “document” 
sözcüklerinden üretilmiştir. Sözcüğün kökü Latinceden “öğretmek” anlamını taşıyan “docere” 
sözcüğünün karşılığıdır. Oxford sözlüğüne göre ise 1800 yıllarının sonuna doğru “documentary” 
sözcüğü “uyarmak, tembih etmek” anlamını taşır (Çakaroz, 2008: 9). 
Sinema ilk yılları yalnızca manzaralardan meydana gelen gezi filmlerinin diğer filmlerinden ayırmak 
için Fransızca bir ifade olarak “documentarie” kullanılmıştır. 8 Şubat 1926 tarihli, The Newyork Sun 
isimli gazetede yayınlanan makalede John Gierson “documentary”  kelimesine farklı bir anlam yükler. 
Flaherty’nin Moana filmi belgesel olarak bir değere sahip olduğunu dile getirir. Polonezyalı bir genç 
ailesinin günlük yaşamlarındaki yaşananları görsel bir anlatım olarak Moana, tabi ki ‘belgesel bir 
değere’  sahiptir (Akt; Çakaroz, 2008: 9). Hitaplarını kullanmış. Bir yandan TDK ise belgeseli 
“yaşamdan kopyalanan bir olguya, kendi doğal ekseni ve akışı içerisinde gerçekle en yakın biçimde 
hazırlanan gerçek olmayan bir yerde işlenen, belli bir amacı aktaran film” (Türk Dil Kurumu, 2005: 
228). İfadesini kullanarak tanıtmış ve resmi olarak da Türkiye’de belgesel tanımlanmıştır. 
Belgeseli tarif ederken bu konuya en basit şekilde verilecek cevap “Gerçek hayatı anlatan bir film” 
olabilir. Ancak bu şu sorunu da beraberinde getirebilir. Belgeseller gerçek hayat hakkındadır, gerçek 
hayat değildir. Gerçek hayata açılan bir pencere bile değildir. Gerçek hayatın portreleridir. Gerçek 
hayatı materyal olarak kullanan, kimin hikayesi kime ve ne amaçla anlatılacağı filmciler tarafından inşa 
edilirler (Aufderheide, 2007: 2). Belgeseli gerçek hayattan ayıran en büyük unsur ise çekim yapan 
ekibin ortamdaki doğal hayatı etkilemesidir. 
Dünya Belgesel Birliğinin 1948 yıllarındaki tanımında; imgesel çekim ile orijinalliğine bağlı kalarak 
yeniden yapmak sureti ile ifade edilen gerçeğe yakınlığının herhangi bir tarafını, düşünceye veya 
duyguya seslenecek usulde kaydetme şeklinin hepsi, belgesel filmi ifade eder (Mutlu 1991: 151). Erol 
Mutlu Dünya Belgesel Birliğinin bu değerli ifadelerine kitabında yer ayırmıştır.   

 
Amerikan belgeselinin ustaları, Richard Leacock ve Robert Drew davranışlarını şöyle açıklıyorlar: 
“Biz filmlerde düşünceyi esas alıp görüntü ve ses kayıtlarında gizlemekteyiz. Lakin belge filmin oyun 
zamanı yarım saat, eşlik eden sözsel anlatımda iki dakika tutmuşsa belgesel başarılıdır denebilir. Diğer 
bir yandan belge film uzun sürüyorsa, filmi çöpe atabilirsiniz. Bizim amacımız saf kelimelere ihtiyaç 
duyulmadan eser yapmaktır” (Mükerrem, 2016: 19). 
Belgesel yapanların, önemli olarak gördüklerinin sosyal ve kültürel açıdan fenomenlerini kayıt ederek 
bizlere bu insan, olay, mekan, kurum ve sorunlar ile ilgili bilgilendirir. Bunu yaparken bizim 
anlayışlarımızı, ilgilerimizi ve sempatilerimizi özlerine çekmek amacındadırlar. Bu resmiyetin dışında 
kalan eğitim ile hayatlarımız birazcık olsun daha yoğun ve farklı bir biçim alarak yaşamamızı ümit 
ederler (Ellis ve Mclane, 2006: 2). En yalın ve anlamlı biçimde belgesel filmi bir genelleme ile ifade 
edilecek olursa, insanın duygularının ağırlıkta olmadığı, eğlence anlayışından uzak bir tür olarak kabul 
etmek doğru olacaktır (Can, 2012: 26). 
Paul Rotha’da belgeselin işleyiş sürecinde toplumsal olaylarla ilgilenilmesi gerektiğini söyler. Böylece 
belgesel filmin yönetmeni için çalışma alanları caddeler, okullar, fabrikalar, halkın iş yerleri ve 
yaşanmışlık hissi veren yerler olarak gösterir. Yönetmen bu yerlerde yaptığı çalışmalarda sonuç arayıcı 
değil, olayları bildirerek sonuç çıkartılmasında yol gösterici olmalıdır (Rortha, 2000: 88). Rotha üstüne 
basa basa belgesel filmin amacı, toplumun refah seviyesini yükseltmek ve olanı anlatmaktan ziyade 
izleyiciye doğru olanı göstermek olduğunu söylemektedir.   
John Grierson, belgesel film tasarımında temel amacın, halka ulaşmak olduğuna inanır ve Grierson’a 
göre belgesel, hitap ettiği kesimin yaşam düzenini daha elverişli hala getirilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Belgesel, insancıl değerleri geliştirmeye çalışır. Böylece insanların kültürel 
düzeylerine pozitif yönde katkısı olan bir işlev yerine getirilmiş olabilir. Filmlerden öğrenilen 
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düşünceler, sosyal, kültürel, toplumsal alanda, bireyin gündelik yaşantısına yansımaktadır. Dolayısıyla 
bir belgesel film hazırlanırken bilgilendirme ve eğitme, inandırma, coşturma, harekete geçirme, esin 
kaynağı olma amaçları gözetilmelidir (Gider, 2009:14). 
Belgesel sinema türlerini yapım biçimlerine göre ikiye ayrılması mümkündür. Bunlar; 

• Belgeleyen Tür: Bu türde yapılan belgesellerde, gerçek olaylar ve durumların doğal ortamları 
içerisinde kaydedilmesiyle oluşmaktadır. 

• Belgeleyen Dramatize Eden Tür: Bu türde yapılan belgesellerde, doğal ortamlardaki görüntü 
ve sesleri kaynak alınmasının yanı sıra öykülü filmlerdeki dramatik bölümleri de içinde 
barındırır (Cereci, 1997: 27). 

 Biçim ve içerik açısından belgeseller sekiz farklı başlıkta incelenmektedir. Bunlar; 
• Haber Belgeselleri: İlk olarak sinema salonlarında, kafeteryalarda, bir yada birkaç haftalık 

sürelerde dünyadaki önemli olayların görüntülerini kayıt altına alarak izleyiciyle buluşması 
amaçlanmıştır. 

• Gezi belgeselleri: Zaman zaman güncellik taşıyan bölgelerin ve genel olarak dünya üzerindeki 
bilinmeyen bölgelerin detaylı tanıtımını üstlenen belgesel film türüdür. 

• Toplumsal belgeselleri: Toplumsal yaşam ve toplumsal yaşamın geleceğiyle ilgili sorun ve 
sıkıntıları sorumluluk bilinci alında ortaya koymaya çalışan belgesel film türüdür. 

• Araştırma belgeselleri: Araştırmanın konusunu ve araştırmacının ilgilendiği konuyu film 
aracılıyla, net bir yaklaşımla göz önüne sermeye çalıştığı, sanatsal açıdan önem taşımayan 
yalın ve dolaysız bir belgesel film türüdür. 

• Bilimsel Belgeseller: Genel olarak bilimsel araştırmalar ve bulguların sonuçlarının önceden 
planlanmış bir şekilde örneklendirerek anlaşılmasının daha kolay olmasını sağlayan bir 
belgesel film türüdür. 

• Tarih Belgeselleri: Tarih belgesellerinin genel olarak amacı tarihteki gerçekleri doğruya 
uygun bir şekilde yansıtarak farklı toplumların geçmişini aydınlatarak bugün ve gelecek için 
alınması gereken önlemlerle ilgili sonuçlar çıkartan belgesel film türüdür. 

• Propaganda Belgeselleri: İkinci dünya savaşı sırasında büyük bir ilgi toplayan propaganda 
belgeselleri, daha önceleri eğitim amacıyla kullanılmış ve sonraları içine hile ve saptırmanın 
katılmasıyla belgesel niteliğini kaybetmiş ve yozlaşmış bir belgesel film türüdür. 

• Derleme Belgeselleri: Önceden yaşanılmış olaylarla ilgili elde edilen belge ve filmlerin, 
kurguyla birlikte yeniden düzenlenerek değişik bir anlayış çerçevesinde sunulmasıyla birlikte 
ortaya çıkan bir belgesel film türüdür (Gündeş, 1991: 25-38). 

•  
3.   KISA FİLM 
Köklü bir geçmişe sahip olan sinema, varolduğu ilk zamanların imkanlarından bugünün tekniklerine 
gelinceye kadar yüz seneyi aşkın bir birikimin ardından, pelikülleri aşarak manyetik ortama taşınmış 
durumdadır. Ayrıca bütün dünyada analog terimi, dijitale yerini bırakmaya başlamış ve bu değişim, 
yaşamın her alanında kendisini hissettirmeye başlamıştır. Değişimin en etkili alanlarından birisi sinema 
ve sinemanın temellerini oluşturan kısa filmdir (Öztürk, 2014: 47). 
Kısa film, amatör ve profesyonel sinemacılar açısından farklı yaklaşımlarla ele alınmıştır. Profesyonel 
sinemacıların filmografilerine bakıldığında en az birkaç kısa film görmek mümkündür. Fakat bu durum 
kısa filmin sadece amatör sinemacıların ilgi alanı olduğu anlamına gelmez. Ayrıca birçok uzun metrajlı 
film çeken yönetmelerin de zaman zaman kısa film çektikleri görülmektedir. Bu durumun asıl nedeni 
az maliyetli yapımların yönetmene sağlamış olduğu özgürlüktür. Bu çalışmalar daha çok deneysel 
tarzda olmaktadır. Normal yapımların maliyetinden dolayı denenemeyen öyküler ve yöntemler kısa 
filmlerde tercih sebebi olabilmektedir (Can, 2012: 3-4). 
Bugün uzun metrajlı film ile kısa metrajlı filmin çekim maliyetleri arasında büyük fark vardır. Kısa 
filmlerin denetimi daha az olduğu için, yönetmenlerin kendilerini özgürce ifade edebilme şansları 
olmuştur. Ayrıca bu durum, deneysel filmin olanaklarından yararlanmalarını sağlamıştır (Kaynar, 
1993: 10). 
Ritm, filme göre ve kurguyu yapan kişinin isteğine göre hızlanabilir ya da yavaşlatılabilir. Bu durum 
kısa filmin konusuna, duygusal etki ya da aksiyon oluşturma eğilimine bağlıdır. Sinemasal alanların 
yaratılması için bir önem taşımaktadır. Filmde ritm için kısaca düzen yaratır denilebilir. Kısa filmdeki 
düzeni sağlama işlevi de vardır. Ritm ile yönetmenlerin ve film kuramcılarının dile getirdikleri çeşitli 
ithamları bulunmaktadır. Bazı yönetmenler ritme sıkı sıkıya bağlıdır bazıları ise ritm amacı olmaksızın 
ritmi yaratır (Can ve Esen, 2008: 164-165). 
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Bugün özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, artık kısa film ve belgesel meraklılarının kameraya 
ulaşması çok kolay bir hale gelmiştir. Bu teknolojik ilerlemelerin bir sonucu olarak kullanmakta 
olduğumuz cep telefonları dahil 4k çözünürlükte kayıt yapabilmektedir. Ayrıca cep telefonları için 
üretilmiş tripotlar, monopotlar da mevcuttur. Su altı tutkunları için  de su geçirmez cep telefonlarıyla 
birlikte normal telefonlara su geçirmez cep telefonu kılıflar da üretilmiştir.   
Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerin en büyük sorunu düşük ışıkta çekilen videolarda “kumlama” 
olarak tabir edilen görüntü kayıplarının yaşanmasıdır. Bunun tür durumlarda telefon profesyonel veya 
yarı Professional bir kameraya göre çok daha fazla ışığa gereksinim duymaktadır. Bu olumsuz 
etkenlerin yanında özellikle gün ışığında çok kaliteli güzel görüntüler elde edilmesi mümkündür. 
Birçok kısa film ve belgesel çekimlerinde cep telefonları kullanılmaktadır. Ayrıca sadece cep 
telefonuyla çekilen filmlerin yarıştığı kısa film festivalleri de vardır.  
3.1.   KURMACA KISA FİLMLER 
Nijat Özön, İngilizcesi “fiction film” olarak dile getirilen film türünü, kitabında terimi Türkçe’ye 
“öykülü film” olarak çevirmiş ve tanımlamıştır; “Gerçek yaşayıştan alınma ya da senaryocunun 
hayalgücüyle uydurduğu bir konuyu işleyen filim” (1963: 92). 

 
Sema Fener ise; sözlüğünde “fiction” kelimesini “kurmaca” olarak çevirmiş ve “Gerçek olaylardan çok 
yaratıcısının hayal gücüne dayanan hikâye” olarak tanımlamış, “fictionalfilm” kelimesini ise; 
“Hikayesi gerçek olaylardan çok yaratıcısının hayal gücüne dayanan film” olarak tanımlamıştır (2014: 
107). 
Ülkemizdeki film festivallerine katılım oranları baz alındığında, en çok film kurmaca kategorisinde 
çekilmektedir. Özellikle İletişim Fakültelerinin artışıyla birlikte genç yönetmenlerin ilk çekimlerini 
kurmaca filmler ile gerçekleştirmektedir.  
3.2.   BELGESEL KISA FİLMLER 
Fransızların seyahat filmlerine verdikleri isim documentaire (İngilizce:documentary, Türkçe: belgesel) 
kelimesi ilk kez 1926 yılında New York Sun gazetesinde John Grierson tarafından, Robert Flaherty’nin 
Moana isimli filminin eleştiri yazısında kullanılmıştır. Grierson’ın belgesel kelimesi ile ifade etmek 
istediği, hiçbir kurmaca terim ile karıştırmadan, anlatılan olayın olduğu gibi yansıtılmasıdır (Mutlu, 
1991: 149). 
3.3.   DENEYSEL KISA FİLMLER 
Deneysel kısa film, kameranın ve kurgunun sınırlarını aşmak, onlarla neler yapılabileceğini keşfetmek 
olarak da ifade edilebilir. Üst üste pozlamak, filmi geri sarmak, filmin hızıyla oynamak vb. gibi birçok 
metodun kullanıldığı görülmektedir. Kurgusal olmayan bir filmin konusunu dile getirmek için, dikkatli 
ve titiz bir şekilde çalışılmalıdır. Bu tarz çalışmalarda içerik kronolojik, mekansal (mekanlar birbirine 
geçirilerek) ve neden sonuç ilişkisi içersinde olmalı ayrıca sorun- çözüm, basit- karmaşık içeriklere 
doğru gitmelidir (Can, 2012: 21). 
3.4.   ANİMASYON KISA FİLMLER 
Animasyon film, teknolojinin yani bilgisayarın sağladığı olanakların ışığında elde edilen çizgilerin 
hareketinin sağlanması temeline dayanmaktadır. Sinema tarihinin ilk örnekleri, bazı özelliklerinden 
dolayı animasyon dalıyla benzerlik göstermektedir.  Hareketli görüntünün hayata dahil olmaya 
başladığı ilk zamandan itibaren fotografik nesnelerin artarda sıralanması ve insan gözünün bu 
nesnelerin arasındaki farkı fark edemeyecek derecedeki kusuru, sinema sanatını mümkün kılmıştır. 
Animasyon türü de benzer şekilde ardı ardına sıralanan görüntülerin , insan gözü tarafından süreklilik 
ile birleştirilip algılanması prensibiyle hareket şansı bulur (Öztürk, 2014: 52). 
4.   BELGESEL VE KISA FİLMDE KURGU 
Örnek vermek gerekirse; mimarlıkta duvar örnekleri arasında ilişki kurgu ile kesim yapmak arasında da 
vardır. Birisi sanat diğeri ise zanaattır. Tüm mimarlar aynı yeteneklere sahip değildir ve her mimari de 
üst düzey bir sanat eseri olarak sayılmaz. Ama en iyi şartlarda mimarlık yadsınamaz bir yaratıcılık 
gücüne sahip olduğu da unutulmamalıdır. Kurgu da aynı şekilde yaratıcılık gücüne bağlıdır. Bununla 
birlikte, sinema mimar duvarı olabilir fakat kesici kurgucu olabilir fakat her ikisi de kesinlikle olmazsa 
olmaz değildir (Dmytryk, 1993: 114). 
Aslında kurgu kavramı sinemaya bir raslantı sonucu girdi. Durum şöyle gelişti; Méliès, Olace de 
l’Opera’da çekim yaparken kamerası aniden durdu. Bu sırada çerçevedeki yaşam sürdü. Sonra kamera 
kendi kendine çalıştı ve görüntü kaydetti. Méliès, görüntüleri işlerken bir kadının aniden bir erkeğe, bir 
otobüsün cenaze arabasına dönüştüğünü gördü. Böylelikle , “hareketli resmin büyülü kapasitesi” 
bulunmuş oldu (Asiltürk, 2008: 43). 
Lev Kuleşov, montajın amacını şöyle dile getirmiştir : “Üzerine harfler yazılmış küpleri bir araya 
getirerek kelime kuran çocukların yaptığı gibi, yönetmen de filmi yapmak için ayrı, birbiriyle ilgisi 
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olmayan, farklı an ve günlerde çekilmiş parçaları bir araya getirerek dağınık pozları en uygun, anlamlı, 
eksiksiz ve düzenli bir şekilde sıralamalıdır”(MEB, 2011: 5). 
Televizyon ve sinema belgesellerinin birçok alt dalı vardır. Bunlar ; doğa, tarih, bilim, gezi, araştırma 
vb. şekilde sıralayabiliriz. Genel olarak düşünüldüğünde tüm belgesellerde öncelikle konu ve 
senaryoya uygun şekilde görüntü çekimi yapılır veya arşiv görüntü ve ses toplanır. Belgesel filmin 
kurgusunda en çok yönetmeni zorlayan kısım, çok fazla ham  görüntü olması ve  bu görüntülerin 
izlenmesi ve seçilmesidir. Örneğin, Fransız yapımı “Kuşlar Kanatlı Uygarlık” belgesi için 3 yılda 300 
saatlik çekim yapılmış fakat bunların yalnızca 1,5 saati filmde kullanılabilmiştir. Ama unutulmamalıdır 
ki, tarih konusu işlenen belgesel filmlerde özel çekilen veya arşivlerden çıkarılan görüntlerin belgesin 
süresine göre yetersiz kalmasıdır (Megep, 2008:14). 
5. BELGESEL VE KISA FİLMDE SES 
Doğada gözle görünen her canlı nesnenin kendine özgür bir sesi vardır. İnsanoğlu nesneleri yüzey 
üzerine hareketsiz ve sessiz olarak resmetmiştir. İşitme duyusuna yönelik bir uyaran söz konusu 
olmamıştır (Kılıç, 2008: 268). 
Sinemanın insanlar üzerinde bıraktığı çekim gücü ilk olarak, tamamen ekrandaki görüntülerin müzik 
ile birlikte yumuşatılarak vurgulanmasında yatar. İzleyici kişinin beyni, görüntüyü düzgün bir şekilde 
algıladıktan sonra zihninde sempati duyarak bilinçaltı tamamlayıcısı olan müzikten etkilenir (Rotha ve 
Griffith, 2006: 68). Belgesel filmde müzik, seyircilerin ilgisini sürekli olarak tazeleyen ve filmi 
canlandıran bir unsurdur. Müziğin olmadığı tamamen sessiz bir belgesel filmde seyirciye istenilen 
duyguların aktarılması zorlaşmakta ve seyircinin ilgisi de azalmaktadır (Oluk, 2008: 144). 
Türkiye’de son yıllarda, öğrencilere yönelik, gerek belgesel gerekse kısa film dallarında, üniversiteler, 
kamu kurumları ve özel kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası birçok yarışma ve festival 
düzenlenmektedir. Bu yarışma ve festivallere, çoğunluğu üniversitelerin radyo-televizyon-sinema 
bölümü öğrencileri tarafından üretilenler olmak üzere, çok sayıda kısa film ve belgesel katılmaktadır. 
Sözü edilen kısa film ve belgesellerin çoğunda, seslerin kaydedilmesi ve kurgulanması konularıyla 
ilgili sorunlar olduğu gözlemlenmiştir. 
Kısa film ve belgesel yapımında ses kurgusunu 4 ana başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar doğal 
sesler, konuşma sesleri, müzik  ve varsa dijital efekt sesleridir. Bir filmin görüntü kurgusu nasıl 
yapılıyorsa aynı titizlikle de ses miksajı yapılmalıdır.  
Kısa film ve belgesellerde ses miksajı yapılırken yapılan karşılaşılan en büyük sorun ardışık iki farkı 
sahne geçişlerindeki tonlama ve ses farkıdır. Bunun giderilmesi için çekim yapılan mekanda ses kaydı 
aldıktan sonra veya öncesinde sahnenin uzunluğundan daha uzun süreli boş ortam sesi kaydı yapılması 
gerekmektedir.  Kayıt edilen ortam sesi miksaj sırasında, desibel olarak daha düşük bir seviyede 
kullanılarak seslerin farkı azaltılır ve rahatsız edici olmaktan çıkar. 
99.   SONUÇ 
Artarda gelen fotoğraf kareleriyle insan hayatına dahil olmaya başlayan sinema sanatı , bugün hayatın 
içinde etkisini arttırarak büyümeye devam etmektedir. Bu çalışmanın tamamında belgesel sinema ile 
kısa filminde ses ve kurgu konusuna değinilmiştir. Sesli belge filmlerle seyirciye verilmek istenilen 
daha iyi bir şekilde ifade edilmiştir. Ve hedef kitle üzerinde ses ile birlikte sinemanın etkisinin de 
arttığı gözlemlenmiş olup daha  çok ilgi odağına girdiği bilinmektedir. Geçmişten bugüne 
karşılaştırmaya gidildiğinde ise ilk çekilen filmlerin hem kısa film olduğu hem de o zamana  dair belge 
film niteliği taşıdığı dikkat çekmektedir. Bugün sinemada yalnızca sesin etkisi değil, çok çeşitli kurgu 
programları ve kurgulama teknikleri ile sinemanın büyümesine ve özelleşmesine büyük katkı 
sağlamıştır. Kullanılan kurgu programları ve teknikleri ile hedef kitleye ulaştırılmak istenilen mesaj 
daha etkili ve daha profesyonel şekilde iletilmiştir. Teknolojinin her gün kendini yeniliyor olması, ses 
ve kurguyu herkesin kolaylıkla yapabileceği bir konuma taşımıştır. Bugün hala yeniliklerle kullanım 
kolaylığı sağlaması gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 
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YEREL YÖNETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SİYASAL İLETİŞİM 
MODELİNE BİR ÖRNEK; ‘YALOVA BELEDİYESİ ŞEFFAF ODA, ŞEFFAF 

YÖNETİM’ 
 

Özlem SALMAN GÜNALP 
KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi  

 
Sosyal demokrasinin gereği şeffaf ve görünür yönetim anlayışının temel alındığı tanımı 
çerçevesinde; yönetici ile halk arasında doğrudan iletişimin, demokratik katılım sürecinin 
işletildiği bir model olarak Şeffaf Oda, ülkemizdeki belediyeler arasında uygulanan ilk 
ve tek örnektir. Yerel yönetim projelerinin değerlendirildiği Marmara Belediyeler 
Birliği’nce düzenlenen Altın Karınca ödülü jürisi tarafından Sosyal Belediyecilik 
kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür.2015-2018 arasında Yalova ili genelinde 
düzenli olarak farklı firmalarca yapılan anket çalışmaları sonuçlarında sorulara verilen 
yanıtlar çerçevesinde Şeffaf Oda uygulamasının kapsamı, Belediye Başkanının; 
tanınırlığı, ulaşılabilirliği, sorunlara çözüm becerisi ve güvenilirliği inancını 
güçlendirirken şeffaf demokratik katılımcı yönetim anlayışını kurumsallaştırması 
ölçümlenmiştir. Bildiride; Şeffaf Oda uygulamasının halk ile yerel yöneticiler arasında 
kurulmuş doğrudan iletişim örneğinin işleyişi, anket sonuçlarıyla potansiyel seçmenden 
pozitif geri dönüşün ölçülebilmesi, siyasetçinin vatandaş ile doğrudan kurduğu samimi 
iletişimin sürdürülebilirliğinin örneklemesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Siyasal iletişim, Şeffaflık, Yerel Yönetim, Kurumsallık, 
Tanınırlık, Ölçülebilirlik. 

 
GİRİŞ 
Siyasal iletişimin birden fazla tanımına rastlamak olasıdır. “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” biçimi148olarak tanımı en sık karşımıza çıkandır. Bir başka tanımı “çağdaş anlamda, 
siyasal iletişim, medya tarafından sunulan belirli yolları kullanarak, profesyonel siyasetçiler ve onların 
seçmenleri arasında bağ kurmayı hedefleyen uygulamalar kümesi”149dir. Siyasal iletişimin bu iki 
tanımı dahi çok disiplinli yapı içeren iletişim bilimlerinin sınırlarını zorlayan onların kavşak noktasında 
yer aldığı söylenebilecek yapısıyla özerk bir araştırma alanı oluşturmuştur. 
Tarihsel süreçte 1950’lere dek görülen daha çok propaganda temelli iletişim mantığı çerçevesinde 
kampanyalarla şekillenen siyasal iletişim, adaylardan siyasi partilere, ideolojik yaklaşımdan inançlara 
kadar uzanan geniş çerçevesiyle bir seçim stratejisi olarak üretilmiş ikna etme yöntemi olarak 
görülmüştür. Siyasi partilerin ağırlıklı olarak seçim stratejilerini belirlediği ve iradeyi oluşturan aygıtlar 
olarak partilerin halktan ziyade parti yöneticilerinin elinde olduğu geçen yüzyılda seçmenin iradesini 
modern propaganda yöntemleriyle biçimlendiren kurumlar haline dönüşmeleri150 siyasal iletişimin tek 
elden sınırlamıştır. Öyle ki, siyasal iletişim sürecinde siyasi partiler ile onlara bağlı örgütlerin, tüketici 
satın alma tercihlerinde başarılı bir şekilde kullanılan reklam ve pazarlama tekniklerinin benzerlerini 
siyasal alanda bir saha çalışması gibi seçmen tercihlerini etkilemek amacıyla kullanarak siyasal 
pazarlama sanayisini oluşturduklarını151 söyleyebiliyoruz.  
20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise genel olarak siyasi partilerin halkı ikna süreçleri olan 
propaganda dönemleriyle sınırlı siyasal iletişim modelinden uzaklaşılma zorunluluğu çeşitlenen yeni 

																																																								
148	G.Bayraktutan,M.Binark,T.Çomu,B.Doğu,G.İslamoğlu,A.T.Aydemir, “Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal 
Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı”, 
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medya teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla gerekli hale gelmiştir. Yeni medya teknolojileri 
ile sadece seçim dönemleriyle kısıtlı kalamayan süreklilik ihtiyacı doğmuş iletişim gerçekliği siyasal 
katılımı ve dolayısıyla da katılımcı demokrasi kavramını beraberinde getirmiştir. İletişim teknolojisine 
bağlı olarak kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve siyasal süreçte etkin olarak kullanılması neden 
olduğu yeni alan “siyasetin giderek medyatikleştiği ve bu durumun bir çeşit “medya demokrasisi” 
oluşturduğu ileri sürülmektedir”152. 
Bilgi çağı adı verilen 21. yüzyıla gelindiğinde ise hızla çeşitlenerek gelişen medya araçlarının etkin 
kullanımı siyasal iletişimi propaganda süreçlerinin tek yönlü yönetilen modelden uzaklaşmasını 
kuvvetlendirerek siyasetçi ile seçmen kitlesi arasında birebir gelişen interaktif iletişim biçimini 
geliştirmiştir. İnternet erişiminin sonsuz erişim olanağı geçmişten farklı olarak bilgi politikacılar ile 
seçmen kitle arasında çift yönlü işleyen iletişim ağının öznesi durumundadır ve her iki taraf için 
kesintisiz iletişim sürekliliğinin sağlanmasını olanaklı kılmıştır. Özne konumuna gelen eşzamanlı bilgi 
aktarımının siyasal iletişimi dinamikleştirdiği gerçektir. Yaşamın her alanında etkisi giderek artan yeni 
iletişim teknolojilerinin geleneksel iletişim biçimlerinin doğasını değiştirdiğini söylemekte yanlış 
olmaz. Geçmiş propaganda örneklerinde olduğu gibi sınırlı sosyokültürel yapılara yönelik veya gücü 
elinde tutan medya organlarının çerçevesini belirlediği biçimde bilgi aktarımına izin verildiği bilinen 
durağan yapıdaki iletişim sürecinden farklılaşmış, yeni siyasi aktörlerin kendini ifade edebildiği, 
düşüncelerin aktarımında kısıtlamanın güçleştiği, farklı etnik grup ve sosyal gruba ulaşmanın 
kolaylaştığı, küreselleşme gerçeğinin bir getirisi olarak coğrafi sınırların pek de öneminin olmadığı bu 
iletişim ağı zaman ve mekandan bağımsız bir hareket alanı oluşturmuştur. Yeni medya teknolojilerinin 
çeşitlenişi sınırsız bir hareket alanı sağlarken sosyal medya ağlarının bireylere sunduğu etkin erişim 
kolaylığı siyasal iletişim sınırlarının yeniden belirlemiştir. Afiş, slogan, seçim şarkısı, televizyon 
programları ile meydan mitingleri, gazete ve tv reklamları gibi geçen yüzyıla ait propaganda süreçleri 
yanında seçmen kitlenin, sosyal medya enstrümanları vasıtasıyla lider performansını anlık 
izleyebildiği, soru ve görüşlerini eşzamanlı aktarabildiği, kurumsal ve bireysel takip ile bilgilendirme 
sürecinin oy yöneliminde etkili olduğu bu yeni dönemde siyasal iletişim siyasetçi tarafından geçmişe 
oranla daha efektif yönetilmektedir.  
Yeni medya teknolojilerinin siyasetçi tarafından efektif kullanımının kazandırdıkları arasındaki en 
önemli gösterge seçmen kitlesinin beklenti ve taleplerinin siyasetçi tarafından zaman kaybetmeksizin 
öğrenilerek durumun yönetilebilmesidir. Siyasetçi bu yeni “yönetici” kimliğiyle siyasi partinin 
ideolojik yaklaşımına uygunluk taşıma yanında kendi bireysel özelliklerini kullanma şansına da sahip 
olmuştur. Bu durum geçmişte olduğu şeklinden farklı olarak siyasetçiyi daha özgür kılmakta, bu 
“özgür davranabilme hali” de onu ister istemez bir marka değere ulaşmasının önünü açmaktadır. Bu 
nedenledir ki günümüzde siyasetçiler tıpkı bir şirketin “CEO”su gibi hareket edebilmektedir. Siyasetçi 
önünde yeni açılan bu yetki alanı onun özerk politikalar geliştirmesine izin verirken siyasal iletişim 
kavramı kendi içinden bir yeniyi “siyasal pazarlama” anlayışını doğurmuştur. Siyasal iletişimin öznesi 
konumunu çeyrek yüzyıl öncesinde ideolojilere bağımlılıktan uzaklaşmaya başlayarak kazanan siyasi 
kimlikler pazarlama stratejilerinin yeni metaları konumlarıyla; “siyasi iletişim stratejilerinin 
tasarlanmasında, tasarlanan stratejilerin hayata geçirilmesinde ve etkisinin ölçülmesinde”153 belirleyici 
rol üstlenerek özgünlüklerini kazanacakları seçimler sonrasında kurumsallaştırabileceklerdir.   
 
 
 
 
Yerel Yönetimlerde Siyaset ve Sosyal Demokrasi İlişkisi 
Batı demokrasilerinde yerel yönetim şekillenişinin tarihi Ortaçağ’a154 dek dayanmaktadır. Günümüze 
dek gelişip çağın ihtiyaçları doğrultusunda kabul görmüş evrensel değerler ışığında şimdiki kimliğine 
kavuşmuştur. Yerel yönetimler organizasyonu Ortaçağ Avrupası’nın siyasi yapısını şekillendiren 
feodal sistemin toprak sahiplerinin merkezi otorite olan aristokrasiye karşı yürüttüğü güç paylaşımı 
mücadelesinin ürünlerinden biridir. Yerel yönetim biçimini şekillendiren değerler ile ortaya çıkış 
sebepleri arasında doğrudan ilişki kurulamamakla birlikte Ortaçağ’ın eşitlik bakış açısından uzak, 
demokrasi kavramının uzağında ancak merkezi otoritenin güç paylaşımsız yönetim anlayışı 
karşısındaki duruşu temsil etmesi açısından değerlidir. Demokrasi ile yerel yönetim arasındaki yakın 

																																																								
152 Süleyman Güven, ”Siyasal İletişimin Dönüşümü, Siyasal Katılım ve İletişim Teknolojileri, The Turkish Online 
Journal of Design, Art and Communication, s.178. 
153 Yusuf Özkır, Türkiye’de Siyasal İletişim 2007-2015, SETA Yayınları 52, 1. Baskı, 2015, s.7. 
154 Süleyman Yaman Koçak- Ali Ekşi, ‘Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinden Türkiye’de Yerel Yönetim 
İlişkileri’, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:21, ss.295-307.	
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ilişki 155  tarihsel süreç içerisinde yerel yönetimlerin gücü paylaşmaya başlayışıyla demokrasi ve 
demokratik değerlerin gelişip yerleşmesinde işlevsellik göstermiştir 156 . Ortaçağ’da ilk örnekleri 
görülmeye başlayan yerel yönetimlerin tıpkı kralların mutlak haklılıklarına tepkisi gibi Liberal 
kuramcılar da ekonomi- politik alanda monarşinin mutlak otoritesine meydan okumuşlardır. 
Liberalizmin temelini oluşturan kuramcılardan Klasik liberalizmin öncülerinden John Stuart Mill gibi 
düşünürlerin, demokrasi kavramı ile yerel yönetimler arasında ilişki kurmuş oluşu bir tesadüf değildir. 
J.S. Mill, insan özgürlüğü ve yaratıcılığını engelleyen en önemli nedeni merkezi gücü elinde tutanların 
yetki kullanımına bağlayarak bu durumun ancak yetkinin paylaşılması ile giderilebileceğine dikkat 
çekmiştir. Mill’e göre; ‘yerel yönetimler birey özgürlüğüne tehdit teşkil eden ve merkezi gücün doğal 
sınırlayıcısı olan kurumlar’ olarak şekillenecektir ve bu doğrultuda da güçlendirilmelidirler. Yerel 
yönetimlerin kamusal hizmet yeterliliği ile verimliliğini gerçekleştirilirken demokratik ve katılımcı bir 
yönetim anlayışının temsilcisi olması da beklenmektedir. Bu yaklaşım biçiminin yönetişim anlayışının 
geliştirilmesini kolaylaştıran bir eşik olduğunu söylemek yanlış olmaz.  Yönetişim kavramının 
yönetimden farklı olarak hiyerarşi yerine heterarşik157 özellik taşıması da demokrasi ve şeffaflığın 
içselleştirilmesini beraberinde getirecektir. Liberal bakış açısının temellendirilişinde etkin 
düşünürlerden T. Green, 19. yy. ortalarında daha çok destekçi bulmuş, siyasal hak ve katılım 
düşüncesini önemseyerek öne çıkartan sosyal ve özgürlükçü doktrin her ne kadar liberal düşünceyi 
merkeze almış olsa da sol düşüncenin evrenselleştirdiği değerlere açık oluşuyla sosyal demokrasinin 
oluşmasında temel dayanaklardan biridir. Liberallerin özgürlükçü yaklaşımı yerel yönetimlerin 
ekonomik piyasa içerisinde güçlü kılınmasının daha iyi hizmet sunma noktasında olanakları arttıracağı 
gibi halkın birlikte yaşama alışkanlığı ile demokratik yaşam pratiğini158 güçlendireceği konusunda 
öneri getirmişlerdir.  
Yerel yönetim anlayışının Batı’daki tanımının Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı ile yapıldığı 
görülüyor. Belediyelerin omurgasını oluşturan meclislerinde alınan kararların hukuki bağlayıcılığı, 
karar organları ve bütçeleri ile sahip oldukları özerk yapıları, gelir kaynaklarını merkezi otoriteden 
bağımsız değerlendirilebilme yetileri beraberinde demokratik katılımcı bir organizasyon 
oluşturmalarını olanaklı kılmaktadır. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nın159 3. Maddesinde 
Belediyelere verilen yetki içerisinde yer alan, kamu işlemlerinin önemli kısmının kendi 
sorumluluklarına bırakılarak kamu yararı şartıyla kullanılmasının önünü açmış oluşu, yerel yönetimde 
şeffaf ve demokratik yönetişimin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun160 amaç, kapsam ve tanımlar kısmının 3. Madde a. Bendinde; “Belde sakinlerinin mahalli 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Ancak 
günümüzde özerk mali yapılı kamu kurumu Belediyede yönetme yaklaşımıyla sınırlı kalınmayarak 
yönetişimin benimsenmesi de katılımcı demokrasinin temellerini kuvvetlendirecek, böylelikle de 
sosyal demokrasinin kurumsallaşmasını kolaylaştıracaktır. Belediyelerin kurumsal yapılarının sosyal 
demokrasi anlayışı çerçevesinde güçlenmesi ise kurum dışında etkin olan STK’larla ortak projelerin 
kapsamlı ve geniş tabanlı uygulanmasını sağlayacaktır. Yönetişim anlayışının geliştirilmesinin 
gerekliliği doğrultusunda insan odaklı siyaset fikri rağbet kazandıkça bazı siyasi parti161, üniversite162 
ve yerel yönetim birlikleri 163 bu konu üzerine eğilerek Siyaset Akademisi çatısı altında eğitim 
programları düzenlemeye başlamıştır. Avrupa Birliği uyum süreci sırasında yapılmış yasal 
düzenlemelerle de Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın geniş demokratik şemsiyesine 
yaklaşılma çabaları sosyal demokrat belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlamıştır.  
Yerel Yönetimde Siyasal İletişimin Sürdürülebilirliği 

																																																								
155 Kemal Görmez, ‘Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri’, G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 
4/2000, s. 81. 
156 İbid. 
157 M.Akif Özer, ‘Yönetim Üzerine Notlar’, Sayıştay Dergisi, Sayı 63, s. 62. 
158 Hayriye Sağır,‘Liberal Öğreti ve Yerel Yönetimlerin İlişkiselliği; Teorik Bir İnceleme’, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, 2016 Mart, s.300.  
159Resmi Gazete, 3 Ekim 1992. 
160Resmi Gazete, 3 Temmuz 2005 
161www.akparti.org.tr/site/pdf/ak-parti-siyaset-akademisi-yerel-yönetim-programi.../6207   
162 www.bau.edu.tr/icerik/11200-yerel-yonetimler-akademisi-sertifika-programi 
163www.marmara.gov.tr/Yerel-Yonetim-Akademisi-7658	
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Siyasal iletişim kavramı günümüzde gerek ulusal gerekse yerelde siyaset eyleminin belirleyici 
dinamiklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasetçi ile halk arasındaki koordinasyonun ve 
interaktif iletişimin göstergesi olarak karşımıza çıkan siyasal iletişim; birey, grup ya da partilerin hedef 
kitlelerini etkileyerek yönlendirmede etkin bir yöntemdir. Eylemsel olarak; planlı, örgütlü, sürekli ve 
sürdürülebilirdir.164. Siyasal iletişim süreçlerine bakıldığında genellikle “üretim, uygulama ve etkiler” 
başlıklarıyla değerlendirilen üç alt ana kategoriyle; siyasal iletişim stratejilerinin tasarlanması sürecin 
ilk ayağı, belirlenmiş stratejilerin seçim süreciyle hayata geçirilmesi ikinci ayağı, kampanya ile 
eşzamanlı yürütülmesi ve kampanya sonrasında siyasal iletişimin etkisinin ölçülmesi ise son ayağı 
oluşturmaktadır165.  
Geçmişten günümüze doğru yaklaşıldığında iletişim biçimlerinin; propaganda konuşmaları, gazeteler 
ve sonrasında yaygın kullanılan televizyon aracılığıyla görsel medya unsurunu devreye alışı siyasal 
iletişimin çerçevesinin çizilip etkinleştirilme potansiyelinin arttırılmasıyla gelişme gösterdiği 
görülmektedir. Ancak 20. yy’ın sonlarına doğru kullanımı yaygınlaşmaya başlayan ve 21 yy. için çağın 
iletişim biçiminin neredeyse tek etkin aracı haline dönüşen internet ve onun ürünü sosyal medya ile 
siyasal iletişimin biçimi ve etki gücü artmış, kitlelere ulaşabilme hızı diğer medya araçlarını geride 
bırakmıştır. İletişimde zaman ve mekan kısıtlaması ortadan kalkmış, geçmişte belli zümrelerin 
egemenliğinde olabilen medya enstrümanlarının kullanımı özgürleşmiş, kültürel farklılıkların dikkate 
alındığı siyasi stratejilerin geniş kitlelere ulaşması kolaylaşmıştır. Siyasal iletişimin dinamik ve 
dengelere göre yeni, yeniden belirlenen stratejisi için sosyal medya uygun bir platform olarak hızla 
işlevselleşmiştir.  
Siyasal iletişim konu olduğunda öznenin siyasetçi olması kaçınılmazdır. Siyasetçinin ise halkla iç içe, 
bireylere dokunabilen karakter taşıması ve diğer oluşumlara alan yaratması beklenmektedir. Bu 
yaklaşımdan hareketle siyasi iletişimin sınırlarının olabildiğince esnetilerek kolaylıkla kullanıldığı 
ortam da yerel siyaset olmakta, yerel siyasetçiler ise en önemli aktör konumuna yerleşmektedir. 
Demokrasinin yaygın, kurum ve kuruluşlarda etkinleştirilmesi yerel siyasetçilerin önce kendi 
kurumlarında bu anlayışla yönetişimi olanaklı kılmasıyla mümkün olacaktır. Sosyal demokrasinin 
içselleştirilmesi de yine yerel yönetimlerin temel hareket alanları içerisindedir. Zira, yerel siyasetçilerin 
vatandaş ile birebir kurduğu etki alanı çok sesliliği beraberinde getirecek, yerel bazda yaşanan 
sorunların da ulusal bazda tartışılabildiği ortamın yaratılmasını kolaylaştıracaktır. Bir başka değişle 
yerel siyasetçilerin yerelde karşılaştığı sorunlara getirdiği çözümler, büyük ölçekte ulusal bazda 
yaşanan benzerleri için bir örnek teşkil edebilecektir. Günümüzde yerel siyaseti ve siyasetçi ile 
vatandaş iletişimini önemseyerek geliştirilmesine olanak sağlamak değerlidir. Çünkü bilindiği üzere 
yerel siyasetin temel dinamiğini teşkil eden siyasi partilerin il, ilçe, belde ve köy örgütleridir ki bu 
yapılar ulusal siyaseti de şekillendiren olgulardır.  
Yerel yönetimlerin siyasal iletişim sürdürülebilirliği noktasındaki önemli rolü, vatandaşla iletişim 
dışında, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, dernekler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri gibi 
geniş tabanlı çok sesli toplumsal katmanlarla olan ilişkisidir. Öyle ki; tüm bu kuruluşlarla geliştirilen 
ilişkilerin çerçevesi ne kadar geniş olursa yerel siyaset de o denli nitelik kazanmaktadır. Yerelde 
örgütlü toplumsal kuruluşlar ve vatandaş ilişkisinin daha geniş kitlelerle paylaşılmasının en önemli 
aracı sosyal medya ve yerel medya organlarıdır. Sosyal medya maliyetsiz geniş alanlı bir iletişim ağı 
sunarken, yerel medya organları ise ulusal medya unsurları ile iletişim bağının sürdürülebildiği alanı 
yerel siyasetçinin kullanımına açar.  
Günümüzde salt yerel medya organları ile kurulan ilişkinin halk nezdinde geçmişte olduğu gibi tek 
başına güçlü etkisi olduğunu söylemek doğru olmaz. Siyasetçilerin sosyal medya hesapları günlük 
gazetelerin takip edilme oranından çok daha yüksektir. Sosyal medya enstrümanlarının sağladığı 
interaktif iletişim şansı ise siyasetçi ile halk arasındaki iletişimi kuvvetlendirirken eşzamanlı olarak da 
şeffaf yönetimin yansıyan görüntülerinin takipçilerle paylaşılmasını sağlamaktadır. Şeffaflık kamu 
kaynaklarının nasıl, nerede, ne için kullanıldığının isteyen herkes tarafından bilinmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu noktadan bakıldığında sosyal medya paylaşımlarının kamu kaynaklarının nasıl 
kullanıldığının bilinmesi açısından önemli ve yararlanıcı kitleye ulaşılabilirliğinin göstergesi olduğunu 
görüyoruz. Böylelikle de sosyal medya kullanımının, siyasetçilerin faaliyet alanları ile şeffaf yönetim 
anlayışının göstergesi olmayı her geçen zaman daha da kuvvetlendirerek sürdürdüğünü söyleyebiliriz.  
Şeffaflığın kalıcılaştırılması, kurumun iç demokrasinin işleyişi, siyasetçi halk diyaloğunun 
sürdürülebilmesi için de yerel medya kurumlarını sosyal medya ile birlikte etkin kullanmak doğru bir 
yaklaşım olarak gözüküyor. Yerel medya muhabirlerinin kamu alanında rahatlıkla bilgi alabilme 
olanağı, ilgilendikleri konu ve/veya sorunlar hakkında belgeye ulaşabilmeleri beraberinde halkın yani 

																																																								
164Yusuf Özkır,  a.g.e.;2015, s.7 
165İbid.	
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seçmen kitlesinin de belediyelerin işleyişi konusunda fikir sahibi olabilmelerini olanaklı kılmaktadır. 
Yerel gazetecilerin sosyal medya üzerinden takip ettikleri siyasetçi ve kamu kurumu resmi sayfasındaki 
paylaşımlarla bireysel edindikleri bilgilerin birbirini tutması, halkın siyasetçi ve kurum işleyişinin 
şeffaflığı konusunda emin olmasını sağlamaktadır. Yönetimin şeffaflığı aslında onun elinde 
bulundurduğu bilgi ve belgelere ulaşmakla sağlanabilir. Kamu yönetiminin hesap verebilmesi de halkın 
bilgilenmesi yoluyla gerçekleşir. Ayrıca yönetime katılmak için yönetimin işleyişini, karar süreçlerini 
veya karar mekanizmalarını bilmek gerekir 166 ki bu halkın yönetime etkin katılımıdır. Sosyal 
demokrasinin gereği olarak sosyal demokrat belediyeciliğin kurumsallaşması siyasal iletişimin salt 
seçim öncesi aday tanıtım sürecini içeren bir kampanya olarak değerlendirilmesiyle sınırlı 
tutulmayarak yerel yönetimlerde sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla kolaylaşacaktır.  
Türkiye’de Sosyal Demokrasi Kavramının Yerel Yönetimde Görünürlüğü 
Sosyal demokrasinin içini dolduran “sivil toplum” birçok kuramcı ve yazarın üzerine düşündüğü bir 
kavramdır. Yerel yönetimde özerk yapılanmanın 10 yy. itibariyle burjuvazinin gelişmesi, 12 yy. da 
feodal sistemin giderek çözülmeye başlamasıyla güçlenmiş olsa da 19 yy. dünyası bu anlamada bir 
dönüm noktası teşkil etmiştir. Yerel yönetim organizasyonun sanayi devriminin yarattığı ihtiyaçlar 
doğrultusunda ilk özerk temellerinin atıldığı İngiltere’de 19 yy. da kurumsallaşmaya başlayan bu yapı 
günümüz sivil yerel yönetim anlayışının temelini teşkil ettiğini söylemek yanlış olmaz.  
20.yy öncesi daha çok devlet yönetiminin etki alanı içerisinde yer almış, merkezi otoritenin kontrolü 
altında görülen yerel yönetimlerin Cumhuriyet’in ilanı sonrası çok partili sisteme geçişle birlikte halkın 
yönetime katıldığı bir sistem olmaktan uzakta kalmaya devam ettiği görülmektedir. 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren ise partilerin ideolojik rekabeti üzerine şekillenmiş yerel yönetim anlayışının, kentin 
ihtiyaçlarını temel alan; demokratik, üretici, kaynak yaratıcı, toplumsal tüketimi örgütleyici, kural 
koyabilen, birlikçi, bütünlükçü167 bir anlayış kazanmaya başladığı görülmektedir.  
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısının sonundan itibaren temsili demokrasinin uygulaması merkezi 
yönetimin toplumsal talepleri karşılamada yaşadığı güçlük vatandaşların yönetime dolaysız katılımının 
sağlandığı yerel yönetimlerin ortaya çıkışını gerekli kılmıştır. Daha işlevsel, katılımcı, STK’ların etkili 
aktörler olarak yönetime dahil olmalarının güçlendirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. 1980’li yılların 
başından itibaren özellikle belediyelerin bir araya gelip oluşturduğu organizasyonların etkin biçimde 
faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, 
Belediye Başkanları Birliği gibi sivil toplum örgütü anlayışıyla çalışmalarına devam eden kurumlar, 
yerel yönetimde karşılaşılan bölgesel ihtiyaçlar için politika üretmenin yanı sıra demokratik, katılımcı 
yerel yönetimin geliştirilmesi için projeler üretme noktasında da çalışmalar yapmaktadır. 
BM Kalkınma Programı ile uygulanan Yerel Gündem 21’in amacı da sivil toplum örgütleri ile yerel 
yönetimlerin ortak çalışabilmesinin önünü açmıştır. Bu yaklaşım, kentlilerin çevre ve yaşam kalitesinin 
arttırılmasını olanaklı kılacak yapıya sahiptir. Ülkemizde 2005 yılında 5393 sayılı belediyeler 
kanununda yapılan değişiklikle kent konseyi kurma yükümlülüğü getirilen belediyeler bu çerçevede 
yönetim anlayışlarını revize ederek ‘yönetim’ den çok ‘yönetişim’ yaklaşımıyla hükümlülüklerini 
yerine getirmeye başlamışlardır. Özellikle kent konseylerinin yerel yönetimlerle birlikte yönetme 
erkinde söz sahibi oluşu sosyal demokrat belediyecilik anlayışını güçlendirmektedir. Çünkü kent 
konseyleri toplumun tüm katmanlarını temsil eden sivil toplum örgütleri ile kent yönetimine katıldığı, 
denetleyici sivil otorite olarak yerel yönetimde demokratikleşmeyi destekler bir niteliğe sahiptir. 
Yönetilenler yönetenleri denetlediğinde168 sosyal demokrasi kurallarının kurumsallaşmaya başladığı, 
yurttaşlık bilinci ve sorumluluğun arttığı görülmektedir.   
Şeffaflık, katılımcılık ve denetime açıklık sosyal demokrat belediyecilik anlayışını besleyen en önemli 
kavramlardır. Belediyeyi yönetmekten çok yönetişimin tercih edildiği sosyal demokrat yerel yönetim 
anlayışının güçlenmesi, temsil, katılım, denetim, hesap verilebilir olmak, kaliteli hizmet sunumu ile 
dijital dünyanın gereklerine uygun altyapının tesisi ile kolaylaşmaktadır. Şeffaf yönetim anlayışının 
içini dolduran kent konseyi gibi oluşumlar yanında e-belediyecilik sisteminin etkinleştirilmesi de 
görünürlüğün artmasına katkı sağlarken bu organizasyon dışında kalmış halk kesimlerinin katılımını 
sağlayacağı için demokrasinin etkin uygulanabildiği bir alan yaratır. E-Belediye; kente ilişkin verilerin 

																																																								
166Adnan Kalkan- Ali Murat Alparslan, ’Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verilebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına 
Etkisi’, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2009, s.28. 
167 İlhan Tekeli, ‘Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi’, 
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/71d2169e06d86c6_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi s. 10. 
168Bedir Sala, ‘Yeni Demokrasi Arayışları ve Türkiye’de Yerel Yönetim Politikaları’, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 6, 2016, s. 1725. 
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güncel teknolojiye dayalı bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla yönetilerek bu verilerden kent ve 
toplum yararına çeşitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine sunulma169 olarak 
tarif bulmaktadır. Bu yaklaşımın yönetimde iyileşme, sunulan gerçek hizmetler üzerinde de iyileştirici 
etkiler yaptığı düşünüldüğünde "İnternete taşınma"nın hizmetleri değil yönetimi taşımak anlamına 
geldiğini açıkça ortaya koymak, belediyeler özelinde kent bilgi sistemlerinin gerçekçi ve doğru 
biçimde algılanmasını, tasarlanmasını ve beklentilerin buna uygun formüle edilmesini sağlayacağı için 
önemlidir.170 Bu nedenledir ki; belediyeciliğin görünürlüğü e-belediye uygulaması ile netleşecek, 
sosyal demokrasinin işlerliği güçlenecektir. Aşağıda yer alan tabloda171, klasik belediyecilik ile sosyal 
demokrat yerel yönetimin farklılaştığı alanlar açıklıkla görülebilmektedir. 
 

Klasik Yerel Yönetim İle e-Belediyecilik Anlayışının Karşılaştırılması 

 
 
Tabloda görüldüğü üzere, internet üzerinden yürütülen hızlı süreç uzun bürokratik akışın yorgunluğunu 
ortadan kaldırmaktadır. Alınan kararların paylaşımı, ihale süreçleri gibi önemli konular kolaylıkla takip 
edilebilmektedir. Yöneticilerin, halkın beklentisini birinci sırada tutmadan karar alma süreçlerini 
başlatmasının önüne geçilerek, dilek, öneri, şikayetlerin önemsendiği hizmet sunumu uygulanmaktadır. 
Erişilebilirlik, yetkili birimlere başvuru sürecinin güçlüğünü ortadan kaldırmıştır. Kurumlar arası 
işlemlerin e-belediye üzerinden sağlanması diğer kurumlarla yapılan yazışma süreçlerini kısaltmış, 
evrak kaybolması, yanlış birime yönlendirilme gibi vatandaşın sonuç almasını zorlaştırıcı aksaklıkların 
önüne geçmiş ve en önemlisi de bürokratik denetlemenin ağır ilerleyen süreçlerinden uzaklaşılmıştır. 
Çalışanların daha aktif ve efektif sorun çözme becerilerinin sağlıklı ölçülebildiği katılımcılık ile 
performansın önemsendiği yerel yönetim yaklaşımını da tesis etmiştir. 
Sosyal Demokrat Yerel Yönetim Anlayışı ve Yalova Belediyesi  
Demokrasinin toplumun tüm katmanlarınca içselleştirilmesi ve bir yaşam biçimine dönüşmesinde yerel 
yönetimlerin rolü önemlidir. Demokrasi kültürü ve geleneklerinin yerleşmesi en küçük yerleşim 
biriminden başlayıp her aşamasında katılım sağlanmasıyla olanaklı olacaktır. Bu anlamda sosyal 
demokratlar için yerel yönetimler; bir çeşit ‘demokrasi okulu’ olarak görülmektedir. 

																																																								
169 H.Burçin Henden- Rıfkı Henden, ‘Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e- Belediyecilik’ , 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , http://dergipark.gov.tr/download/article-file/69869  
ISSN:1304-0278 Güz 2005 C.4 S.14 (48-66), s.52. 
170Birgül Ayman Güler; Argun Akdoğan ve Hakan Oktay.; ‘Yerel Yönetimler ve Internet’, Türkiye’yi Internete 
Taşımak Konferansı İstanbul, www.inet.tr.org.tr/inetconf7/Sunum/yerelyonetim.doc Kasım-2001 
171H.Burçin Henden- Rıfkı Henden, a.g.m.; s.56.		
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Elbette ki, yerel yönetimlerin görevi içinde yer alan kentlilerin ihtiyaçlarının karşılanması salt bina, 
imar, altyapı vb. gibi fiziki yapı projelerle sınırlı değildir. Kentin sosyal ve kültürel politikalarının 
ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilerek sürdürülmesi yerel yönetimlerin sorumlulukları arasındadır. Bu 
özelliklerinden dolayı sosyal demokrat ideolojide temsili demokrasinin ve katılımcılığın arttırılması ile 
doğrudan demokrasinin işlerliğinin sağlanması açısından yerel yönetimlerin rolü çok önemlidir. 
Özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’deki yerel yönetim organizasyonuna 
bakıldığında klasik belediyecilik anlayışının hızla değiştiği gözlemlenmektedir. Bu değişimin ana 
ivmesi merkezi hükümetten farklı siyasi partilerin yerel yönetimlerde iş başına gelmiş oluşudur. 
1970’li yıllarda CHP’li belediyelerin büyük kentlerde yönetime gelişi sosyal demokrasi kavramı 
çerçevesinde geliştirilen bir yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. Ahmet İsvan, Vedat Dalokay, 
Aytekin Kotil172 gibi CHP’li belediye başkanlarının öncülüğünde kurulan halk ekmek işletmeleri, 
kooperatifler, otoparklar, çeşitlenen ulaşım hizmetleri gibi faaliyetler hızla artarak belediyeler kendi 
bütçeleri için kaynak yaratmaya başlamışlardır. 1980’li yıllardan itibaren küreselleşmenin getirdiği 
yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden şekillenmeye başlayan yerel yönetimler sosyal demokrat 
belediyecilik anlayışının insan odaklı, katılımcı, demokrat ve şeffaf yanıyla tanışmış.  
1970-1980’lerde ekonomik değişkenliklere paralel olarak hizmet sorumluluğunu tolere edemeyecek 
duruma düşen yerel yönetimler173 darboğaz içinde kalan yerel 2000’li yıllara gelindiğinde yerel 
yönetimlerdeki temel sorun, piyasa ekonomisinin, neo-liberal yaklaşımın mahalli idarelere egemen 
olmaya başlamasıdır. Bu bakış açısına karşın rantın halka, kamuya dönmesi fikri sosyal demokrat 
belediyelerde ağırlık kazanmıştır174. Tek bir ayrıcalıklı zümreye değil, tüm kesimleriyle halka hitap 
eden kalıcı projelerle görünürlük arttırılmış. Fiziksel açıdan daha rahat yaşanılabilir bir kent yaratma 
yanında kentsel ekonominin geliştirilmesi, küçük işletmelerin desteklenmesi, ulaşılabilir sağlık 
hizmetlerinin verilmesi, herkesin yararlanabileceği ücretsiz kültürel faaliyetlerin ve spor etkinliklerinin 
yapılması önemsenmiştir. Yerel yöneticiler STK’lar, sendikalar ve tüm meslek odalarını içinde olduğu 
Kent Konseyi ile kenti birlikte yönetme becerisini geliştirmeye başlamışlardır.  
Yalova Belediyesi geçmişte örnekleri bilinen sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını günün 
gerçeklerine göre geliştirerek hizmet vermeye devam etmektedir. Halkın belediye hizmetlerinin 
görünürlüğünün takibini kolaylaştırıp hizmeti kesintisiz alabileceği e-Belediye hizmeti ile kamu 
sektörü-vatandaş ilişkisini kurumsal olarak şeffaflıkla yürütmektedir. Belediye meclisinde görüşülen 
konulardan, imar değişikliklerine, sosyal-kültürel faaliyetlerden altyapı çalışmalarına kadar tüm 
yatırımlar, şikayet, dilek ve temenniler ile vergi, su borcu ödeme vb. gibi belediye gelirlerini oluşturan 
kalemlerin tahsilatına kadar her çok konuyla ilgili bilgi edinilebildiği, farklı işlemlerin yapılabildiği 
http://www.yalova.bel.tr/ üzerinde eklentili olarak işlev yürütülen Instagram, Facebook, Twitter gibi 
sosyal medya hesaplarının aktif ulaşımının sağlanabildiği ve Whatsapp Destek hattının, Çağrı Merkezi 
154’ün içinde yer aldığı sürekli güncellenen internet yüzü ile hizmet vermektedir. Fotg.1- Fotg.2. 
 

Fotg.1 F
otg.2 

																																																								
172 Hatice Kurtuluş, Şükrü Aslan,”Üç Şehir Üç Başkan Yeni Liberal Dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
Sosyal Demokrat Belediyecilik Deneyimi 1989-1994.  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/252934   
İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:54, Mart 2016,ss.21-22. 
173Fatih Sarıoğlu,  ‘Türkiye’de Yerel Yönetim Reformları Üzerine: Ekonomik Bir Yaklaşım’, 
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/422d3db45580cac_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yonetimler%20 
TODAİE Dergisi, cilt 16, sayı 4 Ekim 2007,s.23.  
174 Bülent Kerimoğlu, “Katılımcı Toplumsal Belediyecilik!”, http://www.sosyaldemokratdergi.org/bulent-
kerimoglu-katilimci-toplumsal-belediyecilik/ Sosyal Demokrat Dergi. 
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Ara yüz web sitesinde; Başkana direkt mesaj atılabilecek ve Başkan tarafından bizzat takip edilen 
mesaj kutusu, şeffaf yönetişim anlayışının ilk göstergelerinden biridir. Kurumsal yapı tanımını 
oluşturan vizyon ve misyon tanımlarının yer aldığı, toplam kalite kriterleri dikkate alınarak hazırlanan 
kurumsal kalite politikası, stratejik plan raporu, performans programı, belediye meclis kararları, 
ihaleler, imar planı ve hükümleri, kurumsal çalışma usul ve esasları gibi kurumsal anlayışın doğru ve 
direkt okunabileceği detaylar Yalova Belediyesi’nin iç işleyişi hakkında araştırıcıya bilgi vermektedir. 
Yine ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikler ile kurum etiği konusuna dikkat çeken hususlar ve 
uluslararası ilişkilerin yürütüldüğü Kardeş Şehirlerle olan bağlantılar da web sayfası üzerinden takibe 
açıktır. Ayrıca, Yalova’nın kent kimliğini tanıtıcı sosyo-kültürel aktivitelerin takip edilebildiği, şehrin 
tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik enformasyona da ulaşmak mümkündür.  
Yalova Belediyesi geçmişte örnekleri bilinen sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını günün 
gerçeklerine göre geliştirerek hizmetlerinin görünürlüğünün takibini kolaylaştırıp hizmeti kesintisiz 
alabileceği e-Belediye hizmeti ile kamu sektörü-vatandaş ilişkisini www.yalova.bel.tr web adresi 
üzerinden kurumsal olarak şeffaflıkla yürütmektedir. Sosyal demokrat yerel yönetimin en önemli 
göstergelerinden biri olan Şeffaf Oda’nın tanıtımının yapıldığı, interaktif iletişim açısından 
belediyecilikte tek örnek olan uygulamanın tanıtımı yine ara yüz üzerinde de yapılmaktadır. Fotg.3- 
Fotg.4. 

     Fotg.3   

Fotg.4 
Yalova Belediyesi kurumsal olarak; Facebook, Twitter ve  Instagram gibi sosyal medya hesapları 
vasıtasıyla vatandaşla iletişimi aktif sürdürmektedir. Bunun yanısıra Belediye Başkanı da sosyal 
medyayı aktif kullanmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya entrümanları da 
siyasetçi ile halk arasındaki sürekli ve interaktif iletişimin şeffaf platformda sürdürülmesini olanaklı 
kılmaktadır. Yalova Belediye Başkanı, Digital Araştırmalar Derneği’nin Dijital Kent 2015 Yerel 
Yönetimler Dijital Varlık Reytingi'ne göre Twitter’ı en iyi kullanan başkan olarak seçilmiştir.175 
Fotg.5. 

                                                     Fotg.5 
 
Sosyal demokrat yerel yönetim anlayışında Başkanın seçilmiş olduğu siyasi partinin önemi seçimin 
alındığı gün yerini toplumun her kesimi için ihtiyaç doğrultusunda hizmetin devamına bırakmaktadır. 
Yalova Belediyesi’nin web üzerindeki sayfasına giriş yapmış herkes belediyenin bu anlayış 

																																																								
175	http://www.yalova77.com/tr-tr/haberler/6518/mavi-kusun-krali-salman-oldu  
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çerçevesinde yönetildiği, halka eşit hizmet götürme anlayışıyla görev yaptığını kolaylıkla 
görebilmektedir. Katılımcı demokrasi çerçevesinde diri tutulmaya çalışılan bu yönetişim anlayışı 
Yalova Belediyesi’nin yönetim ilkeleri içerisinde yer bularak kurumsallaşmıştır.  
Yalova Belediyesi Şeffaf Oda Şeffaf Yönetim 
Yerel siyasetçi için medya enstrümanlarını etkin ve yerinde kullanmak elbette bir başarıdır. Ancak; 
Sosyal Demokrat yerel yöneticinin kişisel ve kurumsal olarak şeffaflığı sadece medya kanalları 
üzerinden yönetmesi ‘halka dokunmak’ kavramını karşılamaz. İnsan bir sosyal varlıktır ve ilk tercihi de 
yüz yüze iletişim kurmaktır. Politikalar insan odaklı yürütülmesi yanında, insanlarla da birlikte 
üretilmelidir. Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim  sosyal demokrasi perspektifi ve insan odaklı siyaset 
anlayışının özgün bir göstergedir. Sosyal demokrasinin gereği şeffaf ve görünür yönetim anlayışı 
temelli, yönetici ile halk arasında doğrudan iletişimin, demokratik katılım sürecinin işletildiği bir 
model olarak Şeffaf Oda, Türkiye’deki yerel yönetimler arasında uygulanan ilk ve tek örnektir. Şeffaf 
Oda’nın fikir babası Yalova Belediye Başkanı siyasi bir figür olarak; sözlü, yazılı ve görsel iletişim 
biçimlerinin tümünü eşzaman ve ağırlıkta kullanarak dinamik ve sürekliliği olan siyasal iletişim örneği 
oluşturmaktadır. Sosyal demokrasi anlayışının göstergesi olan Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim uygulaması;  

1. Halkın istediği zaman gelebildiği ve kapısı açık olan makam odasında sürekli yüz yüze 
görüşme kolaylığı, 

2. Sosyal Medya entrümanlarının eşzamanlı kullanımı ve geribildirimlere bekletmeden 
yanıt verilmesi, 

3. 7/24 kişisel telefon numarasından Başkana kolaylıkla ulaşılabilme, 
olarak üçayak üzerinde şekillenmiştir. Fotg.6176 Yalova Belediyesi makam kapısı göreve gelindikten 
hemen sonra değiştirilmiş, şeffaf çarpma kapı ile vatandaş-yönetici arasındaki ilk bariyer kaldırılmıştır. 
Fotg.7. 
 

                  Fotg.6   Fotg.7 
Uygulamanın bir önemli tarafı da toplumun sosyo- kültürel ihtiyacına yanıt veriyor oluşudur. 
Günümüzde internet erişimi sayesinde Belediye’nin web sayfası üzerinden beklenti ve sorunların 
aktarılma şansına sahip olunsa da vatandaşın bunları sosyal iletişim çerçevesinde aktarma beklentisi 
birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, yönetişimin işlerliğinin sağlanması teknolojik iletişim ve sosyal 
diyalog kanallarını arttırılarak birlikte kullanıldığında daha etkinleşmiş olacaktır. İletişim ne kadar 
şeffaf ve sonuç alıcı olursa elbette ki demokrasi kavramı o oranda yerleşecek, sosyal demokrat yönetim 
anlayışı da o oranda kalıcılaşacaktır. Şeffaf Oda, Yalova Belediyesi’nin giriş kapısı karşısında cam 
bölme ile ayrılmıştır. 2014-2016 yılları arası her gün 08:00-09:00 arası görüşme yapılmış ancak 
sorunların azalmasıyla vatandaşın görüşme talebi düşmüş ve 2017 yılı itibariyle görüşme günü her Salı 
08:00-09:00 arası sürdürülmeye devam etmektedir. Halk Günü ise 2014-2016 yılları arası her 
Perşembe günü 10:00-14:00 arası yapılmış ancak sorunların çözümlenme hızıyla birlikte talep düşmüş, 
2017 yılı itibariyle 10:00-12:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Fotg.8- Fotg.9. 

																																																								
176	http://farkyalovada.com/tr/haberler/6319/seffaf-oda-seffaf-yonetim   2014 Yerel Seçimi öncesi bir internet 
sitesinde yer bulan haberde Şeffaf Oda Şeffaf Yönetim ilkesinin seçim bildirgesinden alıntılanmış bir bölümü yer 
almaktadır.	
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            Fotg.8 

Fotg.9 
Yaşlı ve dezavantajlı vatandaşların yaşadıkları mahallelere gidilerek yapılan Gezici Şeffaf Oda 
uygulaması mobil tır ile 2015 yılı itibariyle 6 aylık periyodlarda her hafta bir mahalle olmak üzere Halk 
Günü 13 mahallede vatandaş- Başkan görüşmesinin sahnesi durumundadır. Görüşmelere birim 
müdürleri ile birlikte mahalle muhtarları da katılım göstermekte, sorunlar yerinde çözülmeye 
çalışılmaktadır. Fotg.10. 2015 yılı Ramazan’ından itibaren yapılan Ramazan Şehri etkinliği 
kapsamında Şeffaf Oda iftar saatinden sahura dek Başkanın vatandaş ile saat sınırı olmaksızın 
görüştüğü alan olarak kullanılıyor. Fotg.11. 
        

Fotg.10 Fotg
.11 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’ kapsamında 
Yalova Belediyesi, ‘Kurumsal Yönetim ve Gelişim’ dalında ödüle layık görülmüştür.177 Fotg.12. 
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin anketinde de ‘Yönetim ve Kurumsal Yöneticilik’ kategorisinde 
de en başarılı proje olarak vatandaşlarımız Şeffaf Oda uygulamasını ödüllendirmişlerdir. 178 
Şeffaf Oda Şeffaf Yönetim Uygulamasının Anket Çalışması Sonuçlarına 
Yansıması 
2015-2018 arasında Yalova ili genelinde düzenli olarak farklı firmalarca yapılan anket çalışmaları 
sonuçlarında sorulara verilen yanıtlar çerçevesinde Şeffaf Oda uygulamasının kapsamı, Belediye 
Başkanının; tanınırlığı, ulaşılabilirliği, sorunlara çözüm becerisi ve güvenilirliği inancını 
güçlendirirken şeffaf demokratik katılımcı yönetim anlayışını kurumsallaştırması ölçümlenmiştir. 
Birbirinden bağımsız iki anket firması Bupar Araştırma & Danışmanlık Ltd. Şti. Metropoll Stratejik ve 
Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne saha araştırması yaptırılmıştır. 
Yalova ili genelinde Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi sonucuna bakıldığında CHP’nin oy 
oranı %31,7’dir. 2014 Yerel Seçimlerinin ilkinin iptal edilmesiyle 27 Haziran 2014’te ikinci kez tekrarı 
sonunda CHP’li Başkanın oy oranı %43,42’dir. Alınan oy bazında fark %11,72’dir.  
																																																								
177	http://www.yalovacevre.com/2016/10/seffaf-oda-uygulamasi-odule-layik-goruldu/		
178	http://www.yalova.bel.tr/haberler/seffaf-oda-ya-bir-odul-daha		
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Yalova Belediyesi vatandaş memnuniyetini ölçmek için ilk anket çalışmasını 2014 yılı Kasım ayında 
Bupar Araştırma & Danışmanlık Ltd. Şti’ne yaptırmıştır. Yalova’da 13 mahallede 2655 denek üzerinde 
yapılmış olan anket Vatandaş Memnuniyeti Araştırması kantitatif araştırma tekniklerinden "yüz yüze 
anket yöntemi"  uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Kasım ayında Bupar Araştırma & 
Danışmanlık Ltd. Şti.’nin 2.655 kişi ile yaptığı Vatandaş Memnuniyeti Araştırması’nda tanınırlık 
%88,8’dir. Fotg.12. Yine aynı çalışmada Başkana ulaşılabilirlik  %50,4 oranında gözükmektedir. 
Fotg.13. 
 
 

        Fotg.12 

Fotg.13 
Bupar Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti’nin Aralık 2015’te Kent Gündemi Raporu yüz yüze anket 
yöntemiyle 2. 571 kişiyle yaptığı araştırmada Başkanın tanınma oranında artan nüfus nedeniyle düşüş 
göstermiş ancak buna rağmen güven oranı %58,8 ile yerel seçimde aldığı %43,42’nin %15,38 üzerine 
çıkmıştır. İlk bir yılda haftanın her günü Şeffaf Oda, Perşembe günleri Halk Günü ancak Gezici Şeffaf 
Oda ile Ramazan Şehri uygulaması bir kez yapılmıştır.179 Fotg.14. 2016 yılı Ağustos ayında Bupar 
firmasının vatandaş beklentisinin ölçmek için yüz yüze görüşme ile 3.387 kişi ile yaptığı bir diğer Kent 
Gündemi Raporu’nda bilinirliğin yükselerek %80’e çıktığı görülmektedir. Fotg.15. Yine aynı ankette 
Şeffaf Oda uygulaması için sorulan soruya verilen yanıtlar gösterilmiştir. %40,8 evet, %9,1 idare 
eder=49,9 yanıtları anketlere yansımıştır. Fotg.16. 

             Fotg.14 

Fotg.15 

																																																								
179	2014 yılında Yalova nüfusu; 226.514 iken 2015 yılında 233.009 kişi olarak tesbit edilmiştir.	
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             Fotg.16  

Fotg.17 
Kasım 2016’da Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 2.250 kişi ile yüz yüze yaptığı 
Yalova Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması raporunda Şeffaf Oda ve 13 mahalleye yapılmış 
Gezici Şeffaf Oda’nın başarısı %51,3 memnuniyetle karşılanmıştır. Yönetime gelişten 1,5 yıl sonra 
uygulama halktan karşılığını bulmaya başlamıştır. Fotg.17. Temmuz 2017’de Metropoll Stratejik ve 
Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2.097, Yalova Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, güven 
%59,8.Ağustos 2016’ya nazaran %1’lik artış vardır. Fotg.18. Temmuz 2017’de yine aynı ankette 
tanınırlık %95,6. Ağustos 2016’ya göre %15,6’lık artış görülüyor. Fotg.19. 
 

 Fotg.18 

Fotg. 19 
Temmuz 2017’de Bupar Araştırma Şirketi, 2.807 kişi, Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Raporu’nda 
başarı %47,2’dir. Muhtemelen başarılı olur ifadesinin %22,9’luk oranıyla toplandığında ise Başarılı 
görülme yüzdesi %70,1 oranında görülmektedir. Fotg.20. Aynı çalışmada Başkana güven %70,5 olarak 
tesbit edilmiş, Aralık  2015’teki ölçüme oranla %11,7’lik yükselme görülmektedir. Fotg.21. 
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              Fotg.20 

Fotg.21 
Bupar’ın Temmuz 2017 anketinde 2019 Mart seçimlerine yönelik (olası) tercih sorusunda siyasi 
partilerin yanında isim olarak eski iki Belediye Başkanı’nın tercih edilip edilmeyeceği sorusu 
sorulmuş, Yalova’daki diğer olası Belediye Başkan adayı olabilecek siyasi kimlikler arasında tercih 
karşılaştırması yapılmıştır. %59 oranında olumlu bulduklarını belirten denekler ile olumlu ya da 
olumsuz yanıt vermeyenlerin %15,7’lik oranı 75,3 gibi tercih edilecek Başkan olarak göstermekte, 
Şeffaf Oda uygulamasının halk nezdindeki etkisini göstermektedir. Fotg. 22. Yalova Belediye 
Başkanı’nın aldığı %59,6’luk tercih edilme durumu 2014 yerel seçimlerinde aldığı %43,42’nin çok 
üzerinde %16,18’lik bir farka ulaşmıştır. Ancak; %59+%15,7= %75,3 düşünüldüğünde fark %31,88’e 
çıkmaktadır. Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi düşünüldüğünde ise %31,7 olan CHP’nin oy 
oranını %27,9 ile ancak; %75,3 düşünüldüğünde ise %43,6  farkla geride bırakmıştır. Şeffaf Oda Şeffaf 
Yönetim uygulamasının Başkanın tercih edilmesi yönünde yarattığı pozitif etki nettir. Fotg.23. 

Fotg.22

Fotg.23 
 
Ocak 2018’de Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 2.091 kişi üzerinde yaptığı saha 
çalışması Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Raporu, Başkana güven %64,1 ile Temmuz 2017’den 
%5 daha fazladır. Fotg.24. Aynı çalışmada Başkanın başarısı %61,4 oranıyla Temmuz 2017’den %4,3 
daha fazladır. Fotg.25. 
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Fotg.24

Fotg.25 
 
Ocak 2018’de Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin son yaptığı Yalova Belediyesi 
Hizmet ve Beklenti Anketi’nde İl Merkez ilçeye bağlı 13 mahallede ölçüm yapılmış, %62,4 oranıyla 
Şeffaf Oda uygulaması olumlu karşılanmıştır. Fotg.26. 
 
 

                                    Fotg.26 
 
Sonuç: 
Günümüz demokrasi modelinde vatandaşlarımız yönetime katılımı yalnızca oy kullanmakla sınırlı 
kalmış durumdadır. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bilişim sektörünün genişlemesiyle mesafeler 
ortadan kaldırılmış gözükse de vatandaşlarımızın birçoğu bu teknolojiye ya sahip değil ya da kendisi 
bizzat yetkiliyle görüşmek ihtiyacı duymaktadır. İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğundan talebini sosyal 
temas sağlayarak dile getirme ihtiyacını duymaktadır. İyi yönetişimde tüm bu teknoloji iletişim ve 
sosyal diyalog kanallarını arttırılarak birlikte kullanmak gereklidir. İletişim ne kadar şeffaf ve sonuç 
alıcı olursa demokrasi kavramı o oranda yerleşecektir. 
Şeffaf Oda Şeffaf Yönetim uygulaması çerçevesinde Yalova Belediye Başkanı toplum bireylerinin 
sorunlarını serbestçe dile getirdikleri, problemlerine çözüm yollarını en yetkili birinci ağızdan dinleme 
fırsatı buldukları samimi ortamı yaratarak yönetişim kavramını kurumsallaştırma yolunda önemli bir 
adım atmıştır.  
Şeffaf oda projesiyle, vatandaşlarımıza sosyal diyalog, ilgili dinleme, bütünlük anlayışı içinde anlaşılır 
net cevaplar verilmektedir. Proje, devlet ile vatandaşlarımız arasında iletişim ve sosyal diyalog 
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kanallarını arttırıcı rol oynamaktadır. Projelerin Yerel Yönetim’de başarıyı desteklemesi noktasındaki 
çıktılar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

1. 2014’de 2.110, 2015’de 3.220, 2016’da  3.716,  2017’de 3.558, 2018 yılının ilk üç ayı 599  
kişiyle birebir görüşme yapılmıştır.  

2. Şeffaf Oda uygulaması halk ile siyasetçinin yüz yüze iletişimini sürekli kılması için uygun bir 
yöntem olarak gözükmektedir. 

3. Nüfusu 200.000 den az olan belediyeler için kolaylıkla uygulanabilirdir. 
4. Şeffaf Oda, sosyal demokrat anlayışın şeffaf yönetim ilkeleri içerisinde kendine yer bulmakta 

zorlanmaz ve ‘halka dokunma’ kavramının içini doldurmaktadır. 
5. Engelli ve dezavatajlı vatandaşların yönetime aktif katılımı desteklenmektedir. 
6. Şeffaf Oda, başlı başına vatandaşların yönetime sadece oy kullanarak değil, sürekli olarak 

aktif katılımı için kolaylık sağlar. 
7. Şeffaf Oda, vatandaşın Başkanla rahatlıkla görüşebilmesi manüplasyon önüne geçerek kirli 

politikayı engellemekte, güven köprüsü oluşturmaktadır. 
8. KBS’ye uzaktan erişimle toplam kalite yönetimi anlayışıyla kayıt altında bütüncül bir yönetim 

devam ettirilmektedir. 
9. Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim ile belediye başkanı halkın sorunlarını bizzat dinleyerek haberdar 

olmakta, projeleri almakta ve gerekli bilgileri sunmaktadır. Böylece belediye başkanı şehrin 
nabzını sürekli olarak tutmakta, gerekli müdahaleleri anında yapma fırsatı bulmaktadır. 

10. Şeffaf Oda Şeffaf Yönetim anlayışı yerel siyasetçiyi belli bir zümrenin temsilcisi olmaktan 
çıkararak daha geniş toplum kesiminden oy almasının önünü açmaktadır. 

Toplum bireylerinin seçilmiş olanları göremediklerinden, sorunlarını dile getiremediklerinden, devlette 
muhatap bulamadıklarından şikâyetçi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Şeffaf Oda, Şeffaf 
Yönetim projesiyle devlet vatandaş kaynaşması sağlanmış, vatandaş rahatlıkla düşündüklerini ifade 
eder hale gelmiştir. Günümüz Türkiye’sinde diyalog kanallarının açık tutularak devlet-vatandaş 
bütünleşmesinin önemi her kesim tarafından tartışılmaktadır. Toplumumuzda kalıcı barış ve 
demokrasinin yerleşmesinde Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim gibi projelerin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. 
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‘HANIMIN ÇİFTLİĞİ’ KÜLTÜREL AÇIDAN KADININ DURUMU VE SINIF 
FARKLILIKLARININ ÇÖZÜMLEMESİ 

Safiye Kırlar1 
1. Tirebolu İletişim Fakültesi, Giresun Üniversitesi 

 
Abstract: Recently, it has been argued that the old Turkish classical novels in the 
popular cultural products are subject to television series fiction, that the society is the 
place where the individuals identify themselves with the series of stories (empathy), or 
bring the individuals back to their old days (nostalgia) are the reasons for adopting such 
series of narratives. The reason for the review of the Lady's Farm series narration is that 
it contains a very different subject from the other series of stories and the difference is 
that it reflects the reality of the cultural class distinction. The purpose of the study is to 
analyze the weak and powerful aspects of women in a patriarchal society and how they 
are reflected in class differences. The analysis encompasses how the differences and 
similarities in the story narrative explain the existing cultural realities from a post-
structuralist point of view. 
 

Giriş  
Çalışma, genel bakış açısında görsel medya, özeldeyse televizyon dizileriyle ortaya çıkan ve 
yaygınlaşan televizyon dizi öykülerinin romanlardan görsele aktarımıdır. Günümüzde düşünme, 
algılama, yorumlama ve görme biçimlerinin bireyler üzerinde etkileri bilinmektedir ve edebiyatın 
unsurları olan öyküler, toplumun büyük bir kesimini de derinden etkileyen televizyon dizi öyküleri 
yoluyla tüketicilere yeniden üretilerek aktarılır. Ancak, son yıllarda da televizyon dizilerinin etkileri 
izleyen bireylerin duygularında oluşmakta ve gerçeklerden uzak bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Çalışma, fakir kız zengin oğlan öykülerinin kategorisini temsil ettiğinden ve öykü yoluyla toplumun 
bireylerine kültürel sınıf ayrılıklarını yansıtarak ortaya koyması açısından incelemeye alınmıştır. Aynı 
zamanda televizyon öyküsünde sınıf farklılıkları, bu farklılıkların şiddete yansımaları,  ezilen işçi sınıfı 
ve patronların işçileri sömürmeye çalışmaları da göstergebilimsel biçimde sınıflandırılarak ele 
alınmıştır. 
1940’lı yılların sonlarında tek partili dönemden çok partili döneme geçiş döneminde Adana’da içinde 
yaşanılan toplumun ekonomik ve sosyo-kültürel eşitsizliği kadın-erkek farklılıkları üzerinden ele 
alınacaktır. Orhan Kemal’in “Hanımın Çiftliği” adlı romanından televizyon için hazırlanan dizi öyküsü 
önce sinema filmi biçiminde izleyenlere sunulmuş, daha sonra da değişik dönemleri kapsayan iki 
televizyon dizisi oluşturulmuştur. Ancak çözümlemesi yapılan çalışma televizyon dizisinin son 
versiyonudur. İçinde yaşanılan yıllarda tüm eşitsizlikler gibi kadın erkek eşitsizliği ve bu eşitsizliğine 
karşı gelen Bu eşitsizliğe karşı gelen Güllü karakterinin davranışları dizi içerisindeki olaylarla ve öbür 
karakterlerle incelenerek şiddet, güç, giz, lüks ve arzu kodlamalarıyla incelenecektir.  
Dizide uygulanan şiddet daha çok kadın ve erkek arasında geçmesine karşın en fazla aile içerisinde 
geçen ve baba karakterin anneye ve kızına yönelik uyguladığı şiddet anlatılmış ve bu uygulanan 
şiddetin de güç ile değiştiği görülmüştür. Şiddeti uygulayan kişi güçlü olduğunda (Model güç) ve zayıf 
kişiye uygulandığında (Model zayıf) ortaya çıkarken roller değiştiğinde, başka bir deyişle model güç, 
model zayıf olduğunda şiddet uygulayanın da değiştiği görülür.  Giz; başka bir söyleyişle gizlilik ya da 
sırlarla dizi öyküsünde hem ikili ilişkilerde hem de iş ve siyaset yaşamında karşılaşılır. Giz’ler Kendi 
içerisinde üç kişi üzerinden ele alınmıştır. Bunlar kişilerle ilişkili olarak toplumsal, sosyo-kültürel ve 
ekonomik giz biçiminde incelenmiştir. Lüks; Güllü alt sınıfın üyesiyken ona lüks gelen çoğu olay ya da 
nesne, Güllü’nün sınıf atlamasından sonra hiç de lüks olmadığı görülür. Lüks kavramı, sosyal amaçlı 
bir bakış açısıyla kişilerin prestij ve statülerini yükseltmek üzere yapılan her türlü tüketim lüks 
(Eastman ve Eastman, 2015: 2) olarak görülür. Lüks kavramının nadirlik, biriciklik, eşsizlik, kalite, 
mükemmellik ve yüksek fiyatla (Kapferer; 1997, 1998) lüksün bireylerin gereksinimleri doğrultusunda 
değiştiği kuramından yola çıkılarak dizide yeni lüks anlayışı da vurgulanmaktadır. Fakir alt sınıf 
yaşantısında Güllü’ye bisikletle gezmek bile lüks gelirken, sınıf atladığında üstü açık spor araba 
Güllü’nün lüks algısının değiştiğinin göstergesidir. Son olarak kodlamada arzu; kavramı üzerinde 
durulmuştur. Arzu, istemek, elde etmek anlamlarını da taşır. Dizi öyküsünde arzular siyasal arzu ve 
karşı cinse duyulan arzu bniçiminde yer alır. Her ikisinin altında da güç ve elde etme yatar. Post 
yapısalcılıkta öznenin merkeze alınmasının politik ve ideolojik temele dayanması (Hollinger, 2005: 
135) güç ve arzuyu sözü edilen temele oturtulduğunu gösterir. Örneklemde, kültürel sınıf 
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farklılıklarının işlenmesi amaçlandığından Hanımın Çiftliği dizisinin bu farklılıkları içeren dizilere tek 
ve en iyi örnek teşkil ettiğinden ve tümünü kapsayacağından çözümleme birimi olarak ele alınmıştır. 
Post Yapısalcılık 
Analiz post yapısalcı yaklaşım kullanılarak yapılacak ve yaklaşımda,  yapılanma yapı bozumu üzerine 
odaklanacaktır. Yapı bozumu, metinde birliktelikten çok metni ilmek ilmek çözerek çelişkiler, 
tutarsızlıklar ve içinde sakladıkları üzerine odaklanır (Cevizci: 767-768). Aynı zamanda da 
okuyucusunun katkısını ön planda tutarak, okuyucu/yorumlayıcı ile metin arasında birbirini 
tamamlayan üretkenliği sürdürürken sosyalist söylem grupları da oluşturulabilir (Larrain, 140-145). 
Yapı bozumunda anlam sabitleşmez ancak değişir. Yorumlamayı temel alan post yapısalcılıkta 
yorumlayıcının katkısı büyük ölçüde vurgulanır ve yorumlayıcıyla metin arasındaki karşılıklı etkileşim 
üretkenlik olarak değerlendirilir. Aynı zamanda post yapısal çözümlemede post yapısalcılar, her 
toplumun kendi gerçeklik düzeni içinde neyin doğru olduğunu ortaya koyan kendi mekanizmalarını da 
savunurlar (Larrain, 1995: 135-136). Kısaca post yapısalcılık derinde olan yapıyı üste çıkarmak için 
yapının sökümüyle ayrıntıyı görmek amaçlandığından, metin ile yorumlayanı birleştirerek gerçekleri 
göstermek amacını taşıdığından, sosyal söylem grupları oluşturduğundan çalışmanın içeriğine 
uygunluğundan dolayı öykü post-yapısalcılık yaklaşımından yararlanılıp dizideki karakter ve olaylar 
arasında keşifsel bir yaklaşımı göstergebilim sınıflandırılmasıyla çözümlenecektir. 
Düşünme ve imge 
Post yapısalcılık, yapıyı sökerek nasıl yeniden üretimi gerçekleştiriyorsa, üretimin bir başka terimi 
imgelemin de yeniden üretim ya da yeniden birleşme olgusundan yola çıkılarak insanın düşünme 
yetisiyle olayları ve gördüklerini belleğinde anlamlandırma süreciyle süzdüğü ve yeniden ürettiği 
söylenebilir. Bireyler önceden edindiği imgeleriyle belleğindekileri karşılaştırarak yeni bir imgeye 
dönüştürür ve bunlar da düşünmeye çevrilir (Ferraris,2008: 39-75). Hafızaya önceden kaydedilenlerle 
yeni kaydedilenleri bir araya getirip başka bir düşünme sergileme biçimidir. Düşünceyi oluşturmak için 
gereksinim duyulan imgelemin aktif ve pasif olmak üzere iki türü vardır. Pasif imgelem alımlama 
sürecini içerirken, aktif imgelem, bir tür idealleştirme ve yeniden üretmedir (Ferraris,2008: 25). Üretim 
dinamik, alımlama süreciyse durağan konumlanır. 
Descartes'in "Düşünüyorum o halde varım" tümcesinin Kant tarafından salt düşüncenin var olmanın 
temelini oluşturamayacağı vurgulanarak “Bir mekan ve zamanda bir eylem gerçekleştiriyor ve 
düşünüyorum”(Tunalı, 2011: 4) biçiminde yapılandırılmıştır. Düşünme eyleminin gerçekleşmesi için 
yalnız var olmanın yetmeyeceği, her eylemde olduğu gibi uzam ve mekanla birlikte yer almasıyla 
düşünmenin de gerçekleşeceği (Baker, 2011:21) anlatılmaktadır. İdeolojilerin büyük oranda duygulara 
hitap ederek, yeniliğe direnmeyi, kesinliği, kapalılığı ve mutlak bağlılığın sağlandığı vurgulanır (akt. 
Eagleton, 2005: 21).   İdeolojiler, fikirlerden çok duygular ve imgeler ile ilgilidir, buna karşın salt 
fikirlerin de ideolojide yer almadığı söylenemez (Eagleton, 2005: 212). Rasyonel ideoloji doğrudan 
fikirler ile ilgili olurken. Herhangi bir görsel kültür ürününün hem rasyonel hem de irrasyonel 
yollardan ideolojik olduğunu söylemek de mümkündür. Tüm ideoloji tanımını irrasyonel olarak 
belirtmek bir sorun yaratabilir, bunun yerine hem rasyonel bir ideolojiden hem de irrasyonel, duygulara 
dayanan bir ideolojiden söz edilmelidir. Yazılanlardan hareketle dizi öyküsündeki karakterlerin 
çözümlemesi hem rasyonel ve hem de irrasyonel ideolojilerle duyguları içerir. 
Dizi Özeti: 
Televizyon dizisi, Çukurova'daki insanların yaşamları anlatılmaktadır. Bir yanda fakir bir mahallenin 
içinde fakir bir ailenin yaşam öyküsü, öbür yanda zengin bir çiftlik evinin içindeki aile yaşam öyküsü 
anlatılmaktadır. Birbirinden ayrı yaşam biçimleri, tarzları, eğitimleri ve kültürel farklılıkları içeren 
ailelerin bir araya gelmeleriyle ortaya çıkan yaşam biçimlerini anlatır. Adana’nın çok fakir bir semtinde 
teneke mahallesi olarak anılan semtte genç ve güzel bir kız olan Güllü anne baba ve ağabeyi ile tek 
odalı bir evde yaşar. Güllü, babası ve ağabeyi çırçır fabrikasında çalışırlar. Aynı fabrikada Güllü’nün 
sevgilisi Kemal de çalışır. Fabrika, zengin çiftlik sahibi olan ve daha çok Fransa’da yaşayan Muzaffer 
beye aittir. Fabrika işçilerinin maaşları hep geç ödenmektedir. Bir gün güllü yönetime giderek tüm 
işçilerin haklarını savunur. Muzaffer bey Güllü’yü görür ve çok etkilenir. Güllü’nün babası Kemal ile 
olan ilişkisini öğrenir, kızına şiddet uygular. Kemal’i de öldürtmek ister. Güllü direnir,  babasına ve 
ağabeyine karşı çıkar. O yörede kadının söz hakkı yoktur ve Güllü istemediği halde Güllü’ye aşık olan 
Muzaffer beyin yeğeniyle para karşılığı evlendirilmek üzere çiftliğe getirtilir. Muzaffer bey Güllü’yü 
görünce yine etkilenir. Çünkü Güllü Muzaffer beyin çok sevdiği ölen karısına çok benzemektedir. 
Daha sonra Güllü’nün amacı da Muzaffer Bey ile evlenerek çiftliğin hanımı olmaktır. Aralarında çok 
büyük kültür, eğitim ve ekonomik farklılık olmasına karşın Muzaffer bey Güllü ile evlenir. Güllü 
kendini yetiştirmeye çalışır, ancak tam olarak uyum sağlayamaz. Güllü ismini değiştirerek Serap adını 
alır. Öldüğü sanılan Güllü’nün sevgilisi Kemal çiftliğe Muzaffer beyin şoförü olarak yerleşir ve süreç 
içerisinde Muzaffer beyin kız kardeşi Halide Kemale aşık olur ve evlenirler. Muzaffer bey bu evliliğe 
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karşıdır ve Halide’yi evden kovar. Muzaffer bey öldürülür ve Güllü kocasının ölümünden sonra çok 
zor günler geçirir. Sonunda Güllü (Serap) zengin bir kadın olmuştur. Babasından ve sevmediklerinden 
zengin olunca ona yapılan şiddeti o da yaparak onlardan intikam almıştır. Muzaffer öldükten sonra bir 
oğlu olur. Son sahnede Güllü artık acıların etkisiyle (tüm sevdiklerini kaybettiğinden) istenilen 
olgunluğa ulaşmış, tüm mal varlığını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Oğluna düzenlediği ve tüm eski 
dostlarını da davet ettiği mütevazı çiftlik evinin bahçesindeki doğum günü partisinde Güllü’ye öykünün 
yazarı Orhan Kemal’in Güllü için yazdığı “Hanımın Çiftliği” romanı postacı ile Güllü’ye verilir. Güllü 
sonunda tam anlamıyla olgun bir “Hanım Ağa” olmuştur. 

                               
               Muzaffer Bey ve Güllü  
 
Karakter Analizi:  
Öykü karakterleri bir eylemle ortaya çıkar, bunlar eylemi gerçekleştirir ve bir karakterden etkilenen 
kişilerin her biri de öyküde yer alan karakterlerdir. Öyküde yer alan karakterin eylem türleri ise; 
fiziksel hareketler, davranış biçimleri, kişilerle iletişim biçimleri, düşünceler, duygular ve 
algılamalardır (Chatman, 2009: 40-41). Olay değişim demektir. Öykü olayları anlamlıdır ve anlamlı 
olması için bir karakterin başına gelmelidir. Değişimin anlamlı olması değerlerle de ilgilidir. Değerler 
ahlaki ve toplumsal değerler olarak sıralanabilir. Öykü ve öykü olayları sözü edilen değerlerin tüm 
dünyayla ifade edilmesidir (Mckee, 2011: 31). Bir öykü oluşturulurken öykü olayları arasında seçim 
yapılması gerekmektedir. Önemli sayılan tek bir anın belirlenmesi ve bu anın öykünün tüm zamanlarını 
temsil etmesi gerekir. Lessing’e göre bu an “hamile an” olarak tanımlamaktadır. Sinema için hamile an 
o an gösterilmeyen ancak belirlenen görsellerle göndermeler yapılan anılar, duygular, sözler, olası 
gerçekleşebilecek olayların var olan görüntüyle karşıya aktarımıdır (Barthes, 2014: 86). O an 
görüntüde yer almayan derinde kalan ve her kez tarafından görülemeyen, su yüzüne çıkarılmayı 
bekleyen yokluğun varlığı biçiminde vurgulanabilir. Su yüzüne çıkarılmayı bekleyen olaylarla 
eylemlerin gerçekleşmesini ortaya koyan Güllü karakterinin analiziyle başlamanın öbür karakteri 
anlamada ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyma açısından da gerekliliği yadsınamaz. 
Güllü;  akıllı, güzel, mantıklı, haksızlıklara karşı direnen fakir bir ailenin kızıdır. Babasından ve 
ağabeyinden şiddet görür. Şiddete ve haksızlıklara karşı çıkar, 
bundan dolayı daha da çok şiddet görür. Muzaffer beyin çırçır 
fabrikasında Güllü; babası, ağabeyi ve sevgilisi Kemal ile birlikte 
çalışır. Kemal’le evlenmeyi düşünür, ancak babası Güllü’yü Kemal’e 
vermek istemez, Güllü’nün başkaldıran, aklına koyduğunu yapan ve 
doğru bildiğini sonuna kadar götüren bir karakteri vardır. Sonunun 
ne olacağını düşünmeden Kemal ile anlaşır ve kaçmaya karar 
verirler. Babası polislerle birlikte onları trende yakalar. 
Yakalanmasına karşı güllü babasına ve polislere de direnir ve karşı 
koyar. Ancak tüm bu karşı koymalar sonucunda yine de Güllü’nün 
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yaşı tutmadığı için Kemal tutuklanır, Güllü de zorla evine geri dönmeye zorlanır. Daha sonra Güllü, 
babasına çok para veren Muzaffer’in yeğeniyle evlendirilmek üzere çiftliğe gönderilir. Başka bir 
deyişle çiftliğe para karşılığı satılır. Güllü evlenmemek için direnir. Kemal’in onu istemediğini 
düşünen Güllü Muzaffer beye ilgi duyar ve onunla evlenir. İçine girdiği topluma uymaya çalışır. 
Fransız terzilerin diktiği elbiseler giyer,  Büyük Kulüpte yemek yer,  Fransızca öğrenir.  Ancak, ne tam 
soylu olabilir ne de düşük seviyededir tam arada kalmıştır. Bir de kocasının Güllü’nün kardeşi 
tarafından öldürülmesinden sonra Kemal ile o toplumda ilişki yaşadığı dedikodusu yayılır. Görümcesi 
Halide Güllüden nefret eder ve ondan intikam almak için çeşitli entrikalar çevirir. Sonunda çiftlik 
yanar, fabrikada isyan çıkar. Güllü tüm varlığını kaybeder.   
 
 

   
 

Güllü’nün Erkek Ana Karakterlerle Bağlantısı 
                     ↓          ↓     ↓ 

 
Kemal  Cemşit  Muzaffer 

Güllü’nün Sevgilisi 
Fakir, gururlu, sevmesini 
bilen, dürüst, işçi 
haklarını savunan, 
Sevdiği için canını 
verebilen, sonu kıskanan 
ve kıskandıran bir 
karakter. 

 Güllü’nün Babası fakir,  kaba ve 
saldırgan, içkiye düşkün, karısına 
ve kızına şiddet uygulayan, kız 
çocuğunu (Güllü) hor gören onun 
kazandığı paraları alan, kızı zengin 
olduğunda tamamen değişen kızına 
saygı gösteren, zayıflığını şiddetle 
örten bir karakter.  

  Güllü’nün Kocası, zengin, 
iş, siyasi çevresi geniş, 
kültürlü, 
entelektüel,tuttuğunu 
koparan, her istediğine sahip 
olan gücü seven, karısına 
aşık, kız kardeşini de seven 
kızdığında affetmeyen güçlü 
bir karakter. 

Güllü’nün Kadın Ana  Karakterlerle Bağlantısı 

       ↓             ↓                ↓ 

Halide  Güllü’nün 
Annesi  Gülizar 

Güllü’nün Görümcesi zengin, 
gururlu, güllüden nefret eden, 
onu fakir ve eğitimsiz olduğu 
için aşağılarda gören, çiftliğe 
yakıştıramayan, ve türlü 
entrikalar hazırlayan, 
Güllü’nün eski sevgilisi 
Kemal ile evlenen bir 
karakter. 

 

Güllü’nün annesi korkak, sinmiş, 
eğitimsiz, fakir, Güllü’yü bile 
babasına ve oğluna karşı 
savunamayan zayıf bir karakter. 

 Güllü’nün Kocası’nın 
eski  metresi, çok 
dedikoducu, kıskanç, 
seksapelliğini kullanan 
ortalık karıştıran, 
Halide’yle iş birliği 
yapan, her an her türlü 
kötülük yapabilecek bir 
karakter. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

Güllü ve Muzaffer’in nikah 

Güllü’nün Karakteri 
Haksızlıklara karşı direnen, başkaldıran, aklına koyduğunu yapan ve doğru bildiğini sonuna kadar 
savunan, kararlı, yükselme hırsı ve öğrenme hırsı olan, intikamcı, yapılanı unutmayan 
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törenleri  Gülizar Muzaffer beyin metresi Muzaffer ve kardeşi Halide çiftlikte 
Muzaffer Bey; yakışıklı, eğitimli, kültürlü, çapkın, ekonomik durumu iyi ve zeki bir karakterdir. Önce 
Cumhuriyet Halk Partisinde parti için önemli bir üye iken, Adnan Menderes’in Demokrat Partiyi 
kurması ve güçlendirmeye başlamasıyla yakınları tarafından o partiye geçmesi için zorlanır ve 
Demokrat partiye geçer. Fransa’da eğitim görmüştür. Senenin çoğunu yurt dışında geçirir ve 
Adana’daki fabrika işleri ortağı tarafından yürütülür. Kadınlara düşkünlüğü ile bilinir. Çiftliğe 
geldiğindeyse evin işlerine de bakan genç, cilveli bir  kadın olan Gülüzar ‘la birlikte olur. Güllü’ye 
fiziksel olarak çok benzeyen eğitimli bir kadına  aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Evlenmelerinden 
kısa süre sonra karısını kaybeder ve Güllü’yü gördüğü ana kadar dejenere bir yaşam öyküsü sergiler. 
Güllüyü görünce ölen karısına çok benzediği için ona ilgi duyar ve kısa süre içerisinde Güllü’yle 
evlenir. Muzaffer, ortağı tarafından Güllü’nün erkek kardeşine para karşılığı öldürtülür. 

 
Muzaffer’in Kadın Ana Karakterlerle 

Bağlantısı 
                     ↓          ↓     ↓ 

Güllü 
 

Gülizar 
 

Halide 

Muzaffer’in karısı Güllü önce 
fakir, evlendikten sonra zengin, 
Muzaffer ile zengin ve güçlü 
olduğu için evlenen, ancak hep 
Kemal’i seven, Muzaffer’in 
çevresine uyum sağlamaya 
çalışan,  zaman zaman da kendini 
gülünç durumlara da düşüren üst 
kültüre uymaya çalışan, 

 Muzaffer’in çiftlikte yaşayan ev 
işlerine de bakan metresi, Hırslı 
ortalık karıştıran, dedikoducu. Alt 
kültür özelliklerini üzerinde 
taşıyan, güzel ama alt kültürden 
olmasına karşın kendini bulunduğu 
kültüründen gelenlerden ayrı 
gören. 

  
Muzaffer beyin eğitimli, 
zengin mağrur kız kardeşi. 
Küçümsediği alt kültürün 
insanlarından birine aşık 
olup onunla evlenmesi, 
tezat bir karakter 
yapısında olduğunu 
gösterir. 

 
 

 Güllü ve Kemal fakir zamanlarında Halide ve Kemal  Çiftlikte  
 Güllü ve Kemal çiftlikte  
 
Kemal; Güllü gibi fakir bir gençtir ve aynı fabrikada çalışır. Kemal askerliğini yapmış Güllü’ye 
vurgundur, onunla evlenmek ister. Babası Kemal’e Güllü’yü vermez, Güllü de Kemal’le kaçar. 
Yakalanırlar, Güllü evine Kemal de tutuk evine gider.  Güllü Muzaffer Bey ile evlendikten sonra 
Kemal Muzaffer beyin şoförü olarak çiftliğe yerleşir. Muzaffer beyin kız kardeşi Halide ile evlenir.  
 

      Kemal’in iki kadın ana karakterle bağlantısı 
            
     ↙                             ↘ 
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Güllü 
Kültürel olarak yaşam Tarzları aynı  
Doğru orantı Benzerlik 
Kemal Güllü’ye aşık ↔ Güllü Kemal’e aşık 

 Halide 
 Kültürel olarak yaşam Tarzları Farklı 
 Ters orantı Farklılık  →   Karşıtlık 
Halide Kemal’e aşık → Kemal 
Güllü’ye aşık 

 
 
   
 

     
 
 
          

Kemal ve 
Halide Çiftlikte  
  

          
Kemal ve Halide evlerinde            
 
Halide;   Muzaffer’in kız kardeşi Adana’da çiftlikte yaşar. O da Muzaffer gibi eğitiminin büyük bir 
bölümünü Fransa’da tamamlamıştır.  Bir kez nişanlanmış ve ayrılmıştır. Kemal çiftliğe gelmesiyle 
yaşamı renklenir ve onunla ilgilenir. Ağabeyi Muzaffer’in karşı çıkmasına karşın onunla evlenir ve 
çiftlikten ayrılır.                                              
Gülizar;  Muzaffer’in Güllü’yle tanışmadan önce ilişkisi olan ve çiftlikte yaşayan metresidir. Güllü 
çiftliğe geldikten sonra da çiftlikte yaşamaya devam eder.  
Cemşit (Baba); Güllü’nün babası, ataerkil bir ailenin reisi içki içen, karısını ve kızını döven, kızının 
elinden parasını alan kadınlara söz hakkı tanımayan ve oğluna her türlü hakkı veren kızından aldığı 
parayla meyhanelerde içki içen bir karakter     
Anne; silik, ezik, konuşamayan ve erkeklerin yaptığı şiddete boyun eğen, kızını bile koruyamayan 
korkak bir karakter.  
 
Öykü karakterlerinin tarafımızdan yapılan Analizi: 
İçerik analizi post yapısalcı yaklaşım kullanılarak yapılacaktır. Post yapısalcı yaklaşım, yapısalcıların 
karşıtlıklar üzerine odaklandıkları yapılanma yerine yapı bozumu üzerinde durmuştur. Yapıbozum 
metinde birliktelikten çok metni ilmek ilmek çözerek çelişkiler, tutarsızlıklar ve içinde sakladıkları 
üzerine odaklanır (Cevizci: 767-768). Post yapısalcılık, okuyucusunun katkısını ön planda tutarak, 
okuyucu/yorumlayıcı ile metin arasında birbirini tamamlayan üretkenliktir. Post yapısalcılıkta sosyalist 
söylem grupları oluşturulabilir (Larrain, 140-145).  

Güllü, babasına, abisine, Kemal’e görümcesine, kocası Muzaffer’e ve sisteme başkaldırır.  
Babasına başkaldırması, Cemşit’in Güllü’nün fabrikadan kazandığı parasını zorla alıp, bir de üstüne 
üstlük döverek şiddet uygulaması, Güllü’nün Kemal’le evlenmek istemesine de karşı çıkmasına ve bu 
nedenlerden dolayı şiddet görmesine karşı da başkaldırır. Ancak, biyolojik olarak erkeklere karşı gücü 
yetmediği halde yine de başkaldırmaya devam eder.    

             
GÜLLÜ  →       Kimlere ve Nelere Başkaldırır 
Babasına   →   Abisine   →   Kemal’e  →   Halide’ye →   Muzaffer’e 

 
Kemal ile evlendirilmemesine  →   Muzaffer’in yeğeniyle evlendirilmesine 
 
Sisteme →  İş Düzenine 
 
 
 
Karakter Analizinde Sınıfsal  Farklılıklar 
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"Farklılık" kavramı doğrultusunda yeni bir adalet görüşü sunulmaktadır. Lyotard'ın sözcük anlamı 
"anlaşmazlık", "uyuşmazlık" olan “farklılık”tan tam olarak anlaşılan, farklı bakış açıları arasındaki 
anlatılar ve arzulardır. Güllü, lüks ve zenginlikten, görgü ve asaletten çok uzak ve farklı teneke 
mahallesi olarak isimlendirilen gelir düzeyi çök düşük ve eğitimsiz ailelerin yasadığı bir toplulukta 
yetişir. O çok zeki bir kişiliğe sahip olmasına karşın o da aynı topluluğun üyesi olarak eğitim 
görmemiş, yakınlardaki çırçır fabrikasında isçi olarak çalışmış ve evine daha doğrusu babasına para 
getirmesi amaçlanmıştır. Fabrikada çalışırken Kemal ile hayaller kurar. Ancak, o süreçteki hayalleri 
sınırlıdır. Salt Kemal’i ustabaşı, kendini de ustabaşının karısı olarak hayal eder. 
Güllü ’nün çiftliğe getirildikten ve Muzaffer beyi gördükten sonra hayalleri büyür.  Hayallerinde artık 
çiftliğin hanımı olmak vardır. Tüm çabası artık çiftliğin hanımı olarak orada yaşamaktır. Çok da uzun 
bir sure geçmeden Güllü’nün hayalleri gerçek olur.  
Güllü Muzaffer beyle evlenir ve çiftliğin hanımı olur. İki kutup kadar birbirinden uzak olan bu fark 
evliliklerinin ilk anından itibaren ortadadır.  
Küçük şehirler ve kasabalar kendi ayırt edici kültür ve alt kültür 
modellerini benimsemiş ufak topluluklardır. Bunlar kendilerini birlikte 
çalışmaya inanan, birbirleriyle iç içe olmuş ekip ya da aile mantığı ile 
düşünebilirler (Morgan, 1998). Ancak, Güllü sıra dışıdır. Morgan’ın 
söylediği mantığın tam karşısında yer alır. Alt kültürde yaşamayı kabul 
etmez, önceleri hayalleri küçük ve sınırlıyken, daha sonraları 
Güllü’nün bu hayalleri büyümüştür. Güllü’nün alt kültürden üst kültüre 
geçme hayalleri öykünün son ikinci yarısından başlayarak alt kültürden 
üst kültüre geçme çabalarına dünüşmüştür. Burada salt kültürel 
değişmeden söz etmek yeterli olmayacaktır, aynı zamanda ekonomik 
değişimden de söz etmek gerekir. Burada en önemli faktör de Güllü’nün sınıf atlamak istemesidir. Sınıf 
atlamak, kültürel bir değişimle birlikte ekonomik değişimi de beraberinde getirecektir. Güllü’nün 
görünen karakteri yalnız sevdiği erkeğe kavuşmak istemesidir. Ancak bu görünen karakterin altında 
yatansa yükselme, zengin olma, güçlü olma hırsıdır. Bu hırs ve çaba aynı zamanda Güllü’yü alt 
sınıftayken göremediği, hayal edemediği lükse ve lüks tüketime de yönlendirir. Güllü’de lüks algısı 
tamamen değişmiştir. Alt sınıfın üyesiyken çok basit yeni bir elbise bile ona lüks gelirken, daha 
sonraları lüksün tanımlarından güzellik, eşsizlik, nadir olma, kişiye özel olma durumları dahi sıradanlık 
göstermiştir.  Lüks algısının sosyal ortamlarda değişiklik göstermesi, kişisel yargı kategorisinde de 
değişerek bir nesnenin bir kişide lüks algısı yaratırken bir diğerinde değersiz ve sıradan algılanabilir 
(Kapferer ve Laurent, 2016: 332). 
  

 
 
 
 

Güllü’nün Alt Sınıftan Üst Sınıfa Geçme Çabaları 
           ↙      
   ↘ 

Alt Sınıf (Sefalet)   
         Üst Sınıf (Lüks) 
Parasız                     Paralı 

  Eğitimsiz             Fransızca öğrenir 
  Kötü ev              Villa, Çiftlik evi 
  Fabrika işçisi             Villada zengin ev kadını   
  Basma elbise             Fransız terzinin diktiği 
giysiler 
  Bisiklete biner             Lüks arabaya biner 
  Bisikleti bile yok                   Lüks spor araba sahibi 
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             Güllü Evlenmeden Önce Zayıf Model              
Güllü Evlendikten Sonra  Güçlü Model 
 
Güllü çocukluğunda ve genç kızlığında babasından ve ağabeyinden devamlı dayak yer. Şiddet 
uygulayarak zorla çalıştığı para elinden alınır. Güllü kendisine uygulanan şiddete karşı gelse de 
biyolojik yapısından dolayı erkeklerden daha güçsüz olduğu için baba ve ağabeyine karşı gelse de 
onlarla başa çıkamaz. O anda güçsüzdür ve model olarak “Model Zayıf’ı” simgeler. Güllü model 
zayıftır, Güllü’nün babası ve ağabeyi güçlüdür ve ”Model Güç’ü” simgeler. 
 
Olayların oluş biçimi ve yaşanmışlıklar toplum için giz bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını 
saptamanın olasılığı oldukça düşüktür. Ancak, anlatı biçimi içerisinde bireylerin anlattıklarıyla 
gerçeklikleri saptanabilir. Başka bir söyleyişle anlatılanların doğruluğu kanıtlanamasa da bize sunulan 
modellerle değerlendirilebilir (Johnson & Mathiesen 1992 s.12). Sosyolog Stein Braten tarafından 
benimsenen modeller üzerinden yapılan bu gruptaki çözümleme post yapısalcılık görüşüyle de 
örtüşmektedir. Breten, toplumlar ve bireyler üzerinde iki model biçimini öne sürer. Bunlar model güç 
ve model zayıf kavramlarıdır. Öne sürülen bu modellerle güç ve zayıf karşıtlıklarından özdeş bir yapı 
kurulacaktır (Kırlar,  s.205-210).  
 
Güç en zayıf halkası, bir toplumun bireyleri ve örgütlerinde gücün eşit olmayan bir biçimde 
dağılımındadır. Güçlüler zayıfların üzerinde baskı oluşturur (Pira, 2004: 173). Belli bir düşünce ve 
kavramları olan aktörler model güçü simgeler. Bu güçler; model zayıfların üstünde bir güç kazanıp, 
onları denetimleri altına alırlar. Model zayıflar gerçeği başkalarının bakış açısıyla algılar ve bunun 
model güçlülerin bakış açısı olduğu bilincine varamazlar (Johnson & Mathiesen 1992 s.12). Pira’nın da 
dediği gibi, zayıfların üzerinde baskı oluşturmak nasıl gücü anlatıyorsa da, dizi öyküsünde 
çözümlemesini yaptığımız Güllü ve Güllü’nün babasının örneklerinde olduğu gibi güç model, 
karşısındaki zayıf modelin güçlendiğini gördüğü an kendiliğinden zayıf model olmayı kabul eder ve 
değişime kolaylıkla uyum gösterir.  
 
  
 
 Güllü; Evlenmeden Önce   Güllü; Evlendikten Sonra  
          ↓                ↓  
         Model Zayıf             →     Model Güç  
 
 
        Baba; Güllü Evlenmeden Önce           Baba; Güllü Evlendikten Sonra
  
         ↓                 ↓   
  Model Güç   ←    Model Zayıf 
 
Babasının evinde otururken Güllü zayıf model sergilerken bölgenin en zengin, eğitimli ve yakışıklı 
erkeğiyle evlendikten sonra Güllü ve babasının rolleri değişir. Model gücü sergileyen baba model 
zayıfı sergilemeye baslar. Çünkü kızı artık zengindir ve babasına yardım edebilir. Ek olarak onu 
koruyacak ve kimsenin karısına zarar vermesine izin vermeyecek güçlü bir adamla evlidir. Güllü artık 
model güç’tür. “…kadın düşünürler tarafından geliştirilen post-yapısalcı feminizm, kadını baskılayan, 
dışlayan ve tabi konuma getiren şeyin patriarkal ideoloji olduğunu savunur” (Cevizci, 2005: 1365). 
Güllü artık erkek egemen ideolojiden, başka bir deyişle babasının ve ağabeyinin baskısından 
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kurtulmuştur. O şimdi kendi gücünün üstünlüğünü bir zamanlar kendini ezen erkekler üzerinde 
göstermektedir. 
Birey kendi bakış açısı doğrultusunda sınırlı kalsa da, düşüncelerini zorlayarak karşıt bakış açılarındaki 
karşıt terimlerin de birbirlerinin yandaşı olduğu düşüncesiyle bunları ters yüz edebilir. Bununla birlikte 
“eğretileme” ile “kavram”, “beden” ile “zihin” arasındaki karşıtlıkların bağının çözülmesi ya da 
karşıtlıkları yapı-söküme uğratması ve karşıtlıkların yer değiştirmesi biçiminde de yorumlanabilir 
(Sarup, 2010:73). Metne post-yapısalcı bakış açısıyla bakıldığında, öykü karakterlerinin karşıtlıkları 
nasıl değiştirdiği ya da yapı-sökümüne uğrattığı görülür. “Nietzsche bu değişmece dürtüsüne “güç 
istenci” adını koymuştur. Öyle ki, doğruluk ile güç’ün eşitliğinden yola çıkılacak olursa doğruluğu 
istemek gerçekte gücü istemekle aynıdır. Çünkü bilgi için tanımlanan bu dürtü egemenlik dürtüsüne 
dönüştürülebilir, onunla örtüştürülebilir” (Sarup, 2010: 73-74). Dizi öyküsünde karşıtlıkların 
karakterler üzerinde olaylar ya da zaman bağlamında nasıl değiştiği de yukarıdaki çözümleme 
tablosunda Güllü ve Güllü’nün babasının Model Güç ve Model Zayıf örneklerinin nasıl değiştiği ortaya 
konmuştur.  
Dizi öyküsünde neden olduğu bilinen giz ekonomik mi, toplumsal mı, kültürel mi, yoksa duyulmaması 
gereken bir giz mi? Bunlar saptanır. (Barokas, Güz, s.205-210). Giz saklılık, gizlilik anlamlarını taşır. 
Duyulmaması geren giz, toplumsal kültürel ve ekonomik gizi de içinde yer alır. Başka bir deyişle giz 
denildiğinde saklılık ve gizlilik anlaşıldığından duyulmaması gerekmektedir. Dizi öyküsünde Güllü ve 
Kemal’in aşkları Güllü Muzaffer ile evlenip çiftliğe gelin olduktan sonra gizlenir. Güllü’nün görümcesi 
Halide ilk zamanlar Kemal’e olan aşkını gizler. Muzaffer’in ölmüş eski karısı hakkında kimseye 
anlatmadığı gizleri vardır. Bunlar duyulmaması gereken gizler içinde yer alır. Aynı zamanda Muzaffer 
beyin sosyo-ekonomik durumundan dolayı duyulduğunda toplum tarafından hoş karşılanmayacağından 
toplumsal ve kültürel giz sınıflandırılmasında da yer alabilir. Halide Kemal’le evlendikten sonra 
durumlarının o denli kötü olduğunun duyulmasını da istemez. Bu da ekonomi giz içerisinde yer alan 
örnek olarak gösterilebilir. 
 

Duyulmaması Gereken giz = Ekonomik giz →Toplumsal giz   →Kültürel giz 
Giz; ekonomik mi, toplumsal mı, sınıfsal mı, yoksa duyulmaması gereken bir giz mi? 

Saklılık ve gizlilik anlamlarını taşıdığından duyulmaması gerekmektedir. 
 

 
 Güllü’nün Giz’leri           Muzaffer’in Giz’leri                         Halide’nin Giz’leri 
Güllü ile Kemal’in aşkı           Ölmüş eski Karısı         Kemal’e olan aşk ve evi 
       Toplumsal             Sosyo-Kültürel                 Ekonomik 
 
 

Dizi Öyküsünde Arzu 
 

Siyasal Arzu     Karşı Cinse Arzu 
Muzaffer      Güllü 
Yeni kurulan partiye    Kemal’e 
Güç için                 Aşk için 

 
Dizi öyküsünde hem siyasal, hem de ikili ilişkiler arasında arzu vardır. Siyasal arzu Muzaffer’in siyasal 
güç kazanması için ortaya çıkan bir arzudur. Muzaffer yıllardır bir partinin üyesi olurken, iktidara 
gelmesi yüksek, yeni bir partinin üyesi olmayı istemesi siyasal arzu biçiminde nitelendirilebilir.  
 
Sonuç: 
Diziler; Aile dizileri, şarkıcı-sanatçı dizileri, iş yaşamını konu alan diziler, zenginlerin ve doğuda 
ağalık yaşamını konu alan diziler biçiminde sınıflandırılır. Hanımın Çiftliği dizisi aşk, zenginlik, iş, 
yoksulluk ve onun göstergelerinden biri olan nefret ve şiddeti içermektedir.  Hanımın Çiftliği iki 
kültürel sınıfın yaşam biçimini anlatan, romandan senaryolaştırılmış bir televizyon dizisidir. 
Dizi/Roman öyküsünde post yapısalcılık yapı sökümü karşıtlığında hem alt, hem de üst kültür sınıfı 
bulunmaktadır. Bu iki kültür arasında iki ayrı kutup kadar büyük fark bulunmaktadır. Derinde olan 
yapıyı üste çıkarmak için yapının sökümüyle ayrıntıyı görmeyi amaçlamak için post-yapısalcılık 
yöntemiyle çözümlenen öykünün yapı bozumunda anlam sabitleşmediği, değiştiği varsayımından 
hareketle yorumlamayı temel alır. Aynı çözümleyicinin katkısının yadsınmaması gibi post 
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yapısalcılıkta yorumlayıcının katkısı vurgulanmıştır. Böylece, yorumlayıcıyla metin arasındaki 
karşılıklı etkileşim üretkenlik olarak değerlendirilir. Aynı zamanda post yapısal çözümlemede post 
yapısalcılar, her toplumun kendi gerçeklik düzeni içinde neyin doğru olduğunu ortaya koyan kendi 
mekanizmalarını savunurlar (Larrain, 1995: 135-136). Dizi öyküsündeki gerçeklik düzeninde modelle 
karakterlerde hem zayıf hem de güçlü yönler incelenmiştir. Aynı zamanda öyküdeki gizlilikler 
saklılıklar üzerinden de giz adı altında incelenen öyküde son olarak, hem siyasal, hem de ikili ilişkiler 
arasında arzu kodlamalarıyla dizi çözülerek olayların ortaya konması sağlanmıştır. Siyasal arzu 
Muzaffer’in siyasal güç kazanması için ortaya çıkan bir arzudur. Muzaffer yıllardır bir partinin üyesi 
olurken, iktidara gelmesi yüksek yeni bir partinin üyesi olmak istemesi siyasal arzu biçiminde 
nitelendirilebilir. Bu bakımdan, "arzu" her durumda bütünüyle yapısal bilinçdışı anlayışının sınırlarını 
aşan bir post-yapısal yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, "arzu« da her durumda bütünüyle 
yapısal bilinçdışı anlayışının sınırlarını aşan bir post-yapısal yaklaşımı ortaya koymaktadır. 
Dizi öyküsünde kültürel sınıf ayrılığı çok açık bir biçimde gözler önüne sergilenmiştir. Bu sınıf ayrılığı 
aynı yörede yaşayan insanlar arasında yadsınamayacak bir biçimde görülür. Kültürel sınıf ayrılığı; 
eğitim, görgü, yaşam biçimi gibi kavramları içerir. Öyküde bunlar iki ayrı kutup kadar birbirlerine 
karşıttır. 
Ancak yılların ve olayların verdiği deneyimle Güllü azim ve hırsıyla sonunda gerçek bir hanım ağa 
olabilmiştir.  Dizi öyküsünde kültürel sınıf ayrılığı çok açık bir biçimde gözler önüne sergilenmiştir. Bu 
sınıf ayrılığı aynı yörede yaşayan insanlar arasında yadsınamayacak bir biçimde görülür. Kültürel sınıf 
ayrılığı; eğitim, görgü, yaşam biçimi gibi kavramları içerir. Öyküde bunlar iki ayrı kutup kadar 
birbirlerine karşıttır. Ancak yılların ve olayların verdiği deneyimle Güllü azim ve hırsıyla sonunda 
gerçek bir hanım ağa olabilmiştir. 
Dizi öyküsünde kültürel sınıf ayrılığı çok açık bir biçimde gözler önüne sergilenmiştir. 
Bu sınıf ayrılığı aynı yörede yaşayan insanlar arasında yadsınamayacak bir biçimde görülür. 
Kültürel sınıf ayrılığı; eğitim, görgü, yaşam biçimi gibi kavramları içerir. 
Öyküde bunlar iki ayrı kutup kadar birbirlerine karşıttır. 
Ancak yılların ve olayların verdiği deneyimle Güllü azim ve hırsıyla sonunda gerçek bir hanım ağa 
olabilmiştir. 
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QUEER KURAM BAĞLAMINDA YENİ KIZ ARKADAŞIM FİLMİNİN 
İNCELENMESİ 

        Sedef  Ege Karataş180  
        Beste Elveren181 

ÖZET 
Türkçede garip, tuhaf, yamuk, argo dilde de ibne gibi anlamlara gelen queer kelimesi;  
argo olarak da ‘ibne’ kelimesine tekabül etmektedir. Cinsel kimliklerin ve yönelimlerin 
kültürlere sonradan kodlandığını savunan queer teori, bu normları reddederek çoğunluk 
tarafından "öteki" gözüyle bakılan ‘queer’leri incelemektedir. Son yıllarda giderek 
çoğalan LGBTİ hareketleri; toplumsal cinsiyet çalışmaları, içinde queer kimlikleri 
barındıran filmleri daha görünür hale getirmiştir. Gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel 
kimlikleri barındıran Queer Sinema; bu kimlikler ve hikayeleriyle, toplumsal cinsiyet, 
cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi olguları sorgulamaktadır. Bu çalışmada  Judith 
Butler’ın queer kuram bağlamında düşünceleri referans alınarak ; Fransız Yönetmen 
François Ozon’un 2014 yılında çekmiş olduğu Yeni Kız Arkadaşım filmi, queer film 
analizi yöntemiyle incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler : Queer, cinsel kimlik, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet 
ABSTRACT 
The queer word, which means strange, strange, trapezoidal, and fag in the Turkish 
language, as a slang, it also corresponds to a 'fag' word. The queer theory, which 
advocates that sexual identities and orientations are later coded into cultures, rejects 
these norms and examines 'queer', which is viewed by the majority as the 'other' eye. 
LGBTI movements increasing in recent years; gender studies have made films that 
contain queer identities more visible. Queer Cinema with gay, lesbian, bisexual, 
transsexual identities; with these identities and stories, questions such as gender, sexual 
identity, sexual orientation are questioned. In this study, with reference to Judith Butler's 
ideas in the context of queer theory, French director François Ozon's New Girlfriend 
movie, which was shot in 2014, will be examined by queer film analysis. 
Key Words: Queer, sexual identity, sexual orientation, gender 

 
GİRİŞ 
      90'lı yıllarda postyapısalcılık ve üçüncü dalga feminizmden etkilenerek ortaya çıkan queer, başlarda 
eşcinsel erkekleri aşağılamak için kullanılan bir terimdir. LGBTİ  tarafından sahiplenilen queer kuram 
aslında azınlıkta kalmış tüm bireyleri bir şemsiye gibi altında toplamaktadır. Queer kuram, cinsiyet 
ikiliğine karşılık olarak akışkan kimlikleri, toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyetin kurgusal 
olduğunu savunan bir kuramdır. Queer kuramın önemli isimlerinden biri Michel Foucault'tur. Foucault, 
toplum içinde varolan 'kadın' ve 'erkek' ikiliğinin, iktidarın sistemin devamlılığını sağlayabilmesi için 
ortaya çıkarttığından bahsederek, devlet kurumlarının ortaya çıkması ile birlikte cinsel yönelimlerin 
kategorileştirildiğini ve homoseksüelitenin anormal, aşağılık, olmaması gereken olarak 
sıfatlandırıldığını savunur. Queer kuramın günümüzdeki en önemli isimlerinden biri ise Judith 
Butler'dır. Butler'ın performative kavramı ile dikkat çekerek, toplumsal ve biyolojik cinsiyetimizin bize 
yüklediği rolleri oynamayı bırakığımız zaman queer kuramın savunduğu akışkan kimliklere 
kavuşabileceğimizden bahseder. Queer olma durumu sinema tarihinin başlangıcından 1970’li yıllara 
kadar izleyiciye gerçeklikten uzak, güldürü unsuru, patolojik vakalar olarak yansıtılmıştır. Gay 
özgürleşmesi ve feminist aktivist hareketlerle birlikte queerlerin sinemadaki bu olumsuz görünürlüğü 
iyileştirilmiştir. Bu özgürleşme hareketleri ve postmodern kimlik çalışmaları ile birlikte queer sinema 
kendi alanına kavuşmuş, bir çok yönetmen queer film örnekleri çekmiştir. Çalışmamızın analiz 
bölümünde bir filmin queer sinema örneği olabilmesi için gereken kıstasları, Benshoff ve Griffin’in 
2006 yılında yazmış oldukları, Queer İmgeler: Amerika’da Gay ve Lezbiyen Filmin Tarihi adlı 
kitabından referans aldık. Örnek filmimiz Yeni Kız Arkadaşım’ı niteliksel içerik analizi ile, Benshoff 
ve Griffin’in görüşlerine göre inceledik. 
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QUEER KURAM 
      Türkçe’de yamuk, garip, tuhaf anlamına gelen queer kelimesi argoda ise ibne anlamına 
gelmektedir. Yapısı bakımından tanımlanması güç olan queer kısaca akışkan kimlikleri içerisinde 
barından bir kuram olarak varlığını sürdürmektedir. Heteroseksüel dünyanın cinsiyet kimlikleri 
gerçekten yoksun olarak kadın erkek ikiliğine sabitlenmiştir. Kadın ve erkek arasındaki ilişki 
kimilerince ‘normal olan’ olarak görülse de, toplumsal cinsiyet bağlamında bu ikilik tamamen 
kurgusaldır. Toplum içerisinde sadece kadın ve erkek ikiliğinden hal ve tutumlarından bahsedilemez. 
LGBTİ çatısı altında bulunan; lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireylerin toplum içinde 
dışlanması ve normal olmayan olarak nitelendirilmesi queer kuramın doğmasına sebebiyet vermiştir. 
Queer, LGBTİ hareketi ile özdeşleştirilse de aslında tüm ayrımcılık gören bireylerin anlaşılmasına 
olanak sağlayan bir kuramdır. 
      ‘Cinsiyet normları dahilinde olamayan’ bireyler tarafından savunulan queer, lgbti bireyler 
tarafından pejoratif anlamı ile birlikte sahiplenilerek heteroseksüel toplum sisteminin dayattığı ikili 
kimlik rejiminde öteki kılınanların eşit haklar mücadelesini işaret etmeye başlamıştır. Queer kuram, 
toplumsal yapının tamamına nüfuz etmiş olan heteronormatifliği okuma, açık etme ve yıkmanın 
yollarını araştırmaktadır (Öztürk, 2011, s. 65-66) 
      Queer kuramın en önemli isimlerinden biri Michel Foucault’dur. Foucault Cinselliğin Tarihi isimli 
eserinde, cinsellik ve cinsiyetle ilgili söylemlerin kurgusal olduğunu ve buna bağlı olarak 
homoseksüelliğin 19. Yüzyıldan sonra devlet kurumlarının ortaya çıkmasıyla norm dışı kaldığını 
belirtmektedir. ‘Herculine Barbin’e Giriş’ adlı makalesinde Foucault, kız olarak doğan vücudundaki 
değişimler için doktora götürülen ve Foucault’un belirttiği kurumlardan biri olan ‘tıp’ tarafından 
‘normal olan(!)’ cinsel kimliğine kavuşan trans bir erkeğin hikayesi anlatmaktadır (Foucault, 2011, s. 
133). Hikaye, Foucault’un bahsettiği iktidarın, aile kurumunu yüceltmek maksadı ile toplumu kadın ve 
erkek ikiliğine hapsetmek istemesinin kanıtlarından biridir. Birey çocukluktan yetişkinliğe kadar, 
ebeveynlerinin verdiği isim ile, ona aldıkları oyuncaklar ile, biyolojik cinsiyetine yönelik yapması ve 
yapmaması gereken davranışların tekrarı ile cinsiyetli olmaya zorlanmaktadır. ‘‘Foucault’nun 
Cinselliğin tarihi kitabında dile getirdiği temel tez, ‘cinselliğin baskıcı bir iktidara karşı özgürleşme 
mücadelesi veren bir güdü değil, modern bir iktidar biçiminin işlemesinde merkezi rol oynayan bir 
tertibat olduğudur.’’(Yardımcı, 2014, s.298).  İktidar, meşru gördüğü kadınlık ve erkeklik 
kategorilerinin dışında kalan her türlü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini ‘sapkınlık’ olarak adlandırır 
(Tokdoğan, 2014, s. 92). Günümüzde ise başlangıçtan beri var olan yönelimin heteroseksüel olduğu ve 
bunun hep böyle olduğu algısı hakimdir. Kavram olarak heteroseksüellik, eşcinsellikten daha önce 
oluşmuş bir şey değildir. Zira bu iki kavram birbiri üzerinden tanımlanır ve biri olmadan diğerini 
adlandırmak anlamsızdır. 
      Kuramın önemli isimlerinden bir diğeri ise Judith Butler’dır. Butler kendisini ‘Queer’den önce ben 
bir feministim’ sözleri ile tanımlasa da kuram içerisindeki en önemli eserler (Cinsiyet Belası (1999), 
Bela Bedenler (1993)) kendisine aittir. Butler’a göre queer kuramın mantığı normların sürekli olarak 
saptırılması fikrini içermektedir. Butler, ‘‘Queer bir kimlik değil, kimliğin imkansızlığıdır. Her türlü 
kimliğin yoldan çıkarılıp saptırılması, ezberi bozacak şekilde ‘tuhaflaştırılması’dır. Bu yolla kimliğin – 
her türlü normatif kimliğin- kurucu olduğu kadar baskıcı ve dışlayıcı gücünü de etkisiz hale 
getirmektir.’’ (Durudoğan, 2011, s. 88) sözleri ile queer’ın tanımlanamaz olduğuna dikkat çekmektedir. 
Butler queer teorinin temel yapı taşlarından biri olarak görülen ‘Cinsiyet Belası’ isimli eserinde; 
feminist hareketin kadın erkek ikiliğinde kimlikleri sabitleştirdiğini eleştirmiş ve bu ikiliğe karşılık 
olarak akışkan kimlikler önermiştir. Butler görüşlerini performativite kavramı ile pekiştirmektedir. 
Performativite; ‘‘ Britanyalı filozof J.L. Austin’in, törensel sözlerin bir eylemi harekete bağlayıcı bir 
güç uyguladığını öngören söz edimleri(speech-act) kuramından türetilmiş bir terimdir. Buna örnek 
olarak, mahkeme kararlarının yüksek sesle okunması ya da evlilik töreni gösterilebilir.’’ (Sondoğaç, 
2018). Performativite kavramı, belirli davranış kalıplarının ritüel şeklinde tekrar edilmesini gerektiren 
düzenleyici bir rejimin sonucu olarak, toplumsal cinsiyetin nasıl üretildiğini açıklamak üzere 
kullanılmıştır. Özetle performativite, yukarıda bahsedildiği gibi çocukluktan yetişkinliğe kadar 
kodlanan cinsiyet kalıplarının tekrarının toplumsal cinsiyeti oluşturması ve bireyin kendi cinsiyeti 
yerine nasıl geçtiğini anlamamızı sağlayan bir kavramdır. Butler, Cinsiyet Belası adlı eserinde bu 
kavrama bağlı olarak toplumsal cinsiyet gibi biyolojik cinsiyetimizin de sonradan üretildiğini ve 
kurgusal olduğunu vurgulamaktadır. “Toplumsal cinsiyet nitelikleri ve edimleri, bir bedenin kültürel 
imlemini gösterme veya üretme biçimleri performatifse, bir edimin veya niteliğin ölçüsü olabilecek, 
önceden var olan bir kimlik yok demektir; hakiki ya da sahte, gerçek ya da çarpık toplumsal cinsiyet 
edimleri ortadan kalkacak, hakiki toplumsal cinsiyet kimliği soyutlamasının da düzenleyici bir kurgu 
olduğu açığa çıkacaktır” (Butler, 2008, s. 231). Butler bu cinsiyet modellerinin yarattığı rollerden 
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kaçmayı arzuladığı için  cinsiyete dayalı bütün performanslarımızdan kurtulduğumuzda bu sorunların 
da ortadan kalkabileceğini iddia eder. 
      Queer bireyler için en büyük sorun kimlik kategorileridir. ‘kadın olmak’, ‘erkek olmak’, ‘eşcinsel 
olmak’ temelinde steorotipleşmiş bir takım dış görünüşleri, hal ve hareketleri beraberinde 
getirmektedir. “Bu nedenle queer içerisinde, erkekliği, kadınlığı ya da eşcinselliği tanımlı, tutarlı 
kimliklerin parçası gibi işaretlemek, feminist ya da eşcinsellikle ilgili kuramların temel sorunu sayılır” 
(Taburoğlu, 2013, s. 13). 
      Cinsiyet ve cinsel yönelim farklılıkları temelli olara ortaya çıkan queer kuram son yıllarda hem 
akademik hem de sosyal çevrede görünürlüğünü arttırmıştır. Heteroseksüel normların yıkıcı gücüne 
karşı mücadele veren queer aktivistler; ırkçılık, AIDS farkındalığı, eşcinsel hakları vb. alanlarda 
kazanımlar elde etmişlerdir. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olan queer, temsil açısından 7. Sanat 
olarak görülen sinemada da yerini bulmuştur. 
  
Queer Sinema Hakkında 
      Queer filmler, barındırdıkları karakterler ve bakış ile izleyiciye LGBTİ bireylerinin varlığını sunan 
çalışmalardır. Bu filmler, heteroseksüel ve queer yönetmenlerin arasındaki bakış ve anlatım 
farklılıklarına dikkat çekmekte, bunları analiz edebilmemize yardımcı olmaktadır. Queer filmleri 
tarihsel perspektif ile değerlendirecek olursak; içinde gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel 
karakterlerin olduğu filmleri, çekildiği toplumda queer bireylere bakışın bir yansıması olarak 
düşünebilmekteyiz. Zizek, sinemanın bu özelliği hakkında, ‘’Filmler yalan söylerken bile toplumsal 
yapımızın canevindeki yalanı anlatırlar’’ demektedir. (Zizek, 2011, s.15) Western filmlerinde 
karşılaştığımız hegemonik erkeklik, romantik komedi filmlerinde gördüğümüz heteronormatif kadın-
erkek ilişkisi yoluyla aile kurma düşüncesi, topluma dayatılan rollere örnek olarak gösterilebilmektedir. 
Biyolojik cinsiyetlerinin getirisi olarak toplumsal cinsiyet rolleri, ana akım sinemanın merkezinde 
bulunmaktadır. Queer bireylerin sinemadaki görünmezliği ve olumsuz görünürlüğü, geçtiğimiz 
yüzyılda başlayan ve günümüzde devam eden aktivist, akademik çalışmalarla değişmiştir. Bu adımlarla 
LGBT bireyleri sinema sanatında olumlu anlamda görünürlük kazanmış ve queer yönetmenlerin 
filmleriyle de önemli başarılar kazanılmıştır. Endüstriyel anaakım sinemanın heteronormatif 
yapılanması gün geçtikçe daha da kırılmakta, queer karakterler filmlerde sıklıkla yer almaktadır. 
Postmodern kimlik çalışmalarının etkisiyle etnik köken, ırk, cinsel yönelim gibi faktörlerin birer 
sınıflandırma kıstası olmadığı queer filmler artmaya başlamıştır. Kimliklerin merkezsizleştirilmesi ve 
cinsel kimlikte normatif olanın karşısında yer alması özelliğiyle queer filmler, iktidarın dayattığı kimlik 
politikalarının karşısında yer almakta, cinsiyetin yalnızca biyolojik cinsiyetten ibaret olmadığını 
sinema izleyicisine kanıtlamaktadır. 
Queer Sinemanın Evrimi 
       Geçtiğimiz yüzyılda sinemanın henüz yeni bir kaynak olarak nitelendirilebileceği yıllarda, 
iktidarın tektipleştirme çabaları sinemada da kendini göstermiştir. Bu nedenle çekilen filmlerde, queer 
karakterler belirli stereotiplere bağlı kalınarak anlatılmıştır. Bu stereotipler genellikle; güldürü unsuru, 
sorunlu, anormal tipler olarak gösterilmiştir. Eşcinsel karakterin filmin sonuna doğru intihar etmesi ya 
da kötücül olarak tasvir edilmesi sıkça rastlanan anlatılardı. 
       William Dickson’ın Thomas Edison Studio’da çektiği, iki erkeğin birbiriyle vals yapmasını 
gösteren The Gay Brothers(1895) bir çok çalışmada ilk queer anlatı olarak ele alınır. Bu filmden 
itibaren sessiz döneminde eşcinsel karakterler anlatı içerisinde güldürü aracı olarak verilir ve filmlerde, 
bu karakterlerin intiharlarına ya da öldürülmelerine rastlanır. Eşcinsellik bu dönemlerde sinemada 
hastalıklı bir durum olarak sunulmuştur (Ulusay, 2011, s. 2). 
      Eşcinselliğin korku unsuru olarak kullanılma durumuna örnek olarak ise, 1930’ların korku 
filmlerinden olan Dracula’nın Kızı’ndaki (Lambert Hillyer,1936) Kontes Alesca karakterini örnek 
gösterebiliriz (Ulusay, 2011, s. 3). Kontes  Alesca lezbiyen bir vampirdir ve bu karakter üzerinden 
eşcinsellik, korkulacak, tuhaf bir durum olarak aktarılmaktadır. Sinema aracılığıyla izleyici kitlesine 
eşcinselliğin tuhaf, anormal bir durum olarak gösterilmesi 1970’li yıllara kadar devam etmiştir.  Bu 
senelerde çekilen filmlerde, gay ve lezbiyen karakterlerin başrolün sorunlu arkadaşı olarak verildiğine 
rastlanmaktadır. Sinemadaki cinsiyet konumlanması kesin bir şekilde kadın, erkek ikiliğinde 
verilmiştir.  
      Queer karakterlerin sinemada olumlu bir görünürlük kazanması 1970’li yıllarda ‘’Gay 
Özgürleşmesi’’ hareketi ile gerçekleşebilmiştir. Queer karakterler filmlerde başrol olarak yer almıştır. 
Başrolde eşcinsel karakterlerin olduğu filmlere örnek olarak Midnight Cowboy(John Schlesinger. 
1969), Boys in the Band(William Friedkin, 1970), Dog Day Afternoon(Sidney Lumet, 1975)’u 
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söyleyebiliriz (Duruel, 2013, s. 229). Müzikal türündeki Rocky Horror Picture Show(Jim Sharman, 
1975) ve bir bağımsız sinema yapıtı olan Pink Flamingos(John Waters, 1972), başrollerinde queer 
karakterlerin yer aldığı ve Gay Özgürleşmesi hareketinin sinemadaki somut etkisi haline gelen 
filmlerdendir. LGBTİ bireylerinin kamusal alanda görünür olmasıyla birlikte kitle iletişim araçlarının 
onlara olan ilgisi artmıştır ve queer karakterler sinemada daha çok yer almaya başlamıştır. Queer 
filmler gittikçe artan aktivist eşcinsel, feminist hareketleri ile festivallerde yer edinmiştir. 90’lı yıllarda 
gerçekleşen başka bir olumlu gelişme ise, Gus Van Sant’ın yazıp yönettiği My Own Private 
Idaho(1991) filminde başrolü Keanu Reeves’in canlandırması olmuştur. Başroldeki gay karakterin 
yıldız bir oyuncu tarafından canlandırılması, queer sinema için önemli bir gelişme olmaktadır. Film 
kültürel okuryazarlığı yüksek kitle tarafından oldukça beğenilmiş, düşünceli ve ilgi çekici bulunmuştur 
(Benshoff & Griffin, 2006, s. 231). ‘’Yeni Queer Sinema’’ olarak adlandırılan akım giderek hız 
kazanmış, queer filmler festivallerde izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Hollywood içerisindeki en 
önemli queer filmlerinden biri de Brokeback Mountain’dır(Ang Lee, 2005). Western türünün kodlarını 
kullanan dram türündeki bu film, Hollywood’un en tecimsel türlerinden biriyle, iki eşcinsel kovboyun 
hikayesini anlatmaktadır. Steven Seidman’ın belirttiği üzere, queer sinemadaki normal eşcinsel 
imajıyla, LGBT görünürlüğünün temsilleri olumlu bir şekilde üretilmiştir. (Seidman, 2002, s. 173)  
      Ana akım sinemadaki patolojik, anormal eşcinsel tasvirleri, 70’li yıllardan itibaren yerini olumlu 
tasvirlere bırakmıştır. Kimlik merkezsizleştirme politikaları; akademik queer çalışmaları ve aktivist 
hareketler ile birlikte Queer Sinema örnekleri çoğalmış, filmlerdeki heteronormatif karakter 
yapılanması azalarak, LGBT bireyler daha görünür hale gelmiştir. 
Queer Filmlerin Özellikleri 
      Benshoff ve Griffin’in Queer Images: a History of Gay and Lesbian Film in America (Queer 
İmgeleri: Amerika’da Gay ve Lezbiyen Filmin Tarihi) isimli kitabında bir filme queer film diyebilmek 
için, beş özelliğinin olması gerektiğini söylerler. (Benshoff & Griffin, 2006, s. 9,10,11) 

§ Queer film,  eşcinsel karakterleri sinemada 1960’lara kadar kullanılan basmakalıp ifadelerle 
göstermemelidir. Bu tür basmakalıplaştırma, homofobiyi desteklemektedir ve queer film 
anlatısına uygun olmamaktadır. 

§ Queer filmler için başka bir ayırt edici özellik ise, yazarlık ve yönetmenlikle ilgilidir. Filmin 
senarist ve yönetmeninin queer olması, onların queer filmi çekebileceğini vurgulamaktadır. 
Yazarlar en iyi queer filmlerin, kendisini queer olarak tanımlayan yönetmenler tarafından 
çekildiğini söylemektedir. 

§ Queer film, cinsiyet ve cinsellikle ilgili basmakalıplara meydan okumalı, queer kitle 
tarafından izlenebilmeli ve okunabilmelidir. 

§ Queer film, tür ayırt etmemektedir. Korku; bilimkurgu, dram, müzikal, animasyon, belgesel, 
bağımsız filmler, queer film olabilmektedir. 

§ Filmin queer karakteriyle, heteroseksüel izleyici de, queer izleyici de özdeşleşebilmelidir. 
Yazarlar, başka birinin gözünden görebilmenin izleyici için en büyük deneyim ve zevk 
olduğunu söylemektedir. 
 

François Ozon Sineması 
      François Ozon 1967 yılında Fransa’da doğmuştur. Filmleriyle Fransız Yeni Dalga ve Queer 
Sinema’nın önde gelen yönetmenlerinden biri haline gelmiştir. Fransa’nın prestijli sinema okullarından 
birinde öğrenim ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra yönetmenlik hayatına başlayan Ozon, on yedi 
adet uzun metrajlı film çekmiştir. Ozon’un filmleri konuları açısından oldukça çeşitlidir. Sitcom(1998) 
filminde, her bir üyesinin başına ayrı bir dramatik olay gelen bir aileyi, 8 Femmes(2001)’de ise 
aralarındaki katili bulmaya çalışan sekiz kadını anlatmaktadır. Filmlerinde gözetleme; fantazi, hayal 
gücü gibi ögelere ağırlık vermekte, karakterlerin kişilik ve cinsel kimlik akışlarını izleyiciye 
aktarmaktadır. Ozon’un dönüşüme ağırlık veren hikayeleri karakterlerinde de rastlanan bir durumdur. 
Karakterlerinin kimlik ve arzuları akışkan ve merkezsiz bir haldedir. François Ozon’un filmleri 
yalnızca cinsellik ve cinsel kimlik anlamında değil, aile ilişkileri, öğretmen-öğrenci gibi normatif 
ilişkilerdeki tabuları da yıkmaktadır. Filmlerini erkek bakışı ile değil, kadın kahraman bakışıyla 
çekmesi, Ozon’un bir diğer öne çıkan özelliğidir. Sıklıkla kullandığı, burjuva aile anlatımı; eşcinsel, 
queer, devinim halindeki karakterleri, onu Fransız Yeni Dalga Sineması’nın queer auteurlarından biri 
haline getirmiştir.  
Queer Film Analizi: Yeni Kız Arkadaşım Örneği 
      Yeni Kız Arkadaşım (Une Nouvelle Amie), François Ozon’un 2014 yapımlı filmidir. Film, Laura 
ve Claire isimli iki kadının küçüklüklerinden itibaren birbirlerinin en yakın arkadaşı olma 
görüntüleriyle başlar. İkisi birlikte büyür; birlikte oyun oynarlar, ilk sevgililerini benzer zamanlarda 
edinirler. Laura evlenip bebeği doğduktan bir süre sonra hastalığa yakalanır ölür. Ölmeden önce 
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Claire’den, bebeğine ve eşine göz kulak olmasını ister. Claire, onlara bakmak için evlerine gittiğinde 
David’in kadın kılığına girdiğini ve evde bebeğine öyle baktığını görür. Başlarda şaşırsa da David’in 
kadın hali olan Virginia ile çok iyi arkadaş olur. Birlikte şehir dışındaki eve gidip baş başa tatil yaparlar 
ve birlikte olurlar. Claire’in eşi bunu öğrendiği andan sonrası izleyiciye gösterilmez. Filmin sonunda 
ise Claire ve Virginia birlikte, Laura ve David’in kızını okuldan alırlar. Claire ve kocasının evliliğine 
ne olduğuna dair bir ipucu yoktur ve Claire ve Virginia mutlu bir çift olmuşlardır.  
      Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi François Ozon filmografisinin karakteristik özelliklerini 
Yeni Kız Arkadaşım filminde de baskın olarak görebilmekteyiz. Filmde cinsel kimliğin ve arzunun 
akışkanlığı söz konusudur. Burjuva tipi çekirdek ailenin yıkıma uğradığını görmekteyiz. Karısının 
ölümünden sonra transgender olup kadına dönüşen Virginia, yakın arkadaşı Claire ile mutlu bir çift 
olmaktadır. Claire erkek olan David’i değil, onun kadın hali Virginia’yı sevgili olarak kabul 
etmektedir. Filmde, hegemonik erkeklik ve ön plana çıkarılmış kadınlık söz konusu değildir, 
heteroseksüel ilişkiye herhangi bir övgü bulunmamaktadır. Film muhafazakar ideolojinin getirisi olarak 
toplumun temelinin aile olduğu görüşünü taşımamakta, herhangi bir basmakalıp yargıyı izleyicisine 
aktarmamaktadır. 
Bir önceki bölümde anlattığımız queer filmlerin taşıması gereken özellikler bağlamında Yeni Kız 
Arkadaşım’ı inceleyecek olursak: 

§ Filmde, eşcinsellik güldürü unsuru, patolojik, kötücül bir şekilde yansıtılmamıştır. Filmin 
homofobiye bir katkısı yoktur. 

§ Filmin yönetmeni François Ozon bir queerdir. Bunun getirisi olarak bütün filmlerinde bir 
queer yaklaşımı görülebilmektedir. 

§ Film, premierinin düzenlendiği Uluslararası Toronto Film Festivali’nden itibaren, queer 
izleyici kitlesi tarafından izlenebilmiş, okunabilmiş ve beğeni kazanmıştır.  

§ Film, dram türündedir ve her türden film queer film olarak okunabilmektedir. 
§ Film, izleyiciyi cinsiyet ve cinsel kimlik fark etmeksizin başroldeki karakterlerle özdeşleşme 

ilişkisi kurmaktadır. Bu sayede bir heteroseksüel de transseksüel ve lezbiyen kimlik ile 
özdeşleşim yapabilmekte, onların gözünden görebilmektedir. 
 
Benshoff ve Griffin’in belirttikleri bu beş özelliğe göre François Ozon’un Yeni Kız 
Arkadaşım filmi bir queer filmdir. Queer Sinema’nın bütün özelliklerine uymakta ve bu 
kategoride gösterilebilmektedir. 
 
 

Sonuç 
      Queer, bir uzlaşı değil, varolan sistemin yıkılmasını, açık edilmesini amaçlayan bir kuramdır. Neyi 
savunduğundan çok neye karşı olduğu ile tanımlanabilir. Toplumda norm ve değiştirilemez olarak 
görülen; cinsel yönelimler, toplumsal ve biyolojik cinsiyetler queer kuram için önemsizdir. Çünkü 
queer kurama göre bu tanımlamalar kurgusaldır.  
      Görünürlük ve meşruiyet kazanma açısından sinema, toplum içinde azınlık ve öteki konumunda 
olan bireyler için çok önemlidir. Queer Sinema, 1970’lerden sonra gay özgürleşmesi ve diğer aktivist, 
akademik çalışmalarla bir tür olarak yerini bulmuştur. Queer filmler, hegemonik cinsiyet tasarımının 
kodlarını kırarak, cinselliğin ve kimliğin merkezsiz olduğunu izleyiciye aktarmaktadır. Egemen sinema 
anlayışındaki ikili cinsiyet anlayışı günden güne değişmekte, queer anlatılar ve karakterler, sinemada 
giderek daha görünür olmaktadır.  
Bir filmin queer kategorisinde olabilmesi için; eşcinselliği güldürü unsuru, patolojik durum olarak 
göstermemesi, queer kitle tarafından izlenip, okunabilmesi, yönetmeninin de kendini queer olarak 
nitelendirebilmesi gereklidir. Her türden film queer sinemaya dahil olabilmekte, ve izleyiciyi filmin 
karakteriyle özdeşleşme kurabilmeye teşvik etmelidir. François Ozon’un Yeni Kız Arkadaşım Filmi, 
queer sinemanın bütün özelliklerini taşımakta ve queer bir film olarak okunabilmektedir. Film queer 
olma durumunu olumlu bir şekilde izleyiciye aktarabilmektedir. 
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YEŞİL ÜRÜN İLETİŞİMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN YEŞİL 
ÜRÜNLERE YÖNELİK ALGI VE BİLGİ DÜZEYLERİ 

Simge EMEKÇİ (PhD)182 
 

Özet: 1960’lardan bu yana artan çevre kirliliği ve yaşanan çevre felaketleri tüketicileri 
çevre konusunda daha hassas bir hale getirmiştir. Tüketimin sürekli teşvik edildiği 
günümüzde çevreye duyarlı tüketiciler tüketim pratiklerinde çevreyi de göz önünde 
bulundurarak tüketim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Tüketimin ve tüketicinin çok 
yönlü yapısı günümüzde onu araştırmayı zor hale getirse de tüketicilerin tutumlarını 
öğrenmek geliştirilecek olan pazarlama iletişimi çalışmaları için hayati önem 
taşımaktadır. Çevreye duyarlı tüketim Türkiye’de de gelişme göstermeye başlayan bir 
olgudur ve yeşil tüketici denilen bir hedef kitlenin varlığın bahsetmek artık mümkündür.  
Bu araştırmanın temel amacı tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik algılarını ve bilgi 
düzeylerini keşfetmektir. Tüketici tutumları üzerine gerçekleştirilen pek çok araştırma 
tüketicilerin çevreci ürünlere yönelik tutumları ile satın alma davranışı arasındaki 
boşluğun nereden kaynaklandığını araştırmıştır. Ancak araştırma sonuçları çevre 
hakkında kaygılı olan tüketicilerin neden yeşil tüketim gerçekleştirmediği konusunda 
ortak bir payda da buluşamamıştır. Bunun nedeni olarak yeşil tüketimin çok yönlü yapısı 
sebep gösterilebilir. Bu araştırmada tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik algıları ve 
bilgileri nitel yöntem kullanılarak araştırılmıştır. Nitel yöntemin tercih edilmesinin temel 
sebebi ise tüketicilerin düşüncelerinin derinlemesine incelenmesine olacak vereceğinin 
düşünülmesidir. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Ürün, Yeşil Tüketim, Yeşil Tüketici, Yeşil Pazarlama, Tüketici 
Tutumları, Yeşil Tüketici Davranışları.  
Abstract: Increasing environmental pollution and environmental disasters since 1960 
have made consumers more sensitive to the environment. Environmentally conscious 
consumers are carrying out their consumption activities by considering the environment 
in their consumption practices. The multifaceted nature of consumption and consumer 
makes it difficult to research the consumers today, but learning consumer attitudes is 
crucial for marketing communication efforts to be developed. Environmentally conscious 
consumption is a phenomenon that began to show improvement in Turkey. Now it is 
possible now to talk about the existence of a target group called green consumer. The 
main purpose of this research is to discover consumers' perceptions and knowledge 
levels about green products. Many studies have explored where the gap between 
consumer attitudes towards environmental products and purchasing behavior arises. 
However, researches has not provided a consensus why consumers who are concerned 
about the environment are not consuming green products. It can be considered that such 
results has arisen due to the multifaceted nature of green consumption. In this study, 
consumers' attitudes and knowledge levels towards green products were investigated 
using qualitative method. The main reason why the qualitative method is preferred is to 
consider that it will allow deeply examine the consumers' thoughts. 
Keywords: Green Product, Green Consumption, Green Consumer, Green Marketing, 
Consumer Attitudes, Green Consumer Behaviour. 
 

1. GİRİŞ 
Çevre ile ilgili problemlerin artması ve bunun yanında tüketicilerin çevresel problemlere karşı 

duyarlılık göstermesi sebebiyle yeşil tüketim ve çevreyi koruyan tüketim alışkanlıklarına yönelik 
çalışmalar çoğalmıştır. Doğal afetler, kitleleri etkileyen çevre felaketleri, ormansızlaşma, su ve besin 
kaynaklarının azalması, fosil enerji kaynaklarının çevre üzerinde yarattığı tahribat tüketicilerin çevre 
konusunda duyarlılığını arttırmış ve bireylerin tüketim faaliyetlerinde çevreye zarar vermeyen bir 
tüketime yönelme ihtiyacını doğurmuştur.  

Çevresel problemlerin artması, sürdürülebilirlik kapsamında tüketim faaliyetinin ve tüketici 
davranışlarının araştırılmasının önem kazanması da bu alanda yapılan araştırmaların çoğalmasına 
neden olmuştur. Ülkemizde ve yurtdışında yeşil tüketici ve yeşil tüketim davranışlarını araştıran pek 
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çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Tüketici tutumlarına yönelik yapılan araştırmalar, (Tseng ve Tsai, 
2011; Miniero vd., 2014; Nakıboğlu, 2007; Üstündağlı ve Güzeloğlu, 2015; Karaca, 2013) tüketicilerin 
çevresel kaygısını araştıran çalışmalar (Suki, 2015; Echavarren, 2017; Kinnear vd., 1974; Akehurst vd., 
2012), yeşil tüketim üzerinde kişisel değerlerin, tutumların ve kollektivizmin etkilerini araştıran 
çalışmalar (Kim, 2011, Stern vd., 1993), çevresel bilinç konusunu inceleyen araştırmalar (Yaraş vd., 
2011; Schlegelmilch vd., 1996; Ay ve Ecevit, 2005), demografik, psikografik ve davranışsal olarak 
yeşil tüketicileri segmente eden çalışmalar, (do Paço vd., 2009; Modi ve Patel, 2013; Roberts, 1996; 
Straughan ve Roberts, 1999; Kinnear vd. 1974; Roper, 1990. Organik tüketim konusunda 
gerçekleştirilen araştırmalar, (Sarıkaya, 2007; Güven ve Pekmezci, 2015; Dean vd., 2012; Ağır vd., 
2014).  Çevre dostu uygulamalar ve marka tercihini inceleyen bir çalışma (Kardeş, 2011) gibi pek çok 
konuda araştırmalar geliştirilmiştir. Araştırma konularının çeşitliliğinden de anlaşılacağı üzere yeşil 
tüketim, yeşil tüketici ve yeşil pazarlama 183  konusu üzerine gerçekleştirilmiş pek çok çalışma 
bulunmaktadır. 

 
1.1.  Yeşil Ürün ve Yeşil Üretim 

Tüm dünyada çevreye yönelik duyarlılığın artması, çevresel faktörlerin, üretim sürecine dâhil 
edilmesi işletmelerin üretim stratejilerinde, ürün ambalajlarında çevreye zarar vermeyen doğal dengeyi 
koruyan stratejiler geliştirmelerine yol açmıştır (Çabuk ve Nakıboğlu, 2003, s.40). Çevreye duyarlı 
üretim özet olarak çevreye etkisi düşük ve yüksek verimliliğe sahip olan az veya sıfır atık içeren kirlilik 
oluşturmayan üretimdir (Önce ve Marangoz, 2012, s.393). 

Çevre dostu üretim çevreye zarar veren atık oluşturmadan, hatta hiç yeni atık üretmeden diğer 
üretimlerin atıklarını hammadde olarak kullanan, doğaya ve canlılara zarar vermeyen ve kaynakları 
tüketmeyen üretim şeklidir (Yücel ve Emekçiler, 2008, s.322). Çevreye duyarlı (yeşil) ürünler doğası 
gereği var olan özellikleri ve ürünü meydana getiren özelliklerden bağımsız olan ancak ürünün bir 
parçası sayılan ambalajlama ve etiketleme gibi özellikleri de kapsar (Kardeş, 2011, s.166). 

Çevre dostu bir üretim gerçekleştirmek için tüm üretim teknolojilerinin çevreye duyarlı bir 
şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Temiz üretim ile hedeflenen verimliliği arttıracak, hava, su ve 
toprağın kirlenmesini önleyecek, atıkları kontrol edip en zararsız şekilde yok edecek süreç ve ürünlerin 
birlikte kullanılmasıdır (Yücel ve Emekçiler, 2008, s.324). 

Çevreye zarar vermeyen (yeşil) ürünler yaşam sürecinin sonuna geldikten sonra ayrıştırma 
veya zararlı olmayan malzemelerin yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülen ürünlerdir. Bu 
ürünler çevreye dost ürünlerdir. Çevreye dost ürünler, uzun süre dayanıklı, zehir içermeyen, kirliliğe 
neden olmayan yöntemlerle üretilen ürünlerdir (Türk ve Gök, 2010’dan aktaran Duru ve Şua, 2013, 
s.128). Yeşil ürün kavramı 4S formülü olarak bilinen unsurlara açıklanır. Bunlar: 

• Tatmin (Satisfaction): Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi. 
• Sürdürülebilirlik (Sustainability): Ürünün enerji ve kaynaklarının devamını sağlamak. 
• Sosyal Kabul (Social Acceptibility): Ürünün ve kurumun doğaya ve canlılara zarar vermemesi 

konusunda sosyal kabul görmesidir. 
• Güvenlik (Safety): Ürünün insanların sağlığını tehlikeye atmamasıdır.  

Yeşil ürünlerin güvenirliği üzerine yapılan bazı araştırmalarda tüketicilerin yeşil ürünleri 
inandırıcı bulmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır (Davis, 1993). Bunun nedeni kimi işletmelerin gerçekte 
yeşil üretim yapmayıp, çevreye duyarlı üretim yapıyormuş gibi görünmelerinde dolayı kamuoyunda 
oluşan güvensizliktir. Bunun yanında ürünlerin çevreye zarar vermediklerini gösteren işaret ve bilgiler 
yeterince açıklayıcı değildir. Örneğin belirgin bir iddia, “bu üründe kullanılan ambalaj miktarı %75 
azaltılmıştır” iken çoğu ürün ambalajı üzerinde “çevre dostu ürün”, “organik ürün”, “geri 
dönüştürülebilir malzeme” gibi açıklamalar belirsiz iddialar olduğundan tüketiciler için inandırıcı 
olmamaktadır (Alnıaçık vd., 2010, s.88). Bu nedenle yeşil ürünlere karşı kamuoyunda bir güvensizlik 
oluşmaktadır. 

 
1.1.1.  Yeşil Tüketim Davranışı ve Yeşil Tüketici 

Günümüzde insan davranışlarının çoğu doğal yaşama zarar vermektedir. Yeşil tüketim 
kavramının ortaya çıkmasında hızlı nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler etkili olmuştur. Yeşil 
tüketimin doğmasında etkili olan bazı faktörler şu şekilde sıralanabilir; küreselleşme, ürün fiyat 
düzeylerinin düşmesi, kültürel değişimler, yaşam kalitesinin yükselmesi, çevresel sorunların artması 
(Karalar ve Kiracı, 2011, s.64). Özellikle de medyanın çevre ile ilgili konulara daha fazla yer vermeye 
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başlaması, uluslararası platformlardaki yasal düzenlemeler ve baskıların artması ile toplumda çevre 
bilinci oluşmaya başlamıştır.  

Bugün satın alma güçlerini doğayı korumak üzere kullanan tüketicilere yeşil tüketici 
denmektedir (Odabaşı, 1992). Bir diğer yeşil tüketici tanımı ise yeşil tüketicileri bireysel ihtiyaçlarını 
karşılarken sadece kendi faydalarını değil aynı zamanda toplumun ve çevrenin de iyiliğini düşünen üst 
düzey eğitime sahip, sosyokültürel açıdan ortalamanın üstünde bir seviyeye sahip kişiler olarak 
tanımlamaktadır (Anderson ve Cunningham, 1972). 

Geçmişten günümüze yapılan araştırmalar incelendiğinde çevresel kaygıların çevreci 
davranışa kolay dönüşmediği görülmektedir. Roberts (1996) göre çevresel kaygıların yeşil davranışa 
dönüşmemesinin önündeki önemli iki engel, yeşil ürünlerin maliyetli oluşu ve çevresel kaygının çok 
boyutlu bir yapıya sahip olmasıdır. Yakın zamanda Türkiye’de yapılan araştırmalar göstermektedir ki 
yeşil ürün kategorisinde yer alan organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olması tüketicilerin organik ürün 
satın almamalarındaki en önemli sebeptir. Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin %84,8’i organik ürün 
fiyatlarını diğer ürünlerden pahalı bulmaktadır. Tüketicilerin yaşı ve eğitim düzeyi arttıkça organik 
ürünleri erken benimseme oranı artmaktadır ve tüketicilerin büyük bir çoğunluğu yeşil ürünler 
hakkında detaylı bilgi sahibi değildir (Ağır vd., 2014). Organik ürün tüketimini engelleyen faktörlerin 
başında fiyatlar gelmektedir (Güven ve Pekmezci, 2015). 

 
1.1.2. Yeşil Pazarlama  

Yeşil pazarlama, toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmak ve hizmet 
sunmanın yanı sıra doğal çevreye en az zarar verecek şekilde firmaların faaliyetlerini 
gerçekleştirmesidir. Yeşil pazarlamaya literatürde çevreye duyarlı pazarlama, ekolojik pazarlama, 
çevresel pazarlama gibi tanımlarla rastlamak mümkündür. Yeşil pazarlama kavramı ilk kez Amerikan 
Pazarlama Birliğinin (AMA) 1975 yılında düzenlediği çevre konulu pazarlama seminerinde 
tartışılmıştır ve kavram literatüre bu şekilde girmiştir (Yücel ve Emekçiler, 2008, s.326). 

“Yeşil pazarlama, toplumsal pazarlamadan doğmuştur. Toplumsal (sosyal) pazarlama, 
yalnızca müşterileri memnun etmekle kalmayıp toplumun ilgilerini de göz önüne almayı amaçlayan bir 
pazarlama yaklaşımıdır” (Emgin ve Türk, 2004) Yeşil pazarlama geleneksel pazarlama karmasından 
(ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) farklı olarak kamu politikası süreçlerini de içermektedir. Yeşil 
pazarlama tüm bunların yanında üreticilerin sorumluluklarını genişletme, ürün yaşam analizleri, 
hammadde kullanımı, ekolojik verimlilik, çevresel sürdürülebilirlik konuları ile de bağlantılıdır. Genel 
anlamda çevresel pazarlama tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması, kurumsal hedeflere ulaşma, 
süreçlerin ekosistem ile uyum içinde olacak şekilde ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi, gelişim 
sürecinin kontrol edilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasıdır (Ayyıldız ve Genç, 2008, 
s. 508). İşletmeler pazarlama faaliyetleriyle öncelikle tüketicilerde sürdürülebilir tüketim bilinci 
oluşturmalı, ardından çevreye duyarlı üretim, tanıtım, tedarik, ambalajlama ve etiketleme faaliyetlerine 
önem vermelidirler (Önce ve Marangoz, 2012, s.391).  

Yeşil pazarlamada dört aşama bulunmaktadır. Bunlar, yeşil ürünün tasarlanması, yeşil 
stratejilerin geliştirilmesi, yeşil olmayan ürünlerin üretimi durdurulup yalnızca yeşil ürün üretimi 
yapılması, dördüncü aşama, işletmenin kültür olarak yeşil olma bilincine ulaşmasıdır (Alagöz, 2007, 
s.2-3).  Dördüncü aşama yeşil pazarlamada ulaşılması gereken nihai noktadır. Çünkü kurum kültürüne 
işlememiş bir yönetim sistemini işletmenin tam olarak gerçekleştirmesi mümkün değildir.  

Çevreci pazarlama geleneksel pazarlamanın ötesinde bir kavramdır. Eğer pazarlama 
tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin eden, uzun dönemli tüketici ilişkisini beraberinde getiren bir olgu ise 
çevreci pazarlama, tüketiciler, sosyal çevre ve doğal çevre ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak olarak 
tanımlanabilir (Önce ve Marangoz, 2012, s.391-92). 

 
1.1.3. Yeşil Pazarlama ve Kurumsal İtibar 

İtibar kurumların rakipleri, müşterileri ve potansiyel müşterileri zihninde ifade ettikleri 
değerdir. İtibar bir kurumun sahip olduğu en önemli değerlerden birisidir. Kamuoyunun çevre ile ilgili 
problemlere yönelik hassasiyet göstermesi, işletmelerin de imajlarını bu yönde güçlendirmeye teşvik 
etmiştir. İşletmeler bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle reklamlar olmak üzere tutundurma 
faaliyetlerinde çevreci iddialara yer vermeye başlamışlardır (Alnıaçık vd., 2010, s.88). 

Kurum kültürüne işlemiş bir yeşil pazarlama yalnızca çevreyi korumak ve çevreye verilen 
zararın azaltılması açısından değil işletmelerin kurumsal kimliği açısından da önemli bir rekabet 
avantajı elde etmelerini sağlamaktadır (Kavoğlu, 2012 s.15). Kurumlar sosyal sorumluluk içeren 
davranışlar göstererek kurumsal itibarlarına katkıda bulunabilirler. Kurumlar açısından sosyal 
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sorumluluk oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alan hammadde seçim aşamasından başlayıp, 
üretim koşullarını düzenleme, toplumsal yatırım projelerinden çevreci ürün ve hizmet geliştirmeye 
yönelik AR-GE çalışmalarını içesine almaktadır (Gürel, 2010, s. 111). Bu nedenle işletmeler verdikleri 
her hizmeti sosyal sorumlulukların bilinci ile düzenleyebilmelidir.  

Bir kurumsal itibar yönetim projesi olarak “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı” kuruluşlar için 
güzel bir örnektir. Bu proje kapsamında Unilever üç ana başlık altında topladığı amaçları için 60 hedef 
belirlemiştir. Bu amaçlar şunlardır (Kavoğlu, 2012 s.20): 

• Sağlık ve esenliği arttırmak, 
• Çevresel etkiyi azaltmak, 
• Yaşam koşullarını iyileştirmek 
Unilever uygulamış olduğu bu sosyal sorumluluk projeleri ile kurumsal itibarını önemli ölçüde 

geliştirmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına yönelik tartışılan görüşlerden birisi kurumların 
yalnızca paydaşlarına karşı sorumlu olduğudur. Fakat kurumlar hissedarlarına karşı sorumlu oldukları 
gibi kar üretmenin yanında toplum tarafından itibarlı anılacakları şekilde yönetilmelidir (Gürel, 2010, 
s.114). 

 
1.1.4.  Yeşil Pazarlama ve Marka İletişimi 

Marka bir iletişim aracı olarak tüketici ile kurulacak bağda önemli bir rol oynamaktadır. 
Modern yaşamın getirdiği bir yenilik olarak tüketici ihtiyaçlarının tatmini yalnızca ürünün teknik 
özellikleri ve kullanım amacı ile sağlanmayıp, ürünün tarzı, ambalajı, tüketici zihninde uyandırdığı 
çağrışım ve algıyla da doğrudan bağlantılıdır. Modern pazarlama da tüketiciyi satın alma davranışına 
yönlendirecek şey tüketici ile etkili bir iletişim kurarak yaratılan marka farkındalığı ve marka bilgisi 
sonucunda oluşturulan marka konumudur (Cop ve Baş, 2010, s. 322). Diğer pazarlama çalışmalarında 
olduğu gibi yeşil pazarlama sürecinde de doğru kurumsal iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
marka konumlandırma çalışmaları için önem arz etmektedir. Yeşil reklamlar, ürünün hizmetin veya 
kurumun çevre problemlerine duyarlı olduğu, çevrenin kirlememesi için çaba gösterdiği ve çevreye 
zarar vermediği gibi bilgiler içeren reklamlardır (Alnıaçık vd., 2010, s.88). 

İşletmeler çevre ile uygulamalarının iletişimini, ürün içeriği ve ambalaj gibi ürünü meydana 
getiren bileşenler ve doğanın korunmasına yönelik genel faaliyetler yoluyla yapabilirler (Kardeş, 2011, 
s.165). Yeşil pazarlamada pazarlama karmasının çevreye duyarlı bir şekilde yapılması sonucunda yeşil 
pazarlama stratejileri oluşturulmaktadır. Pazarlama karması içerisinde bir markanın çevre dostu 
uygulamalar gerçekleştirip gerçekleştirmediği tüketici tarafından ürün ve tanıtım karması içerisinde 
anlaşılır (Kardeş, 2011, s.166). 

Tüketicilerin zihninde markaya yönelik çevre dostu çağrışımların oluşturulabilmesi için 
markanın bu doğrultuda konumlandırılması gerekmektedir (Kardeş, 2011, s.167). 

 
1.1.5. Eko Etiketleme 

Eko-etiketleme, yeşil pazarlama ögelerinden bir tanesidir. Eko-etiketleme, bir ürünün 
üretiminin bütün süreçlerinde kaydettiği gelişimi ile ilgili (ürünün yaşam döngüsü analizi) tüketiciyi 
bilgilendirme süreci olarak tanımlanabilir. Eğer bir ürün bir ülkenin veya organizasyonların 
standartlarına göre çevresel olarak güvenli sayılıyorsa o ürün eko-etiket ile işaretlenir. Eko-
etiketlemenin tersi de bulunmaktadır. Buna negatif eko-etiketleme denilmektedir. Bu tür bir etiketleme 
tüketiciyi ürünün zararları hakkında bilgilendirmektedir (Alagöz, 2007, s.1). Eko-etiketi elde etmek 
üretici için maliyetli bir süreçtir ancak uzun vadede istenilen pazar payına ulaşılırsa bu maliyetler 
ortadan kalkabilmektedir. 

Yeşil ürünler niş ve maliyetli ürünlerdir. Bu sebeple yeşil ürünleri tercih edecek tüketicilerin 
daha fazla ödemeye istekli olması gerekmektedir. Eko etiketin çevreci ürünleri pazarlama açısından 
avantajlı hale getirirken fiyat dezavantajını da ortadan kaldırması hedeflenir. Eğer çevreci ürünlere 
uzun vadede talep artmaya devam ederse yeşil ürünün fiyatının düşmesi beklenir (Alagöz, 2007, s.6). 

 
1.1.6. Yeşil İşletmecilik 

Yeni ekonomik sistemin bir uzantısı olan bilgi toplumunun egemen olduğu günümüzde 
kurumların itibarları, ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin toplumda oluşturduğu algılamalara bağlıdır 
(Özkaya, 2010, s.248). Meydana gelen çevresel felaketlerin bir sonucu olarak tüketicilerin çevresel 
kaygılarının artması, işletmelerinde tüketicilerin bu kaygılarını dikkate alarak üretim yapma 
zorunluluğunu doğurmuştur. Çevre üzerinde sürekli bir etkileşim halinde olan işletmelerin kurumsal 
çıkarlarını sağlarken, toplumun ve çevrenin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Yeşil işletmecilik ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinde önemli bir unsur olarak dikkate 
alan, tüm faaliyetlerinde çevreye verilen zararı en aza indirmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı 
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amaçlayan, ürün tasarımlarını, ambalajlanmasını ve üretim süreçlerini bu doğrultuda değiştiren, 
ekolojik çevrenin korunmasını işletme kültürüne yerleştirmek için çaba gösteren işletmelerin 
benimsediği anlayıştır (Nemli, 2000’den aktaran Özkaya, 2010, s.249).  

Çevre ile ilgili problemlere yönelik çözüm önerileri düzenli olarak üretilmektedir. Bu yeni 
uygulamalar iş dünyası içinde yeni bir rekabet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin çevre 
üzerinde sosyal sorumlulukları, bireylerin hızla artan sosyal sorumlulukları ile bir etkileşim halinde 
ekonomik yaşamı yönlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında işletmelerin pazarlama faaliyetleri, 
bireysel tatminin sağlanmasından toplumun tatmin edilmesine doğru yönelmektedir (Çabuk ve 
Nakıboğlu, 2003, s.41). 

İşletmeler kendilerini üç yolla yeşil hale getirebilmektedirler. Bunlar, katma-değer süreçleri, 
yönetim sistemleri ve ürünlerle ilgilidir.  

• Değer katma süreçlerini yeşil hale getirmek, yeniden tasarlamak, mevcut teknolojiyi 
değiştirerek ve geliştirerek çevresel etkiyi azaltmak.  

• Firmaların kendilerini çevresel etkiyi azaltan yönetim sistemlerine adapte etmesi. 
• Ürünler ile ilgili yeşil stratejiler geliştirmek; eski ürünleri onarmak, yenilemek, eski 

malzemeyi yeniden kullanmak, eski ürünlerden yeniden üretmek (Ayyıldız ve Genç, 2008, s. 
515). 
İşletmelerin yeşil pazarlama konusuna giderek daha fazla önem vermesinin altında şu sebepler 

yatmaktadır: 
• Yeşil pazarlamanın hedeflerine ulaşmak için bir fırsat olarak algılanması. 
• Çevre ile ilgili faaliyetlerini rekabet ettikleri diğer firmalar üzerinde bir baskı unsuru olarak 

görmeleri. 
• Atıkların azaltılmasında tarafların iş birliği yapmaları. 
• Kaynakların etkin geri kullanımı ve geri kazanım çalışmalarının maliyeti düşürücü etkilerinin 

farkına varmaları. 
• Çevresel konulara duyarlılık göstererek işletmenin moral seviyesini yükseltmek istemeleri 
• Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber çeşitli kurumların çevre konusundaki kurallarına ve 

uygulamalarına uyma zorunluluklarının olması (Ay ve Ecevit, 2005, s.239). 
Son zamanlarda sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde işletmelerin çevreye bakış 

açısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kapsamda kaynakların verimli kullanılması, 
atıkların en aza indirilmesi, geri dönüştürülmesi, çevre dostu tasarımlar ve paketleme gibi konular ön 
plana çıkmıştır (Özkaya, 2010, s.250). 

 
 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme mülakat (görüşme) 

yöntemi kullanılmıştır. Görüşme tekniği bir konu hakkında ilgili kişilerden sorulacak sorular 
çerçevesinde bilgi almaktır. Görüşme yöntemi, diğer araştırma teknikleri içerisinde araştırmacıya ve 
görüşme yapılan kişilere esneklik ve derinlik sağlayan bir gözlem yöntemidir (Aziz, 2014, s.85). Ancak 
araştırmacının nesnellik noktasında dikkatli olması gerekmektedir. 

Bu araştırmada derinlemesine görüşme yönteminin tercih edilmesinin sebebi bireylerden 
kendi düşünce ve deneyimlerini birebir öğrenilmesi isteğidir. 

Araştırmaya dâhil edilen katılımcılar için ön koşul yeşil ürünler hakkındaki bilgisidir. 
Tüketicilere ilk önce yeşil ürünler hakkındaki bilgileri sorulmuş ardından yeşil ürünler tüketicilere 
açıklanmıştır. Tüketicilerin zihinde yeşil ürünler tam anlamı ile kavrandığına emin olunduktan sonra 
yarı yapılandırılmış araştırma soruları katılımcılara yöneltilmiştir. 

 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki gibidir. Kadın ve erkek 
katılımcıların sayısı eşittir. Yaş ortalaması çoğunlukla 31-44 ve 45-54 yaşları ağırlıklıdır. 
Katılımcıların çoğunun orta yaş düzeyinde olduğu söylenebilir. Yalnızca %6,3’ünü genç nüfus 
oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri oldukça yüksektir. Yalnızca %3,1’i lise mezunudur, 
geriye kalan %96,9’u üniversite ve lisansüstü eğitime sahiptir. Katılımcıların gelir düzeyleri dağılımı 
ise şöyledir; %18,8 1.500-3000 TL arası, % 46,9, 3000-5000 TL arası, %34,4, 5000 TL ve üzeri aylık 
gelire sahiptir. 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 
 

Cinsiyet Sıklık % 
Kadın 16 50,0 
Erkek 16 50,0 

Toplam 32 100,0 
Yaş   

18-30 2 6,3 
31-44 19 59,4 
45-54 11 34,4 

Toplam 32 100,0 
Eğitim   

Lise 1 3,1 
Lisans 22 68,8 

Lisansüstü 9 28,1 
Toplam 32 100,0 

Gelir   
1500 TL - 3000 TL 6 18,8 
3000 TL- 5000 TL 15 46,9 
5000 TL ve üstü 11 34,4 

Toplam 32 100,0 
 

Araştırma sürecinde mülakat yapılan bütün tüketicilerin çevresel problemler hakkında kaygısı 
bulunmaktadır ve mülakat yapılan bütün tüketicilerin yeşil ürün satın almaya yönelik olumlu tutumları 
bulunmaktadır.  
3.1. Tüketicilerin yeşil ürünler hakkındaki bilgisi 

Katılımcıların yeşil ürünler hakkındaki bilgisini öğrenmek bu araştırmanın problemlerinden 
birisidir. Bu nedenle araştırmanın başlangıcında tüketicilere yeşil ürünler tam anlamı ile açıklanmadan 
önce bildikleri yeşil ürünleri söylemeleri istenmiştir. Bu şekilde katılımcıların yeşil ürünler hakkındaki 
bilgisi ölçülmüştür. Katılımcıların yeşil ürünler kapsamındaki bilgileri şu şekilde gruplanabilir: 

Yeşil ürün olarak bilinenler: 
• Enerji tasarruflu ürünler, 
• Geri dönüşümü kolay ambalajlar, poşetler (poşetlerden kastedilen alışveriş sonunda kullanılan 

poşetler), 
• Organik gıdalar. 

Katılımcılara yöneltilen, bildiğiniz yeşil ürünler nelerdir? Sorusuna şu şekilde cevaplar 
vermiştir:  
“Yeşil ürünler olarak aldığım malzemelere çok dikkat etmiyorum. Alışveriş poşetlerine dikkat ederim. 
Çok fazla poşet kullanmamaya çalışırım” (Erkek). 
 “…Herhangi bir şekilde içinde GDO içeremeyen, üretim aşamasında kimyasal bir madde 
kullanılmayan, sanki ilk çağlardaki gibi toprağı ek, sula ve bekle türündeki bir şeydir” (Erkek). Bu 
tanıma göre katılımcının yeşil ürün olarak organik tüketimi düşündüğü anlaşılmaktadır. 
“Yeşil ürün olarak aklıma poşetler geliyor. Çok fazla poşet kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü insanlar 
zamanında poşet tüketimlerine dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirildi. Yeşil ürün tüketmek 
denilince aklıma genellikle geri dönüşüm ve poşet tüketimini azaltmak geliyor” (Erkek). 
“Yeşil ürünler GDO içermeyen doğal ürünlerdir. Gezen tavuk yumurtaları vb.” (Erkek). 

Katılımcıların verdikleri yanıtlardan yeşil ürünlerin kapsam olarak tam anlamı ile bilinmediği 
ve hatırlanmadığı söylenebilir. Tüketiciler yeşil ürün olarak yalnızca bazı ürünleri bilmektedir ve yeşil 
ürünün tam olarak ne ifade ettiği konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip değillerdir. Bu noktadan 
hareketle katılımcıların yeşil ürün bilgisinin zayıf olduğu ifade edilebilir. 

 
3.2. Yeşil ürün tüketim boyutu 

Katılımcıların yeşil ürün tüketim şekillerini araştırmak da bu çalışmanın bir diğer problemidir. 
Bu kapsamda tüketicilerin yeşil ürün tüketme davranışları incelenmiştir. Gerçekleştirilen mülakatlar 
sonucunda katılımcılar yeşil ürün tüketim şekillerine göre kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler şu 
şekildedir: 

• Yeşil ürünlere dikkat etmeyenler ve yeşil ürün almak için çaba göstermeyenler. 
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• Her kategoride yeşil ürün almak için çaba göstermeyip, yalnızca bazı ürünlerde yeşil ürün 
almaya çalışanlar (çocuklarının ve ailesinin sağlığını korumak için, bunlar genellikle organik 
içerikli gıdalar ve kimyasal madde içermeyen temizlik eşyalarıdır) 

• Düzensiz olarak, değişken bir şekilde yeşil ürün tüketenler, genellikle çevresel kaygılarla 
değil yeni bir ürünü deneyimlemek için tüketim yapanlar. 

• Yeşil tüketimi tasarruf amaçlı tercih edenler. 
Katılımcıların yeşil ürün tüketim alışkanlıkları ile ilgili olarak aktardıkları düşüncelerden 

bazıları şunlardır:  
“Genellikle katkı maddesi içermeyen gıdaları ve kimyasal içermeyen temizlik malzemelerini 

satın alıyorum. Bu ürünleri kullanmamdaki sebep aileme ve bebeğime zarar vermediklerini düşünmem. 
Zararlı maddeler içermediklerini düşünmemdir” (Kadın). Bu katılımcının yeşil ürün tüketmesindeki 
temel sebep sevdiklerinin ve kendisinin sağlığını korumaktır. Yeşil tüketim kapsam olarak bakıldığında 
kollektivist bir tüketim alışkanlığını içermektedir. Ancak bu katılımcı için yeşil ürün tüketimi egoistik 
bir düzeyde gerçekleşmektedir. Toplumun ve diğer canlıların yararından çok bireysel fayda 
gözetilmiştir. 

“Çocuklarıma katkı maddesi içeren şeyleri yedirmemeye özen gösteririm” (Kadın). Aynı 
şekilde diğer kadın katılımcı içinde yeşil ürün tüketimi değer verdiği kişilerin sağlığını korumak 
içindir. 

“Bir markete girdiğimde yeşil ürünlere dikkat etmem ve yeşil tüketmek için çaba göstermem” 
(Erkek). 

“A plus beyaz eşyaları tüketmeye çalışırım. Evlenirken bütün beyaz eşyalarımı ve ev 
ampullerimi enerji tasarruflu aldım. Böylece daha az enerji harcayarak tasarruf etmeyi istedim… Evde 
gereksiz çalışan ne varsa kapatmaya özen gösteririm” (Kadın). Bazı tüketiciler içinde yeşil tüketim ev 
bütçesinden tasarruf etme ve ekonomik kaygılar sebebiyledir. Tüketicilerin yorumlarına genel olarak 
bakıldığında yeşil ürün tüketme sebebi egoistik sebeplerden dolayıdır. 
3.3. Tüketicilerin yeşil ürün algısı 

Katılımcılar ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler sonucunda tüketicilerin yeşil 
ürünlere yönelik algıları tanımlanmaya ve gruplandırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak tüketicilerin 
yeşil ürünler hakkındaki algılamaları soyut algılamalar ve somut algılamalar olarak iki grupta 
toplanmıştır.  

• Soyut algılamalar: Yüksek fiyat, ulaşılması zor olan, göz önünde olmayan, yapay, güven 
vermeyen. 

• Somut algılamalar: Küçük reyonlarda yer almak, doğal hammadde içermek. 
Katılımcılardan (Erkek) yeşil ürünler ile ilgili algılamasını şu şekilde belirtmiştir. 

“Tüketicilerin gözünde yeşil ürünler pahalı ve çeşitlilik yok. Ben bir markete girdiğim zaman yeşil 
ürünler bu marketin yüzde onluk bir bölümünde olsa yeşillerden alacağım. Yeşil tüketimin şuan ki 
hedef kitlesi varlıklı tüketiciler.” 

Bir katılımcıya yeşil ürünler alışveriş yaptığınız yerlerde bulunuyor mu? Sorusu sorulduğunda 
verilen cevap: 

“Yeşil ürünlerle genellikle çok küçük reyonlarda belli belirsiz bir şekilde karşılaşıyorum. 
Ürünlerin yeşil ürün olduğuna dair bir bilgi yok. Ambalajlar yeterince açıklayıcı değil. Fiyatları da 
oldukça pahalı.” (Kadın). 

Diğer iki katılımcı ise aynı soruya şu şekilde cevap vermiştir:  
“Yeşil ürünler ile alışveriş yaptığım yerlerde karşılaşmıyorum” (Erkek). “Yeşil ürünler ile 

marketlerde hiç karşılaşmıyorum” (Erkek).  
Katılımcıların yeşil ürünler ile ilgili algılamalarına bakıldığında yeşil ürünlerin ulaşılması zor, 

pahalı ve göz önünde olmayan dikkat çekmeyen ürünler olarak algılandığı sonucuna ulaşılabilir. Ürün 
algılaması tüketicilerin ürünler hakkındaki tutumlarını göstermektedir. Yeşil ürünler ile ilgili olarak 
tüketicilerde bir marka farkındalığından bahsetmek mümkün değildir.  Tüketiciler yeşil ürünleri marka 
bazında ayıramamakta, ancak bazı ürün kategorileri kapsamında ayırabilmektedirler. Fakat marka bir 
iletişim aracı olarak tüketici ile kurulacak bağda önemli rol oynar. Günümüzde tüketici ihtiyaçlarının 
tatmin edilmesi için sadece ürünün teknik özellikleri yeterli değildir. Ürünün stili, ambalajı, logosu ve 
ismi de tüketici zihninde oluşturacağı algı ve çağrışımlar açısından önemlidir (Cop ve Baş, 2010, s. 
322). 

Tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik olumsuz algılamalarından birisi de yeşil ürünlerin 
yeterince güvenilir algılanmayışıdır. Erkek katılımcılardan bazıları yeşil ürünler ile ilgili düşünceleri 
sorulduğunda “çevreci ürünleri güvenilir bulmadıklarını” ifade etmiştir. Bu konuya dair yapılan bir 
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araştırmada tüketicilerin çevreyi korumaya yönelik bilinçlerinin artmasına rağmen çevre dostu ürün 
kullanmamasının bir sebebinin de çevreci uygulamaların tüketici tarafından inandırıcı ve samimi 
bulunmamasıdır (Kardeş, 2011, s.175). 

 
3.4.  Yeşil ürün iletişimi 

Araştırmada sorgulanan önemli bir nokta yeşil ürün iletişimi kapsamında bireylerin algılarını 
ölçmektir. Bu amaçla katılımcılara dikkatlerini çeken yeşil ürünler ve ambalajları hakkında sorular 
yöneltilmiştir. Katılımcılar yeşil ürün ambalajları ve etiketlerine yönelik olarak olumsuz düşünceler 
belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu çevreci ürünlerin yeterince dikkat çekmediğini ve ürün işaretlerinin 
herkesin anlayabileceği şekilde açık olmadığını söylemiştir. Katılımcılardan bazıları ise yeşil etiketleri 
güvenilir bulmadıklarını belirtmiştir. Katılımcılar yeşil ürün ambalajları ve yeşil işaretlere yönelik 
düşünceleri kapsamında şu şekilde sınıflandırılmıştır. 

• Yeşil ürünleri ambalajından tanıyanlar ve yeşil ürünleri ayırt edebilenler. 
• Yeşil ürünlere ait işaretleri yeterince açıklayıcı bulmayanlar. 
• Yeşil ürünlerin yeterince dikkat çekici olmadığını düşünenler.  
• Eco işaretlere güvenmeyenler. 
•  
Katılımcıların düşüncelerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
• Yeşil etiketleri yeterince açıklayıcı bulan ve bulmayanlar var. Ambalajların üzerini okuyan 

tüketiciler var. Bu tüketiciler eğitim seviyesi yüksek ve yüksek gelir sahibi kişiler (Kadın).  
• Yeşil ürünlere güvenmiyorum. (Erkek) 
• Çevreci ürünlerin etiketlerine ve ürünlere güvenmiyorum. (Erkek). 
 

3.5. Yeşil ürünlerin tanıtımı 
Yapılan görüşmeler sonucunda ürünlerin tanıtımı ile ilgili olarak ortaya çıkan genel sonuç 

tüketicilerin ürünlerin tanıtımı ve sergilenmesi noktasında yeterince faaliyet gerçekleştirilmediğini 
düşünmeleridir. Katılımcılar firmalardan yeşil ürünlere yönelik daha fazla görünürlük talep etmektedir. 

“Yeşil ürünler ile ilgili yeterince reklam ve tanıtım faaliyeti ile hiç karşılaşmıyorum” (Kadın). 
“Yeşil ürünler hakkında yeterince bilgilendirilmiyoruz.” (Erkek)  
“Bir keresinde bilgilendirici kamu spotu reklamı görmüştüm” (Erkek).  
“Yeşil ürünlerle ilgili hiçbir reklamla karşılaşmadım” (Erkek).  
“Yeşil ürünlerin tanıtılması lazım. Yeşil ürünler hakkında hiçbir tanıtım olmuyor. Zamanında 
organik ürünler nasıl reklamlar ile öğretildi. Bunun da tüketiciye öğretilmesi lazım.” (Erkek). 
“Yeşil ürünler dikkat çekmiyor. Yeşil ürünlere özel bir reyon oluşturulabilir. Göze çarpan 

işaretler, yeşil ürün olduğuna dair özel ambalajlar kullanılabilir. Günümüzde yeşil ürünlerin sunum ve 
görünürlüğü oldukça az. (Erkek). 

Sonuç olarak bakıldığında tüketicilerin yeşil ürünler hakkında yeterince bilgi sahibi olmayışı, 
çevreci ürünlerin tanıtımının yeterince yapılamayışından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yeşil tüketim olgusunun ve yeşil tüketici davranışının kapsam olarak oldukça geniş olması ve 
tüketici davranışlarını açıklamanın getirdiği zorluk literatürde henüz fikir birliğinin oluşmamasının bir 
sebebi olarak gösterilebilir. Tüketicileri kategorize etmek ve davranışlarının gerçek sebebini ortaya 
çıkarmak zor bir süreçtir. Hedef pazarı belirleme araştırmalarının en büyük amaçlarından birisi tüketici 
beklenti ve arzularını çözümleyip tüketicilere talep ettikleri hizmeti götürme isteğidir ve bu şekilde 
hedeflenen pazar payına ulaşılmaya çalışılır. 

Bu çalışmada tüketiciler ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bireylerin yeşil tüketime 
yönelik tutum ve bilgi seviyeleri araştırılmıştır. Tüketim davranışı içinde bulunduğu çevreden ve 
kültürden etkilenmektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgular Türkiye’deki tüketiciler için geçerlidir 
ancak çalışma sonuçlarının bir genelleme amacı yoktur. 32 katılımcı ile gerçekleştirilen görüşmeler 
sonucunda tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik algılarının olumlu yönde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Genel olarak tüketiciler yeşil ürünleri pahalı, ulaşılması zor, göz önünde olmayan ve kimi zaman da 
güvenilmez olarak algılamaktadır. Tüketicilerin çevreye yönelik kaygıları olsa da yeşil tüketim 
davranışları çoğu zaman egoistik bir düzeyde gerçekleşmekte ve çevreyi koruma amacı ikinci planda 
kalmaktadır.  

Araştırmaya katılan katılımcıların yanıtlarından onları yeşil tüketime yönlendirecek yeterli 
tanıtım ve reklam faaliyeti yapılmadığı da anlaşılmaktadır. Bir marka imajını oluşturan algılanan kalite, 
fiyat, kişilik, sembolik ve fonksiyonel özelliklerdir. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin zihninde 
yeşil ürünlerin düşük kaliteli, yüksek fiyatlı ve ulaşılması zor ürünler olarak algılanması doğru 
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yönetilmeyen pazarlama faaliyetlerinin bir sonucudur. Katılımcılar alışveriş yaptıkları yerlerde yeşil 
ürünler ile karşılaşmadıklarını ve günlük hayatlarında yeşil ürünler ile ilgili bilgilendirici ve tanıtıcı 
faaliyetlerin dikkatlerini çekmediğini ifade etmişlerdir.  

Bu araştırmanın temel sorularından birisi tüketicilerin çevreci ürünler hakkındaki bilgi 
düzeylerinin araştırılmasıdır. Katılımcılar genel anlamda ele alındıklarında çevreci ürünler hakkındaki 
bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Katılımcıların çevreci ürünler olarak algıladıkları çoğunlukla 
organik gıdalar, doğada kolay çözünen poşetler ve enerji tasarruflu ev eşyalarıdır. Ancak yeşil ürünler 
sadece bunlarla sınırlı değildir. Bu verilere göre tüketicilerin yeşil ürünler hakkında oldukça yetersiz 
bilgiye sahip oldukları görülmüştür.  

Katılımcılar ürün iletişimi notasında da çevreci ürünlerin yeterince dikkat çekmediğini, ürün 
ambalaj ve etiketlerinin de açıklayıcı ve bilgilendirici olmadığını söylemiştir. Katılımcıların yeşil 
ürünlere yönelik olumsuz algılarının pazarlama iletişimi sürecindeki eksikliklerden kaynaklandığı 
düşünülebilir. Yeşil ürünler Türkiye’de niş ürünler kategorisindedir ve ürünlerin satışı bu şekilde 
gerçekleşmektedir. Fiyatlarının yüksek olması ve nadir bulunması niş ürün kategorisinde olmasından 
dolayıdır. Ancak ürünlerin güvenilmez olarak algılanmasından yanlış yönetilen pazarlama iletişimi 
çalışmaları sorumlu tutulabilir. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise katılımcıların yeşil ürünler hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarıdır. Tüketicilerin yeşil ürünler hakkında yetersiz bilgiye sahip olması 
çevreci ürünlerin tanıtımının yapılmadığı ya da eksik yapıldığına işaret etmektedir. Yeşil ürünlerin 
daha fazla tanınması için çeşitli kampanyalar düzenlenebilir ve tüketicilerin bilgi seviyesi arttırılabilir. 
Sonuç olarak yeşil ürünlerin tüketiciler tarafından çoğunlukla olumsuz olarak algılandığı bunun ise 
yetersiz pazarlama faaliyetlerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 
Twitching is the final postmortem movements of a body which is caused by contractions 
of dying muscles. This is a physical spasm which shows us the reality of death. But now, 
a new kind of spasm, a virtual communicational one, has emerged which hides reality of 
death for some time.  Now our dead aren’t twitching after death; but they are “Twiting”. 
This happens through variety of online services presented by different companies. In this 
study, deadsocial.org and it’s services, as one of these companies, will be discussed.  
While doing this, the website of the company will be examined and a Likert scale will be 
conducted with the internet users to understand their attitudes towards such a service and 
staying digitally alive after their physical death. Then all the gathered data will be 
evaluated and a result will be reached. 
Keywords: Deadsocial, Postmortem Twiting, Digital Immortality, Communication After 
Death, Digital Memorials. 
Özet 
Twitching (Seğirme), ölmekte olan kasların kasılmalarıyla oluşan bir vücudun son 
postmortem hareketine verilen isimdir. Bu bize ölümün gerçekliğini gösteren fiziksel bir 
spazmdır. Ama şimdi, bir süre için ölüm gerçeği gizleyen yeni bir tür spazm, sanal bir 
iletişimsel kasılma ortaya çıktı. Artık ölülerimiz bu dünyayı terk ettikten sonra 
seğirmiyorlar (twitching); fakat bunun yerine ‘Twit’ atıyorlar. Bu, farklı şirketler 
tarafından sunulan çeşitli çevrimiçi hizmetler aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu çalışmada bu 
şirketlerden biri olan deadsocial.org ve bu şirket tarafından sunulan ölümden sonar 
iletişim konulu hizmetler tartışılacaktır. Bu yapılırken, şirketin web sitesi incelenecek ve 
daha sonra internet kullanıcılarının bu tür hizmetlere karşı tutumlarını anlamaları ve 
fiziksel ölümlerinden sonra dijital olarak hayatta kalmaları için bir Likert ölçeği 
uygulanacaktır. Daha sonra toplanan tüm veriler değerlendirilecek ve sonuçlara 
ulaşılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Deadsocial, Postmortem ileti paylaşımı, Sayısal Ölümsüzlük, 
Ölümden Sonra İletişim, Sayısal Mezarlar. 
 

1. INTRODUCTION 
It is a fact since the dawn of the man, human kind’s number one fear was “death”. Because no matter 
what religious authorities promises; death has a certain obscurity. What if there is no afterlife? And 
what if there is an afterlife but we can’t get to the heaven? These and many similar questions push 
people to fear of death. To bypass this fear, people created the myth of immortality and seek hope in 
stories about it. The fountain of Youth, The Elixir Story, the Resurrection Story, the Story of the Soul, 
and The Legacy story are most common of these stories. Also, throughout the history in every culture, 
people have immortalize their dead by using variety of memorial tools. Graveyards, tombstones and 
relics are some examples of these tools.  
Over the last ten years death, grief and remembrance has changed forever. With the evolution of pop 
culture and digital technologies, people stopped looking for the supernatural sources for immortality 
and start searching for more scientific methods. Thus the myths on cyborgs, AI Technologies, the 
dreams about transferring human consciousness to cyberspace were born. People even started to freeze 
their bodies after they die, to come back life when the necessary technologies emerge. Thanks to these 
new technological myths; capitalist companies started to sell a twisted version of immortality by using 
various services. They may not stop physical death, but by delaying death of the digital-selves of the 
people, they have created a new market. By doing so the companies get more profit; and the 
powerholders doesn’t necessarily have to deal with the mourning crowds, and the common people have 
a new safe harbor to draw away from oppressive thought of the death. The latest examples of these 
services; let social media users to turn their social media accounts into digital memorials and share 
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their final words even long after they passed away. The Digital Beyond, ifidie, Deathman’s Switch and 
Death Social are some of the examples of these websites. 
In this study, Deadsocial.org will be handled as an example of these technologies and people’s 
perspectives on these services will be examined from a technological and communicational 
perspective.  

2. HISTORY OF THE MEDIATED DEATH 
Since the dawn of the humanity, different media have affected the human experience of death and 
dying. People have been using different tools, artifacts and rituals to honor, remember and memorialize 
their deceased loved ones. For example in Ancient Greek, people were communicating their deaths 
through funerary art. We can understand this by looking at both the daily art and the relics in the Greek 
graves which have remained intact for thousands of years. In Greek culture, these artifacts and 
mediated ceremonies were not only for the elite groups and city managers. Even the regular people had 
a chance to create artifacts which would keep the link between the dead and the living (Keye, 2017). 
These citizens’ monuments were quite personal, representing the dead in scenes they chose for 
themselves and the funerary steles of these free citizens often used symbolism from their life’s 
profession (the carpenter’s square, for example) and depicted the dead in scenes from their everyday 
working lives (Cuomo, 2007: 81-82).   

   
Figure 1. An ancient Greek burial ceremony depicted on a terracotta pinax (On the left); A scene from Hamlet (On 
the Right) 
In Medieval Europe, the communicative factor between death and living is more of a fantasy object in 
painting, literature and variety of arts as we can see in Sheakspear’s Hamlet.  Art often depicted dead 
characters occupying the same plane as the living, and there is evidence that this conception death (as 
co-existing with life) was held in the popular imagination as well (Keye, 2017:16). In this era the 
boundaries between the living and the dead seemed less rigid the dead existed alongside the living. 

   
Figure 2. A postmortem photo of a baby and her mother (On the left); Newspaper obituary of Albert Einstein (On 

the right) 
During the 19th century, the new communication technologies, especially photography, have changed 
the way people experienced death. Photographic technologies’ ability to capture light and fix it in place 
using a chemical process give people a chance to take a moment out of time, for the first time in human 
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history. With this technology a peculiar practice became common among the middle class: having their 
loved ones photographed after death (Hallam, et al., 1999). These photos were taken soon after death, 
before any decomposition had occurred. It was a perfect time for a portrait, since the unmoving dead 
couldn’t blur a several-minutes-long exposure by twitching or adjusting their stance. Given the high-
contrast, monochrome nature of the prints of that time, the subjects don’t appear dead, but in a peaceful 
slumber (Keye, 2017). These personal photos allowed for the kind of private ritualization of death, 
sequestered within the family home, that fit the social changes of the Victorian era (Hallam, et al.; 
1999). Also, by doing so, people gave their loved ones a chance to remain in communication with the 
world of living, and make them immortal in a way. 
Another important development on communication Technologies which affects people’s perception on 
death is the innovations on press technology and widespread of the Daily newspapers. As daily 
newspapers began to circulate, they started to include what were known as death notices. These one or 
two sentence mentions dryly informed readers of deaths, but provided no details about the lives the 
deceased led before they met their ends. With this added room, space for the remembrance of people 
who had passed away could be sold to grieving families (Keye,2017:23). Those families could choose 
what kind of written memorial they wanted to create for their dead loved one. According to Jannice 
Hume “the newspaper obituary has a commemorative role. It distills the essence of a citizen's life, and 
it reflects what society values and wants to remember about the deceased” (Hume, 2000: 7). “In the 
nineteenth century, for example, obituaries promoted character traits such as courage or honesty, and in 
the twentieth work ethic was the dominant value” (Hume, 2000: 153).  
In 20th Century, the mass media became a space where the sounds and images of dead could be found. 
But most average citizens’ deaths wouldn’t make it to these media unless there was something notable 
about the way they had died. Apart from rare firsthand experiences with mortality, the death lessons of 
modern individuals are primarily received from television, cinema, newspapers, and the arts. No longer 
directly exposed to natural death (of both humans and, increasingly, large animals), people generally 
learn only of atypical deaths, as only they qualify as being either newsworthy or entertaining (Kearl, 
1989: 379).  
After the 90’s, with the widespread of the Internet, mediated death and how people memorialize 
through medium was changed drastically. In the beginning of 2000’s web 2.0 and social media 
technology changed the world into a worldwide cemetery. In the online environments this have 
occurred in two ways. In the first way social media giants turned their deceased users’ profiles into 
online memorials either with the users’ own will before they past away or with their close relatives’ 
wish after the death of the user. By this way people have an opportunity to continue interact mutually 
with their deceased relatives or loved ones for a little more time. On the contrary of the previous 
technologies, Internet give users to communicate with their deceased loved ones memories’ in reality, 
even if this reality is virtual. Now they can continue to celebrate their relatives’ and friends’ birthdays, 
anniversaries or they can be celebrated by their friends, even after their friends are long gone. So, how 
these social media giants provide these services to their users. Some examples from the how most 
popular social media approaches their users’ death is listed below (Palliative Care Australia, 2015).  

• Facebook provides the opportunity for pages to be memorialized. This means that privacy 
settings remain the same and friends can still post on the page and tag the deceased person in 
photos. Or you can delete or deactivate your account for the time periods you want. 

• Twitter accounts will automatically be deactivated if unused in six months. 
• Google accounts have Inactive Account Manager which allows you to share parts of your 

account or data with a trusted contact, who will not be contacted by Google until Google 
deems your account to be inactive (they determine this by monitoring your last sign-ins, your 
History page, usage of Gmail and Android check-ins). It sends an automated email with a 
subject line and content of your choosing, and an explanation from Google as to why they are 
receiving the email. If you choose to share your data, the same email will contain a list of the 
data your contact can access within a specific time period. 

•  If a family member dies and you would like to deactivate or delete their account for them 
(and they have not left passwords or used services such as Inactive Account Manager 
[Google] or DeadSocial), you will often need to provide proof of being an immediate family 
member, and sometimes provide the social media service with proof of death documentation. 
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Figure 3. An example of a Facebook page as a memorial (On the left), Google inactive account manager page (On 

the right) 
Another way that how Internet technology turned the world into a worldwide digital cemetery is 
through the online memorial websites. These websites let the people to create an online memorial for 
the people they love and they might or might not work synchronously with the social media web sites. 
Some popular examples from these websites and their services are listed below (EverPlans, 2018).  

• Forrevermissed.com: Forever Missed provides a wide array of templates ranging honoring 
military, children, and everything in between. They provide a limited selection of background 
music as well. You can log in with Facebook, control the privacy (public or private) and allow 
visitors to leave virtual flowers and lights. Also it has features that include adding videos, 
multiple administrators, and additional picture uploads. 

• iLasting.com: iLasting offers the options such as stories, photos, virtual candles, and some 
songs. Also, it includes more verses, video capability, and a donations area. 

• Imorial.com: Imorial is a site that focuses on the community aspect of grieving. They provides 
very personalized pages, photo albums, tributes, and friends and family groups. Most of the 
memorials appear to be for younger people. 

• Legacy.com: Options for memorial pages include background music, many different 
templates, privacy options, a custom url, charity connect, a guest wall, and a timeline of the 
departed's life.  

• Qeepr.com: Pronounced “keeper,” Qeepr allows you to create a free memorial page, add 
unlimited photos, geotag the final resting place, and easily share the departed’s story so others 
may collaborate and pay tribute. What sets this service apart are the scannable QR codes 
(“Qeepr Codes”), which users can place on a headstone to provide a direct link to their loved 
one's tribute page. 
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Figure 4. An online memorial (On the left), An example of a DeadSocial page (On the right) 

Among these memorial websites, Deathsocial.org has a unique position, because it does not only give 
people an opportunity to remember and commemorate, but instead, it gives users a chance to mutually 
interact with their deceased relatives and loved ones. Deathsocial.org is a website that let you schedule 
posts years into the future. By doing so users might upload video or text so they can keep posting 
photos of their breakfast, or perhaps more appropriately wishing their social media friends happy 
birthday from well beyond the grave. Basically it lets people’s digital selves to continue to interact with 
their friend list and followers after you passed away.   This website, and other websites which give 
similar services let the death’s voices linger for a little more time after they passed away. The studies 
have shown that over 5 million social media accounts are using these services. And turning one’s social 
media account into a digital memorial is getting pretty popular in western culture. Deathsocial.org even 
made a research on this subject.  

 Yes No 

I would review the social media accounts of my death relatives. 55% 37% 

It is important for me to be able to view my deceased relatives social media 
accounts. 

69% 31% 

I would like my social media accounts to remain present after I passed away. 
 

76% 24% 

I have viewed a social media account of a friend or a family member after they 
died.  

55% 37% 

Someone other then myself knows my mobile phone password.  35% 36% 

Someone other then myself knows my personal computer  password. 48% 33% 

Table 1. Results o DeathSocial.org’s online survey (Dead Social.org, 2015) 
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According to website’s online survey more than half of the participants (55%) said they would review 
the social media accounts of their death relatives, 37% said they wouldn’t review and the rest stated 
that they are not sure if they would or would not review the said profiles.  Also, 69% percent of the 
participants stated that it is important for them to be able to view their deceased loved ones social 
media accounts, and the rest 31% said it is not. The study showed that only 24% of the participants 
really doesn’t want to let their social media accounts active after they passed away. The rest are open 
minded about this situation and they actually do want that. In addition to this, 55% of the participants 
stated that they have viewed a social media account of a friend or a family member after they died, and 
37% said they didn’t. The rest was not sure if they did or did not.  
35% of the participants said that someone other then themselves knows their mobile phone password, 
36% said no one else know their mobile phone  passwords and the rest noted that they don’t have a 
mobile phone password. When the same question asked about their personal computer passwords; 48% 
said they have shared their computer passwords with others and 33% said they didn’t. The rest stated 
that they don’t have a password for their computers.  
 

3. METHOD 
In this paper DeathSocial.org’s study was followed.  While doing this, some questions added, some 
questions removed and some questions were modified.  The study is designed as a quantitative 
research. To collect the data, an eleven item Likert-type scale was developed and applied online 
through Google documents. The main target group of the study was Internet users from different age, 
occupation, sex and education groups. So, to provide a diversity the survey form was shared in multiple 
social media. When the number of arrivals, the way of reaching and the way the sample is obtained 
considered; this study might be seen as a pilot research for a more complex paper. 
When the participants are taken into consideration, a scene like this emerges. A total of 250 people 
participated in the research. 68% of the participants were heterosexual women, 31% were heterosexual 
men and 1% were gay individuals. When the average age of the participants is examined; it was seen 
that 88% of the participants were aged between 18-35 (48% between 18-25, 40% between 26-35) and 
the rest of their (12%) age were over 35. No individuals under the age of 18 participated in the 
research. Also, 53% of the participants are graduated from university, 30% completed graduate 
program and 17% of them are high school graduates. 

Gender Age Education 

Men Women Other 18-25 26-35 Over 35 High School Bachelor Graduate 
School 

31% 68% 1% 48% 40% 12% 17% 53% 30% 

Table 2. Demographic Data 
After collecting demographic data; 11 Likert items were presented to participants. Then reliability test 
was applied to collected data. As a result of the reliability test, Alpha value was found .799. According 
to Ozdamar’s classification this score shows that the scale was pretty reliable. After this, the data was 
analyzed via SPSS and results are achieved.  

4. FINDINGS 
 

 Yes No 

I would review the social media accounts of my death relatives.  33% 67% 

It is important for me to be able to view may deceased relatives’ social media 
accounts.  

28% 72% 

Viewing my deceased relatives social media accounts  made me feel bad. 65% 35% 

If their social media accounts would continue to share messages after a loved one 
died it would not make it easier for me to get through the mourning process. 

96.5% 3.5% 

I believe that social media accounts will keep alive memories of my deceased 
relatives 

22% 78% 

I have a plan for what would happen to my social media accounts in case I die. 20% 80% 

I would like my social media accounts to be active after I passed away. 8% 92% 

If my social media accounts would continue to share messages after I die; my loved 
ones would feel good about it. 

5% 95% 
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The idea of post-mortem message sharing from my social media accounts makes me 
feel good. 

6% 94% 

I consider my social media accounts as tools to keep me in connection with my loved 
ones after I die. 

9% 91% 

I consider my social media accounts as tools to keep me in connection with my loved 
ones after I die. 

6% 94% 

Table 3. Findings from the Likert Scale  
When participants’ attitudes on social media activities after death were evaluated on the total 
participants, the results were as follows: 

• 67% of respondents said that they would not view their deceased relatives’ social media 
accounts, and rest of them (33%) said they would continue to review.  

• 72% of respondents stated that it is not important for them to continue to view their social 
media accounts if a loved one dies, and 28% said it is important for them.  

• More than half of the respondents (65%) stated that viewing their deceased relatives social 
media accounts  made them feel bad. And 34% of them do not feel that way. 

• 96.5% of the participants said that if their social media accounts would continue to share 
messages after a loved one died it would not make it easier for them to get through the 
mourning process. And 3.5% stated that it would make it easier to get through the mourning 
process. 

• Only 22% of participants believe that social media accounts will keep alive memories of their 
deceased relatives. 78% do not have such a belief.  

• Only 20% of respondents said they had a plan for what would happen to their social media 
accounts in case they die. And 80% have no plans for what will happen to their social media 
accounts if they die. 

• Only 8% of participants want their social media accounts to continue to actively share 
messages after they die.. The remaining 92%  of them want their social media accounts to die 
together with them 

• 95% of the participants believe that if their social media accounts would continue to share 
messages after they die; their loved ones would not feel good about it. And 5% think that this 
would make their loved ones happy. 

• 6% of respondents indicated that the idea of post-mortem message sharing from their social 
media accounts makes them feel good. The remaining 94% said that such a thought doesn’t 
make them feel good. 

• 9% of respondents said that they consider their social media accounts as tools to keep them in 
connection with their loved ones after they died. 91% stated that they did not ascribe such 
importance to social media accounts. 

• Finally 94% of the participants stated that they do not want to use services which let them 
share social media posts after they died. The remaining 6% stated that they could use such a 
service. 

In addition to these participants are asked if they are aware of legacy settings in various social media 
and know how to activate these settings. 51.6% of the respondents said that they are not aware of 
Facebook’s "Legacy Settings" and 48.4% stated that they were aware of it. However, only 18% of the 
participants said that they had activated account-legacy settings, and that in the case of death, they 
assigned someone for the management of their account. The remaining participants (82%) stated that 
they did not make such an arrangement. 
Another social media site that offers a similar service is Google Plus. Google also offers a service 
similar to Facebook's account legacy service under the name of "Inactive Account Manager". Only 
18% of respondents said they were aware of the existence of such a service. Also, only 6% of them 
stated that they have activated this service.  

 Facebook Legacy Settings Google Inactive Account 
Manager 

Yes No Yes No 
Do you aware? 48.4% 51.6% 18% 82% 

Did you activate? 18% 82% 6% 94% 
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Table 4. Account Legacy Settings  
Finally, in the context of the study questions, there were no significant differences found according to 
gender, age, education variables. And the results showed that Participants generally have negative 
attitudes about social media activities after death. And they would prefer a digital death after they 
physically die.  
 

5. RESULTS 
These results shows some differences with the western equivalent of the study. There might be variety 
of reasons behind this.  First of all capitalist system doesn’t really rooted in Turkish society, and Turks 
are still very traditional people. This may be one of the reasons why people doesn’t really like these 
services.  Also, presently the political authority in Turkey, administer the country with more religious 
way. The educational, economic and social policies of the government might consolidated the religious 
beliefs of people on dead and that’s why they might be feeling so poorly about these Technologies. To 
answer these and some other similar questions the study will be continue with in-depth interview with 
participants.  
Also, as stated before, this study handles the situation from a more communicational and technological 
perspective. But of course if the thing we talked about is death and people’s desire to communicate 
with the dead loved ones or their desire to interact with the living people from beyond grave,  we 
cannot simply explain these with these factors. So for the future, this study will be expanded by 
including the factors like; 

• The psychological factors behind creating online memorials and the desire behind the 
communicating after death,  

• The cultural and sociological factors behind creating online memorials and how they affect 
people’s perspectives on these services and,  

• How the eastern cultures handle these technologies and changing elements of commemorating 
dead and what differences they possessed from western cultures.  
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Abstract. The present paper reflects upon Augmented Reality (AR) and the different 
ways it can be applied in informal learning (IL) contexts, as well as, its potential impact 
on formal education. Some basic AR and learning related concepts are firstly described 
and then some mobile AR learning applications are introduced. In particular, the main 
focus is on AR applications that provide activities of already established and/or 
environment-dependent, discovery learning. The selected applications have been 
designed for IL environments that, in combination with AR technology and the evolution 
of wireless smart devices, are launching a new promising era in the field of education. 
 

Introduction 
Globally, Information and Communication Technologies are not something new; they have profoundly 
altered our everyday lives. Recently, however, there has been an upsurge of interest in AR, a 
technology that can bring about innovative changes in the field of education, as it dramatically shifts 
the location and timing of learning. In fact, many researchers believe that AR can be used for 
educational purposes and offer opportunities and benefits in the field of teaching and learning 
(Billinghurst, 2002; Shelton & Hedley, 2002; Klopfer & Squire, 2008).  
 
Augmented Reality (AR) 
A General Meaning of AR 
AR is generally a modern computer-assisted environment which graphically adds and combines digital 
information, images or even spatially positioned sounds with what one observes in the real world and 
in real time (Azuma, 1997; Zhou et al., 2008). The term AR is attributed to former Boeing researcher 
Thomas Caudell who coined the term in the early 1990s to describe how the head-mounted displays, 
electricians used, worked. Since then, it has been embedded in a wide range of display, input and 
tracking devices, and computers (Carmigniani & Furht, 2011), such as HMD, Smart phones, PDAs, 
tablet PCs, optical elements, holograms, radio frequency tags to offer us unique affordances, 
combining physical and virtual worlds. 
Technically, AR applications are written in special three dimensional (3D) programs to allow 
contextual virtual information to merge with video, streamed from a web cam that is simultaneously 
recording the real world. AR thus, provides a composite view, which combines real scenes - ordinary 
places, objects or events, as viewed by the user, with computer generated virtual scenes to maximize 
users’ natural and intuitive experience which, as Martin et al. (2011) note, strengthens their current 
perception of reality.  
Augmented vs Virtual Reality (AR vs VR) 
Actually, this interactive environment is what renders AR substantially different from virtual reality 
(VR). Blascovich et al. (2002) define VR as “synthetic sensory information that leads to perceptions of 
environments and their contents as if they were not synthetic” (p. 105). To put it simply, VR 
technology completely immerses the user inside an artificial environment in which they are unable to 
see the surrounding real world. Unlike, AR uses the existing environment and overlays new 
information on top of it, thus supplementing, rather than completely replacing it. As a result, AR 
bridges the gap between the real and the virtual world in a seamless way. By the same token, Milgram 
& Kishino, (1994) argued that AR can be considered to lie on a “Reality–Virtuality Continuum” 
between the real environment and virtual environment (see Figure 1).  

 
Figure 1: Reality–virtuality continuum (Milgram & Kishino, (1994), p. 1321). 
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Source: http://www.alice.id.tue.nl/references/milgram-kishino-1994.pdf 
Hawkey (2002) extended this classical continuum into a two-dimensional plane of "Virtuality" and 
"Mediality", as shown in Figure 2, while investigating the pedagogical benefits of AR technologies. 

 

  
Figure 2: Persistent dichotomies or blurring boundaries?  
Source: The lifelong learning game: season ticket or free transfer? (Hawkey, 2002, p. 7) 
The model he proposes describes formal and IL from a new perspective, that of the real - virtual 
dimension. What he actually suggests, is that different types of virtual learning technologies provide 
learners with new learning materials to explore and control, especially in informal settings.  
A comprehensive examination of these technologies though, would necessary entail a closer look into 
what IL involves and the impact it is expected to have on learners.  
Augmented reality (AR) creates new possibilities for learning by creating a reality where virtual 
objects and real environments are coexisting helping learners to visualize complex and abstract 
concepts (Arvanitis et al., 2007). It has been recognized as a powerful educational tool by many 
educational researchers since it  provides new possibilities for teaching and learning allowing learners 
to  experience phenomena that is not possible in the real world (Klopfer & Squire, 2008). The 
educational values of AR applications has garnered much research attention especially on  designed, 
implemented, and integrated into formal and informal learning settings” (Wu et al., 2017, p.41). 
The design of augmented reality educational applications has been influenced by the theoretical 
frameworks of cognitive theories of constructivism, and in particular the theory of Bruner's learning 
discovery and socio-cultural theories (social constructivism) and especially the model of established 
learning (Dunleavy & Dede, 2014). As a cognitive tool and pedagogical approach, AR is primarily 
aligned with situated and constructivist learning theory. 
Types of Learning 
Formal vs Informal Learning (FL vs IL) 
Bearing in mind the link between FL and the hierarchical, highly structured and time-depended 
educational systems in schools and training institutions, it follows that school or formal learning 
depends highly on the curriculum and the direct or indirect pedagogical intervention. FL is therefore 
controlled, systematic, and purposeful, as well as certifiable. 
IL, on the other hand, is rather a self-directed - triggered by an intrinsic drive, life-long and natural 
process. Eraut (2010) suggests to define informal learning “as learning that comes closer to the 
informal end than the formal end of a continuum” (p. 250). It helps individuals form their beliefs and 
intuitions, develop attitudes and values, perceptions of both self and of the subject of learning and 
determine their confidence or lack of it in any situation. For this, it determines their ambitions and 
intuitions and affects their expectations based on prior knowledge and experience. These expectations 
are constantly changing and revised in different social contexts. By the same token, Hager & Halliday 
(2009) note that “Learning is about ongoing becoming rather than about attaining a particular state as a 
preparation for something else” (p. 238). Therefore, unlike FL, it cannot be structured in terms of 
learning goals, learning time or teaching support, so there are no set formulas or guidelines and it 
typically does not lead to formal certification. 
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Benefits of IL 
Since IL is not bound by the limits of formal education, learners are not expected to stay within the 
limits of a classroom, constricted by a program of study or prescriptive methods. Instead they have the 
freedom to explore the world around them and feel inspired to know how to do something or 
understand a topic, anytime. It is actually this freedom that encourages learners to maintain their inborn 
curiosity for seeking, acquiring and building knowledge and skills throughout their life. So, IL 
necessarily leads to life-long learning. 
Along the same lines, learners feel free to act much more self-directedly and use their own preferred 
methods – based on their personality traits and prior experience to acquire and spread knowledge. This 
renders them responsible for their own learning pace and path (Longworth, 2003). IL hence, helps 
learners develop autonomy over their own learning, which does not only help them realize their ability 
to control knowledge, but also offers insight into those variables that affect and facilitate one’s own 
learning. That is, they gain metacognitive skills which further enhance learners’ ability to understand, 
monitor and solve problems, when these occur. They feel less intimidated and more motivated to go on 
learning. 
Learners’ motivation is like a catalyst that triggers the learning process and it is quite motivating that 
IL takes place spontaneously in authentic, real-world settings, real problem-solving situations that 
learners directly relate to. Confirming this, Cook et al. (2008) support that IL is “a natural activity by a 
self-motivated learner” (p. 4). What adds to the motivation factor in these contexts is that they are less 
threatening for most people, with no exams or projects to complete within limited schedules. Learning 
hence, seems to be more relaxing, easier, a natural process, as well as, useful and meaningful. More 
curiously and attentively, informal learners will take the initiative with or without the help of others to 
employ whatever techniques and diagnose their own learning needs, formulate goals and decide upon 
what materials to master, based on their prior knowledge, experiences, needs and interests. Another 
motivating factor is that feedback received in these contexts is immediate and directly aligned to their 
goals, something which enables them to develop critical thinking, evaluate the outcomes of their efforts 
and if necessary, make self-corrections and alterations.  
All in all, IL is a life-long, autonomous, anxiety-free and highly motivating process that helps 
individuals tailor their knowledge and expand their horizons. 
Bridging the gap between formal and informal learning  
According to Banks et al. (2007) most of the learning that occurs across the life span takes places in 
informal environments. He presented a research where for 16 Waking hours the role of formal learning 
was  18.5 % in  ages 0 – 12, 7.7% in undergraduate years and 5.1% in graduate years. However, it is 
not but until recently that all this unconscious and unstructured learning, which equips the learners with 
individualized but tacit knowledge within social frameworks and provides valuable frames of 
reference, has been more seriously taken into account by FL institutions. Indeed, there have been a 
number of bodies of research that highlight the need for FL to be rethought in the light of IL. Namely, 
they support the value of bridging the gap between these types of learning and recognize that IL 
enhances children’s learning at school. Consequently, teachers and educational planners need to accept 
that learning, both in and outside of school, plays an important role in the intellectual growth and 
development of students. 
So, teachers could rely on IL to provide their students with authentic experiences, through direct 
contact with real objects, activate their existing knowledge and ultimately help them build new. The 
assignment of projects, for instance, can help bridge this gap between formal and IL at school. 
Teachers present students with an authentic, engaging and complex question, problem or challenge and 
discreetly guide them through these. In fact, their value lies in that they feature real-world contexts and 
students have to work collaboratively to choose upon materials and work in tasks that best speak to 
their personal concerns or interests, so as to reach a solution. Collaborative learning has proven to be 
more effective than individualistic learning regarding motivation and raising achievements according 
to many researches ( Johnson et al., 2000; Slavin, 1995; Snowman, McCown, & Biehler, 2009). 
Field trips or visits to a museum, besides, can stimulate students’ curiosity and interest in the topics of 
the formal curriculum, thus rendering learning both interesting and meaningful. Along the same lines, 
employing games and more interestingly playing outdoors for educational purposes seem to be quite 
advantageous for students. Such environments encourage risk taking and help students develop 
confidence in exploring themselves and the world around them in a way that would generally not be 
tolerated in the classroom (Bilton, 2002). 
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 Integrating IL settings into formal instruction generally supports the shift from the traditional teacher-
centered classroom to a learner-centered environment that encourages conscious, experiential and 
meaningful certifiable learning.     
AR and IL    
Coming back to the main focus of this paper, there has been a quite extensive body of research on the 
ways AR technologies are used in IL contexts and the general educational implications of such a 
combination (Dede, 2009, , Lizanra, 2009, FitzGerald et al., 2012). It is quite noteworthy at this point, 
that virtual reality learning is well established as an educational tool with plenty of benefits for students 
(Lee et al. 2010). AR technologies can be used for educational purposes if we consider them more as 
technologies for supporting meaningful learning than high-end sophisticated tools. 
However, AR is not as spread yet. Taking this for granted, these researches focus on the impact a 
possible combination of both virtual and real world could have on learning. They attempt to show how 
learning activities created with such applications can effectively bridge the gap between the theoretical 
and practical in a wide range of teaching fields.  
According the description of Beckett & Hagar (2002) informal learning is holistic, activity/experience-
based,  dependent upon other activities, activated by individual learners and is often collaborative 
(Beckett & Hager, 2002, cited in Colley et al., 2003). The ways in which learners might interact with 
AR applications whilst e.g. on a school day trip, coincides all these attributes.  
Since one of the most common uses of AR is to annotate existing spaces with an overlay of location-
based information (Johnson et al., 2010), AR applications could provide a mediated space that gives 
learners a sense of being in a place with others and thus offers affordances of presence, immediacy, and 
immersion Bronack (2011). In the following chapter we present AR applications that support location-
based learning which emphasizes learners’ interactions with the physical environment. The place or 
location for AR can be, for instance, an archaeological site where students can study a specified 
monument and they interact with the physical environment through mobile devices and geological 
positioning systems. The applications are presented in a chronological order.  
AR applications in IL Contexts 
Archeoguide 
The Archeoguide was the first application of mobile AR, introduced in 2000 into the area of 
archaeology and cultural heritage, so as to provide personalized electronic tours at the archaeological 
site of Olympia, in Greece. Visitor wore a backpack, equipped with a laptop, a DGPS receiver, wireless 
communication equipment, a digital compass, an external webcam and battery, while the related 
information was projected on a transparent screen that the visitors wore on their head (Figure 2.a.). It 
supported three different types of mobile devices: Laptop, Tablet, and Personal Digital Assistant 
(PDA), but the full functionality of the application was only available on the laptop. A general 
estimation of the head posture was initially provided by a compass hybrid system, which was later 
replaced by more accurate landscape-related and vision-based, positioning (Vlahakis et al. 2002). 
Since then, visitors have had the opportunity to experience a livelier and realistic view of the 
archeological site and the Olympic Games that were held there and as such enjoy and make the most of 
their visit, through updated data and 3D reconstructions of the monuments and artifacts offered on the 
spot (Figure 2.b.). 

 
a) AR equipment 
b) an augmented image of the temple of Zeus in ancient Olympia 
Fig. 3: Archeoguide in use 
Source: http://www.instantreality.org/archeoguide/ 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	576 

576	

LifePlus: Revival of life in ancient Pompeii 
The European LifePlus project was launched in 2001 in an attempt to help visitors experience the 
revival of daily life scenes of Romans who lived in Pompeii, during a time of its greatly influential 
cultural power. Based on a captured/real-time video of a real scene (Papagiannakis et al., 2002) at the 
archaeological site, this application proposed an innovative three-dimensional reconstruction of ancient 
frescoes, fauna and flora by creating narrative instance, where realistic, entertaining, interactive and 
engaging synthetic characters were used (Figure 4). Through this, LifePlus aimed at exploring the 
potential of current AR technologies to maximize the degree of realistic interactive immersion in 
narrative designs of virtual space. 
Visitors had to carry a mobile computing in a backpack and wear a see-through Head-Mounted-Display 
(HMD) and earphones. A tracking system determined their location within the archaeological site and 
audio-visual information was presented to them over-imposed on their current view of the site. 

 
Figure 4: a scene of everyday life in ancient Pompeii though LifePlus 
Source: http://george.papagiannakis.org/wp-content/uploads/2011/10/Proc.-of-Virtual-Systems-and-
Multimedia-VSMM02-Gyeongju-2002-Papagiannakis.pdf  (Papagiannakis et al., 2002, p. 10) 
Zapp 
The Zapp research project used augmented reality applications to extend location-based learning to the 
distant landscape, so that learners or tourists could not only get information about their immediate 
surroundings, but also about a distant object, landmark or area in the landscape (Meek et al., 2012). 
The system presented the geological features of a remote geological landscape and used a line of sight 
algorithm computed over a digital surface model stored on a Smartphone to determine which distant 
feature appears in the center of the Smartphone camera screen (Figure 7). The system could also 
inform the user about pre-stored elements of a landscape, such as rock formations and could store a text 
or audio notes to a photo of a distant feature and its map coordinates. A trial of the Zapp with 
university students has demonstrated its usability and usefulness in interpreting landscape geology. The 
application was actually used in field training to support undergraduate Geography students’ learning 
about the formation of the natural landscape at Lake District, Lancaster. 

 
Figure 5: Distance landscape geology on a digital model 
Source: Zapp: Learning about the Distant Landscape (Sharples et al. 2012, p. 4) 
Streetmuseum - Londinium 
Londinium is an impressive example of creating digital simulations of historical events (Figure 8). 
More specifically, it is an application for mobile smart devices created in 2012 by the London Museum 
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and the History Channel to display London’s Roman ruins amid the tangled network of streets and 
lanes that make up the ancient part of the contemporary city. Therefore, urban explorers can experience 
the Roman view of London based on archaeological finds from around the city; while audiovisual 
information enables them to interact with Roman sites throughout London. So, users can watch video 
of various events in the locations they occurred in and can follow guided tours through major London’s 
Roman buildings, such as the Amphitheater and the Mithras Temple or other Roman locations 
throughout the city. 
Most excitingly, users can also apply the excavation feature. That is, they can dig with their fingers or 
remove dust to reveal an artifact and learn more about its history and purpose, though augmented 
sensor technology.  

 
Figure 6: The Streetmuseum Application 
Source: https://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/Dickens_webpage/home.html 
School in the Park (SITP) 
School in the Park is a multi-visit museum program which involves the exploration of the Balboa Park, 
San Diego, California (http://schoolinthepark.net/) by school children aged up to 12 years. What is 
learned at school is integrated with authentic learning at the park environment by creating AR 
experiences on handheld devices. In other words, the School in the Park program helps move school 
into a larger community.  
Classroom teachers and SITP facilitators help students explore the park with numerous educational 
digital media and more interestingly train them to make their own experiences of AR (Figure 9a & 9b).  

         
a) Children exploring the park      

b) a student using a smart phone to see how Kumeyaay used natural resources to survive in San 
Diego many years ago                     

Figure 7: Students taught within the SITP program in California 
Source: http://schoolinthepark.net/SITP/ 
ARMuseum 
ARmuseum is a mobile guide in the form of a mobile AR game designed for children of the 5th and 6th 
grade of the Greek state primary school (between ten to twelve years old). This game takes place inside 
the Museum of Industrial Olive Oil Production in Lesvos. The user is asked to become part of the 
factory staff at that time and complete a number of tasks in a specified order according to the stages 
involved into the olive oil production process. Children have to use a map of the museum, which is 
installed on a smart phone or a tablet. This also enables the display of a virtual 3D character (Figure 
10), the son of the oil-mill guard who provides instructions prompting them to locate selected 
machinery exhibited in the museum (Chatzidimitris, 2012; Chatzidimitris et al., 2013). 
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Figure 8: At the end of the game the ARMuseum user can take a photograph of him/her with the 
virtual character 
Source: Mobile AR edutainment applications for cultural institutions (Chatzidimitris, 2012; 
Chatzidimitris et al., 2013, p. 3) 
The Archaeological Park Carnuntum 
Carnuntum the city of emperors, is the largest preserved archaeological landscape in Central Europe 
and is a fully-featured Gladiator school site of unprecedented detail. An AR application (technology 
used geo-location; 3D Augmentations) allows users to see a virtually reconstructed city directly on site.  

 
 

Figure 9: Archaeological Park Carnuntum 
Source: https://www.wikitude.com/showcase/wikitude-brings-roman-history-life-carnuntum/ 
England’s Historic Cities, England 
England’s Historic Cities is an AR application that interacts with heritage sites across the country of 
England. There are 12 in total spread across England, from Durham Cathedral and Hadrian’s Wall in 
the north to the Roman Baths and Salisbury Cathedral in the south. At each location, famous historical 
figures serve as virtual guides and information is superimposed on walls or artifacts. For example, at 
Statford-upon-Avon, William Shakespeare is the virtual guide to the  history of his life in his family 
home. 
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Figure 10: England's Historic Cities: Oxford 
Source: http://www.heritagecities.com/ 
Discussion 
Science and Humanities are among the fields of education where AR can effectively be applied the 
most. Teachers, apart from scheduling field trips or visits to museums and science centers, could 
integrate AR technology into FL environments, thus transferring common classroom-bound learning 
processes into real and authentic, open learning environments.  
However, as Wu et al. (2013) emphasize, the value of AR for educational purposes is not solely related 
to the technologies used for this purpose, but most importantly it is dependent upon the way AR itself 
is designed and implemented in FL environments. For this reason, a number of technological, 
pedagogical and learning issues should be seriously taken into consideration when designing AR-
enhanced lessons. Purchasing and maintaining mobile AR devices may sometimes prove considerably 
expensive, while the affordance of frequent interface between reality and VR can often create more 
problems than those it can actually solve. AR technologies can very easily lead to information overload 
and necessarily involve users in multi-tasking, something that can confuse and misguide students, 
especially those not yet accustomed to this modern technology. Some teachers may also find managing 
AR applications quite complicating or others may even be opposed to the idea of it altogether, educated 
and trained in traditional environments themselves. Apart from these, AR systems are basically “fixed” 
which makes quite hard for teachers to adapt them and ultimately meet all of their students’ needs.  
Taking this challenging task, educators often face when dealing with AR technology, into 
consideration, Cuendet et al. (2013) refer to some design principles to be applied when designing AR-
enhanced lessons. They namely suggest that AR systems used for educational purposes should be 
“flexible” and their content should necessarily be curriculum based. Equally important, the ways 
students prefer to learn, the amount of learning expected to take place and the way this new technology 
can be homogenously fitted into a specific classroom for specific practices should be seriously taken 
into account. Along these lines, teachers need to adopt a facilitative role and transform teaching into a 
“guided-discovery activity” (p. 559) which offers students new learning opportunities. 
In fact, the advantages of integrating AR in class are manifold and basically lie to the fact that they 
involve children in play-based practices - virtual games in real world in which they get physically 
involved, assume roles and have to carry out a task – solve a problem. this way, they become more 
sensitive to the environment around them, as this is offered through computer-generated 3D content, 
and they tend to take all aspects in more readily, before reaching decisions.  
It is highly likely therefore, that AR can make educational environments more productive, pleasurable, 
and interactive. Children interact and collaborate in different ways, something which motivates them to 
maintain positive attitude to learning. 
The information accessible to them is rich, constructive and continually updated, thus rendering 
learning and training environments more productive and contextual. For instance, information for 
different subjects can be inter-connected at the right time and right place and annotations can readily be 
added to AR tools to enhance perception, promote comprehension and help students take control of 
their own learning. 
Concluding, AR provides both high and low-achieving students with opportunities for more 
meaningful experiences and authentic learning, through rich and interesting information that 
necessarily caters for different learning styles. Along the same lines, AR mingled with graphical 
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interface, characters interactions, audio, and text narrations also makes learning functional and exciting 
for every young learner. It captivates their attention and successfully increases their motivation, while 
developing necessary social skills. 
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ÖZET 

Psikolojik ve fizyolojik tepkimelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan korku duygusu, insanlığın 
yeryüzünde hayatta kalabilme başarısının önemli etmenlerindendir. Tehlike hissedildiğinde savaşma 
veya kaçma eylemlerini tetikleyen bu tepkimeler, korku duygusunun bilinç ve bilinçdışı eğilimlerini göz 
önüne alma gerekliliğini doğurur. Deneysel psikoloji alanında korku duygusu ile ilgili önemli 
çalışmalar yapılmış ve korku duygusunun farklı boyutları ortaya konulmuştur. Deneysel psikolojide 
korku ile ilgili yapılan deneyler arasında fikir ayrılığı bulunsa da bu deneylerin sinemaya 
uyarlanabilecek bulguları mevcuttur. Bu bulgular çerçevesinde çalışmada açıklanan korku kavramı, 
korku filmlerinin alt türleri, coğrafi farklılıkların korku sinemalarına yansımaları ve özdeşleşme 
kavramı ışığında; Türk korku filmi seyircisinin korku filmi tercihleri değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Korku, Özdeşleşme, Türk Sinemasında Korku 
 

ABSTRACT 
Feeling of fear that shows up due to psychological and physiological functions, is one of the 

most important factors of the humanities success of survival on earth. Those reactions that trigger 
fighting or running acts, cause the necessity of considering  conscious or subliminal tendencies. In the 
field of experimental psychology, many important researches about fear bias has been done and 
different dimensions of fear tendencies has been shown.  Although there are some conflicts between 
fear in experimental psychology and those experiment, there are some findings that can be adapted in 
cinema. Within those findings; concept of fear that has been accounted in this study, sub genres of 
horror films, reflection of geographical differences on horror films, preferences of Turkish horror film 
audience are evaluated. 
Keywords: Fear, Identification, Horror in Turkish Cinema 
 

1. GİRİŞ 
 Korku duygusu, sinemada uygulanım bakımından geniş çapta inceleme alanına tabidir. Korku 

filmlerinin izlendiği süreç içerisinde hormonal değişimler, filmlere duyulan hazzın başlıca 
sebeplerindendir. Korku duygusunun sinemaya uygulanımı, kültürler arası farklılığa sahip oluşunun 
yanında düşünüş biçimleri ve dini inanışlara göre değişkenlik gösterir. Bu duygu; hayatta kalma 
içgüdüsüyle birlikte, tehlike oluşabileceği düşünülen durumlarda korunma veya kaçma eylemlerini 
tepkisel olarak hayata geçirir. Sinema izleyicisi de korku filmlerine karşı özdeşleşme yoluyla 
seyredilen sahnelere karşı anlık reaksiyonlar verir. Özdeşleşmeye hizmet eden bu durum korku, gerilim 
ve tehlike anında hayatta kalma içgüdüsünün perde karşısındaki seyirciye aktarımıdır. Hazzı ortaya 
çıkaran tüm bu aktarımların sonucu meydana gelen tepkimeler sebebiyle seyirci, sunulan görsellik ve 
işitsellikten doğan korku hissine kapılır. Korku filmlerinde sunulan karakterlerin yaşanılan coğrafyaya 
göre görünüm ve temsil biçimi, Doğu kültürünün kamusal nitelikleriyle bilişsel özellikleri, Türk korku 
filmlerinin şekillenişinde önemli rol oynarken, korku filmlerine yaklaşımı biçimlendirerek üretilen 
filmlerin konularını kültürel kodlarla donatır. Bu kodların açılımını yapabilmek, diğer disiplinlerin 
sinema ile  ilişkisinin tanımlayabilmek, tanımlamalardan bulgular elde edebilmek adına çalışma; 
etnografik araştırma metodu temelinde şekillendirilmiştir. 

   2. Neden Korkarız ? 
Duygu kavramı, karmaşık bir süreçtir ve canlılar tarihi boyunca var olmuştur. Bireysel veya 

kitlesel duygu durumlarının çıkarımları, kültürel kodlar, fizyolojik etmenler ve psikolojiye işaret eden 
olguların çözümlenmesiyle yapılabilir (Davidson ve Sutton, 1995: 217). 
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Hayatta kalabilmek, çevresel tehditler yada ölümden kaçınmak için canlıyı harekete geçirecek 
psikolojik ve fizyolojik etmenlerin koordineli biçimde yönlendirmelerine ihtiyaç duyulur. İnsanlığın 
yeryüzünde hüküm sürebilmesi bu yeteneğinden ileri gelmiş, hayatta kalabilmek için ihtiyaç halini alan 
bu duygu türlerin başarısıyla tarih boyu doğru orantılı olmuştur. Bu duygunun varlığıyla fiziksel 
beceriler ve refleksler geliştirilmiş, türlerin adaptasyonu ve çoğalımı kolaylaşmıştır. (Tang, 2010: 4-5) 

Kültürel kodların haricinde tüm insanlığa ait evrensel korkular bulunur. İlk akla gelen 
korkulardan olan karanlık korkusu, insanlığın temel korku duygularına verilecek örneklerden biridir. 
Bu duygunun ortaya çıkışı varoluşa kadar dayanır ve insan gözünün karanlıkta görme yetisinin gelişkin 
olmaması sebebiyle karşılaşılabilecek tehditlere karşı savunmasız olma durumundan ileri gelir. Nesne 
veya sembolleri anlamlandıran insanlık için karanlık korkusu kültürden kültüre değişmeyen, evrensel 
korkulardan birini oluşturmuştur (Schaller, Park, Mueller, 2003: 639). 

Tarihsel olaylar, katliamlar, doğal felaketler ulusların yaşadıkları travmalar belirli coğrafyalar 
için akla gelen korkuları oluşturur. Auschwitz, Hiroşima, Vietnam gibi tarihin akışı içinde derin yaralar 
barındıran süreçler, ulusların çizdikleri sembolik sınırlar içinde korkuları haline gelmiştir. Mekaların 
sınırları boyunca derinleşen veya yüzeyselleşen bu yaralar, iktidar temsillerinin veya doğanın dünya 
tarihinde meydana getirebilecekleri korkunç felaketleri insanlığa yeniden hatırlatırlar (Lowenstein, 
2005: 1). Doğa veya insanlık sebebiyle meydana gelen felaketler, korkuların belirli bir coğrafya 
özelinde temsilini oluşturur. Hiroşima sebebiyle atom bombasından, Auschwitz sebebiyle savaşlardan, 
ABD sebebiyle kasırgalardan, Endonezya örneğiyle tsunamiden korkulması, tarihte yaşanılarak 
öğrenilen korkutucu deneyimlerden kaynaklanır. İnsan türünün hayatta kalma başarısında önceki 
deneyimleri ve korkularından faydalanarak önlem alma becerisi de önemlidir. Dolayısıyla uluslar veya 
bireylerin farklı korku kavramları inşaa etmeleri, tarihte yaşanılan önceki deneyimlerden 
kaynaklanırken biyolojik ve psikolojik olarak duygu ve korku duygusu, üzerine uzun dönem düşünülen 
kavramlardan biri halini alır.  

Adrenalin, dopamin, endorfin, kortizol ve kortikotropin hormonlarından bağımsız 
düşünülemeyecek olan korku duygusu, tetikleyici hormonal değişimlerle beraber fiziki tepkimeler 
meydana getirir. Hormonal bileşenlerin bir yansıması olan korku duygusunun laboratuvar ortamında 
manipüle edilebileceği gerçeği, insanlık için oldukça şaşırtıcıdır ve korku duygusunun oluşumunda 
biyolojik tepkimelerin öneminin kavranması için bahsedilmesi gereken önemli bulgulardandır. Kobay 
fare üzerinde korkunun tetikleyici hormonlarını manipüle eden bilim insanları, memelilerin korku 
verici olaylar karşısındaki tepkilerini değiştirebilmişlerdir. Kortikotropin salgılatıcı hormonu (CRH) bir 
fareye yerleştiren bilim insanları oldukça ürkek bir fareye sahip olmuştur. Bu sürecin ardından tam 
tersini gerçekleştirerek kortikotropin salgılatıcı reseptörü kaldırmışlar, böylelikle oldukça cesur ve 
korkusuz bir fare meydana getirmeyi başarmışlardır (Asma, 2014: 942).  

Korku duygusuyla beraber meydana gelen fizyolojik tepkimeler, canlıyı savaşma veya 
kaçmaya hazırlar. Bir saldırı hissedilerek korkulduğu anda nabız ve nefes alış-verişi hızlanır, kaslar 
gerilir bilinçdışı ve bilinç aktif olarak karar verme sürecinde yer alır. Bu süreçte bilinçdışı primitif 
biçimde hayatı kurtarmaya hazırlanırken bilinç, hayatta kalmak için gerekli taktikleri uygulamaya 
geçirmek ve gelecek tehdidin şiddetini analiz etmek için yoğun bir işlem sürecine dahil olur 
(Dzikiewicz ve Fellow, 2017) Bilinç ve bilinçdışının koordineli biçimde çalışma anı, çevresel 
faktörlerin gözden geçirilme sürecidir. Tehlike yaratabileceği düşünülen nesne veya canlıdan gelen ses, 
aradaki mesafe ve verilecek tepkinin niteliği yani; eyleme geçilmeden önceki tüm analizlerin birleşimi, 
karar verme sürecini oluşturur. Korku bilincinin oluşumunda ise bilim insanları arasında fikir 
ayrılıkları bulunur.  

John Locke’a göre birey dünyaya geldiğinde hayati öneme sahip kimi edimler zihnine 
kodlanmamıştır. Locke’a göre; çocuk dünyaya geldiğinde zihni “Tabula Rasa” yani boş levhaya 
benzer. Ancak yaşanan deneyimler ile dolması mümkün olan bu levhada çocuk, onun için tehlike 
yaratacak olan ve kaçınması gereken bilişsel niteliklerden yoksundur.  Çocuk dünyaya geldiğinde 
hiçbir şey bilmez. Yalnızca yemek yer, koklar, uzuvlarını hareket ettirir, tuvaletini yapar ve ağlar. 
Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiğinde yaşamla nasıl mücadele etmesi gerektiğini, nasıl hayatta 
kalacağını, nelerden kaçınacağını ve nelerden kaçınmaması gerektiği hakkında bir fikre sahip değildir 
(Bashayi, 2015: 1). 

Davranışçılık ekolünün öncüsü John Broadus Watson, bu görüşleri sebebiyle Locke ile aynı 
paydada buluşur. Bilim dünyasında etik açılardan tartışılan bir deneye imza atan John B. Watson ve 
asistanı Rosalie Rayner, sonucu Tabula Rasa teoremiyle benzerlikler taşıyan bir deney tasarlar. Korku 
duygusunun ediniminde doğuştan gelen dürtüler olup olmadığını ölçümlemek isteyen Watson, 
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deneyinde küçük Albert’i kullanır. Watson ve asistanı Rayner’ın deneyin ardından 1920 yılında 
yayınladıkları deney raporunun incelenmesi, çalışma açısından oldukça önemlidir. 

Doğuştan sağlıklı olan 9 aylık Küçük Albert’a sırasıyla fare, tavşan, köpek, maymun, saçlı ve 
saçsız maske, pamuk yünü, yanan gazete gibi daha önce karşılaşmadığı cisimler gösterilmeye başlanır. 
Gösterilen bu cisimler karşısında Albert’ın herhangi bir korku tepkisi göstermediği gözlenir. Bir süre 
devam eden bu gözlemlerin ardından deneyin diğer aşamasına geçilir. Gürültülü seslere maruz 
bırakılarak test edilmemiş olan Albert, deneyin bu aşamasında gürültülü seslere maruz bırakılacaktır. 
Çelik bir çubuğa çekiç ile vurulmasıyla başlanan gürültülü seslere karşı Albert’in tepkileri, diğer 
cisimlerle karşılaştırıldığında oldukça farklıdır. Üç kez bu sese maruz bırakılan Albert, birinci sese 
farklı yüz ve kol hareketleriyle karşılık vermiştir. İkinci uyarımda aynı hareketler meydana gelir ve 
bunlara ek olarak dudakları büzülerek titremeye başlar. Üçüncü uyarıma geçildiğinde ise Albert, 
şiddetli biçimde ağlamaya başlar. Watson ve asistanının raporuna göre Albert, ilk kez laboratuvar 
ortamında bir tepkiye duygusal karşılık vermiştir ve gösterilen canlıyla beraber duyduğu ses, onda 
korku yaratımına sebep olmuştur. (Watson ve Rayner, 1920: 2-8) 

Ses faktörünün deneye dahil edilmesiyle beraber görsel olarak sunulan bir nesne veya canlıyla 
birlikte çıkartılan gürültünün korku üzerindeki etkileri tartışmaya açılmış olur. Watson ve asistanı 
Rayner, görsel olarak sunulan nesne ve sesin korku duygusunu yaratıp yaratamayacağını, eğer böyle 
bir duygusal tepkime oluşturabilirlerse bunun başka nesne veya tüylü canlıya transfer edilip 
edilemeyeceğini sorguladıkları deneyin bir diğer aşamasına geçme olanağını yakalarlar. Fare ve ses 
birlikte Albert’a sunulduğunda kendini sağa atmış, tekrarlanan 6. ve 7. uyarımlarda şiddetli tepkiler 
göstermeye başlamıştır. 8. uyarımda ise Albert, fareyi gördüğü anda şiddetle ağlamış, emekleyerek 
oradan kaçmaya çalışmıştır. Tüylü nesneler ve canlılar gösterilmeye başlanan Albert, sesli uyarımlar 
olmamasına rağmen, korku tepkileri geliştirmiş ve bilincine korkuyu işlemiştir. (Watson ve Rayner, 
1920: 8-14) Watson ve Rayner, bu deneyleriyle Tabula Rasa teorisinin doğruluğuna inanırlar. 
Dolayısıyla Watson deneyimlerin yalnızca deneyimlerden oluştuğunu söyler. (Dzikiewicz ve Fellow, 
2017)  

Deney raporuna göre Albert, tüylü nesnelere karşı doğuştan olmayan bir korku duygusu 
geliştirmiştir. Bu duyguyu geliştirmesindeki önemli nedenlerden birisi, ses uyarımıdır. Korku filmleri 
ve ses uyarımı, bu çalışma temelinde incelenecektir. 

Psikolog Donald Olding Hebb ise deneysel çalışmalar yürütmüş, nöropsikolojinin kurucusu 
olarak kabul edilmiş bilim insanıdır. Özellikle öğrenme üzerine yaptığı deneylerde Hebb’in, 
şempanzeler ve yılan korkusu üzerine yaptığı deneyi ilgi çekici, çalışma açısından da önemli bulgulara 
sahiptir. 1946 yılında yani Watson ve Rayner’in deneyiden 26 yıl sonra Bu deneyde daha önce yılan 
görmemiş şempanzelerin yılan uyarıcısına maruz bırakılmasıyla gerçekleştirilir ve şempanzelerin 
korktuğu gözlemlenir. Hebb bu deney sonucunda şempanzelerin, onlara farklı gelen morfolojilere karşı 
endişe ve korku uyarımıyla tepkiler verdiğini keşfetmiştir. (Asma, 2014: 944) Dolayısıyla Hebb’in 
deneyi, korku duygusunun karşılaştırılması bakımından Watson’un küçük Albert deneyi ile farklılıklar 
taşımaktadır. Hebb’in şempanzeler üzerinde gerçekleştirdiği deneyinde uyarıcılara karşı verdikleri 
tepkileri ölçümler. Hebb’in doğal yaşam ve tutsaklık altındaki şempanzelerle gerçekleştirdiği yılan 
uyarıcısına maruz bırakılma durumunda sonuçların tüm denek şempanzelerde aynı olduğu görülür. 
Şempanzelerin ilk gördükleri anda yılandan korkmaları, onların doğuştan bu korku ile dünyaya 
geldikleri çıkarımını yapabilinmesine olanak sağlar. (Gray, 1987: 10). Dolayısıyla morfolojik kusurlar 
veya farklılıkların temsili, bu deney çerçevesince sinemada açıklanacaktır. 

3. Sinemada Korku Türü 
Fransızca kökenli tür sözcüğü, filmleri bir kategori içine dahil etmeyi mümkün kılar. Büyük 

Tren Soygunu (1903) bir aksiyon, Aya Seyahat (1901) filmi ise Bilim Kurgu türüne dahil 
edilebileceğinden hareketle; tüm filmlerin bir türe aidiyeti söz konusudur. Üretim ve pazarlamayı 
organize etmesi açısından tür kavramsallaştırması, seyircilerin filmden ne beklemeleri gerektiğine 
işaret eden kılavuzlar olarak kullanılmaktadır (Abrahams, Bell, Udris, 2001: 174). 

Korku türü, bilimsel korku, dini korku gibi bir çok türü içinde barındırır. Korku filmleri, bu 
duyguyu harekete geçirmek için olağan gücüyle kendine has yöntemlerini uygularlar. Bir çok korku 
filminin altında yatan tekniklerden en önemlisi bilinmeyenin anlatıya dahil edilmesidir. Kontrol 
edilemeyen durumlar, ölüm ve ızdırabın bilinmezliği gibi uyarımlar ile seyircide korku duygusu 
uyandırılmaya çabalanır (Schmitz, Drake, Laake, Yin, Pradarelli, 2012: 2). İnsanlık tarihinin 
derinliklerinden gelen ve en ilkel duygulardan olan korku bizi tepkiye zorladığında hissettiğimiz 
durumdur fakat bir gerçeklik yanılsaması sunan sinema sanatında durum farklılaşır. Kendimizi 
korkutma deneyimi mazoşist bir tutum olarak düşünülse de sinema; seyircisine kendini öldürüp tekrar 
diriltme olanağı sunabilen bir sanattır (Jones, 2005: 1). Korku filmlerinin anlamlandırılması için 
geçmiş deneyimlerden, bilinçdışı öğelerden ve doğuştan gelen korkularımızdan faydalanmak gerekir.  
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Çocuklar ve ergenlik çağına gelen bireylerin korku filmlerine verdikleri tepkileri tartışan 
Joanne Cantor ve Mary Beth Oliver, korku uyandıran üç kategori belirlemişlerdir. Bu üç kategorinin 
ilki doğal formların çarpıklıkları yani morfolojik bozukluklar, ikincisi yaralanma ve ölümü içeren 
tasvirler, üçüncüsü ise başkalarının korkutucu olaylar içine dahil olması ve tehlike olarak 
adlandırılabilecek durumların içinde bulunulmasının seyridir. (Cantor ve Oliver, 2013: 63-65). 
Özellikle korku filmlerinin kullandığı yöntemlerden en belirgin olanı, morfolojik kusurlar veya 
insanlığın alışık olmadığı insana benzeyen anatomik yapıya sahip canavar/hayaletlerdir. Üçüncü 
maddede belirtilen başkalarının korkutucu deneyimler yaşama anının seyri ise sinemada Mulvey’in 
özdeşleşme kavramı ile açıklanacaktır. 

Prince’a göre; doğal formların veya biçimsel bozuklukların primatlar üzerinde uyandırdığı 
deneyinde Hebb, bu korkunun biyolojik temeline işaret eder. Önceki bölümde üzerinde durulan 
Hebb’in deneyinden çıkarılabilecek sonuç, kimi korkuların sonradan öğrenilmediğidir. İzleyicide 
içgüdüsel bir tepki uyandırabilecek olan morfolojik kusurlara dayalı korkular, bu türün seyircisi için 
primitif duygu ve dürtülerin yeniden tezahürü niteliğindedir (Prince,  2004: 244-245). Edebiyatta korku 
türünün ortaya çıkışına öncülük eden toplumların inanç sistemleri ile yaşayış biçimleri, filme uyarlanan 
eserler sebebiyle türün kaderinin belirleyicisi olur. Dolayısıyla korku türünün ilk örneklerinin verildiği 
toplumların rüyaları dahil olmak üzere tüm yaşayış biçimleri, gelenekleri, bilinçdışları yazarlar 
aracılığıyla türe etki eder. 

1764 yılında İngiliz Horace Walpole tarafından kaleme alınan The Castle of Otranto, birçok 
tarihçi tarafından ilk büyük gotik roman olarak kabul edilir. 1818 yılında Mary Shelley’in 
Frankenstein’in yayınlanması özellikle korku sinemasının ilham kaynağı olacağı öykünün ortaya 
çıkışıdır. 1872  yılında J. Sheridan LeFanu’nun vampir hikayesi Carmilla, yayınlanır ve özellikle 1960-
1970’li yılların lezbiyen vampir figürü barındıran filmlerinin ilham kaynağı olur. 1886 yılında Robert 
Lois Stevenson’un The Strange Case of Dr. Jekyll ve Mr. Hyde eserleri yayınlanır. 1897 yılında yılında 
Bram Stoker’in eseri Dracula yayınlanır. 1910 yılına gelindiğinde Amerikan sineması tarafından Mary 
Shelley’in Frankenstein uyarlaması çekilir. Bu açıdan bakıldığında köken itibariyle Amerikan 
sinemasına dayandırılan korku filmlerinin İngiliz edebiyatından oldukça etkilendiği görülür. 1915 
yılında Almanya’da Gollem, 1919 yılında ise ekspresyonist sinema Robert Wiene’nin Das Cabinet des 
Dr. Caligari, sessiz korku filmi olarak tarihte yerini alır. (Hutchings, 2009) Alman sinemasında Bram 
Stoker’in Dracula romanından uyarlanan 1922 yılı yapımı Nosferatu korku sinemasının dünyadaki ilk 
örneklerindendir. (Kracauer, 1966: 77) Dolayısıyla korku filmlerinin kökenini İngiliz, Amerikan ve 
Alman sanatçılara dayandırmak mümkündür. Ses ve Alman sinemasının ekspresyonist akımından 
gelen tekniklerle beraber korku filmleri, görsel ve algısal olarak farklı boyutlar kazanır. Ağır 
makyajlar, insan yüzünün anatomik yapısını çarpıtmaya yönelik aydınlatmalar ile korku filmleri, daha 
etkileyici bir hale bürünür. Özellikle korku sinemasına sesin dahil olmasının ardından anlatıların 
etkileyiciliği, sunulan görsellik ve işitsellik ile beraber korku filmlerini daha etkin biçime dönüştürür.  

Watson ile Rayner’in Küçük Albert deneyi ve korku filmlerinde ses kullanımı arasında 
benzerlikler bulunur. Watson ve Rayner’ın deneyinde Albert’in tüylü hayvanlara verdiği tepki olağan 
hatta beklenenin ötesinde yakınlıktayken sesin deneye dahil edilişiyle değişmiş, güçlü frekansa sahip 
ses uyarımıyla tüylü cisim/canlılar gösterilmiştir. Bu aşamada Albert korkarak kaçmaya, ağlamaya 
başlamıştır. Sinemada ses kullanımı ve özellikle korku filmlerinde ses kullanımı incelendiğinde ise 
korku duygusunu arttırıcı bir fenomen olarak sesli korku filmleri tercih edilir hale gelmiştir. Korku 
tepkisinin seyircide meydana getirdiği hormonal değişimler ve ses ile filmde yaratılan anlık ritim 
değişiklikleri, seyircinin sahneye karşı vereceği korku tepkisini arttırmıştır. Küçük Albert deneyi ile 
örneklenebilecek olan bu durum, korku sinemasında bir milat niteliğindedir. Ayrıca Albert’in öğrenmiş 
olduğu korkuları başka cisim/canlıya aktarışı ise korku filmlerine verilecek tepkilerin önceden 
bilinerek seyredilecek film türü tercihini açıklar durumdadır. Korku filmleri türlerinden hangisini 
seyredeceğine deneyimler ve öğrenilmişlikler yoluyla karar veren seyirci, türlerin tercihinde önceki 
seyir deneyimlerini anımsayarak karar verir.  

Sesin sinemada türlere özgün kullanımına ilişkin yapılan çalışmada Moncrieff, Venkatesh ve 
Dorai (2003: 196)  sahneleri ve bu sahnelerin sahip oldukları ses frekanslarını birbiri ile 
ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bu neticede korku filmlerinde ses frekans düzeylerinin korku 
sahnelerinde yükselmesi veya korku sahnelerine geçilecek bölümlerse frekansa dayalı değişimlerin 
gözlemlendiğini tespit etmişlerdir. Korku filmi sahnelerinde filmin tematik içeriği ve ses enerjisi ile 
doğrudan bağ kurulabileceğini kanıtlayan bu çalışma, korku sahnelerinin yönetmen veya seyirci 
tarafından belirlenmesi için ses enerjisi kullanımının gerekli olduğunu belirtir. 
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Fizyolojik tepkimeler eşliğinde korku duygusu korku filminin seyri esnasında haz 
uyandırmaya başlar. Bu hazzın oluşmasının sebebi, ekran veya perde karşısındaki seyircinin kendini 
tehlikede hissetmeden filmi izliyor oluşudur. Birey seyir esnasında, o alanın içinde olmadığını bilinç 
yoluyla algılar. Dolayısıyla tehlike anı haricinde yalnızca fizyolojik tepkimelerle baş başa kalır. Korku 
filmleri seyri esnasında bilincin tehlike uyandırmayacak bir durum olduğunu analiz etmesiyle  haz 
duyulmaya başlanır. Korku filmlerinin seyirci algısında bilinci olabildiğince devreden çıkartma isteği, 
korku türünün önemli bir niteliğidir ve seyirci bilincinin devreye girmeden anlatının sürdürülmesi 
filmin etkileyiciliği açısından önemli bir noktadır. Dolayısıyla bu türün egemen anlatılarının bireyin 
yaşadığı toplumun korkularına yönelme gerekliliği yaratıyor oluşu, tür kavramının korku sinemasında 
alt türleri ile birlikte açıklanma gerekliliğini doğurur. 

Prohászková’ya göre, Bölgesel Korku Filmleri özel bir bölgeye; tıpkı bir kasaba, şehir gibi 
belirli coğrafyalar içinde geçen anlatıları konu edilir. Bu türde bölgesel bir efsane, doğaüstü bir olay 
veya mitolojik bir anlatı mevcuttur. Toplumun yaşantısından uzak konumlanan bir lokasyonda geçen 
olay örgüsü bulunur.  

Kozmik Korku Filmleri, insanın özellikle bilmediği, bilim kurguya yakın bir anlatıyı seyirciye 
sunar. Uzaydan gelen, geçmişte yaşamış yaratıklar, bu türün konu edindiği anlatılardandır.  

Kıyamet Korkusu üzerine odaklanan tür ise dünyanın sonunun çeşitli faktörler sebebiyle 
geleceğini konu edinir. Bu tür korku filmlerinde çeşitli alametler meydana gelip kıyamet kopacak veya 
bir felaketle tüm insanlığın yaşamı sonlanacaktır.  

Suç Korkusu türünde suçlar zinciri ve bu suçların tespit edilmesini konu edinen anlatılar yer 
alır. Kriminal bir öyküye dayalı olan bu türün filmleri, artan gerginlikleri ve korku elementlerinin 
yerleştirilmesiyle anlatılarını sürdürür.  

Erotik Korku türünün şehvet ve cinsellik barındıran öyküleri mevcuttur. Bu türün en önemli 
karakteri vampirlerdir. 

Gizli Korku türünün şeytan-cin çıkartma ayinleri, deccal, mitlere dayalı hikayeleri büyük 
ölçüde gizlilik ve bilinmezliğin mevcut olduğu anlatılara dayanır.  

Psikolojik Korku türünün önemli anlatıları ana kahraman üzerinden gerçekleşir. Bu türün 
önemli bileşeni, ana kahramanın korkuları, suçluluk duygusu, inançları ve karmaşık zihinsel durumuna 
dayanır.  

Gerçeküstü Korku türünde korkunç bir öykünün yalnızca anlatımından ziyade seyircinin 
rahatsızlık verici sahnelerle başbaşa bırakılması söz konusudur. Korku türünün geleneksel unsurlarının 
yanında bu türün gerçeküstü unsurları, hayalleri ve fantastik anlatıları mevcuttur (Prohászková, 2012: 
133-134). 

Viseral Korku türünde seyircide şok etkisi uyandırıcı, rahatsız edici sahneler anlatıya 
yerleştirilir. Oldukça kanlı görseller sunan bu türün filmlerinde cinayetler, acımasızlıklar, insan 
vücudundan sökülerek çıkartılan organlar, kesilen canlı veya insanlar seyirciye sunulur. (akt. 
Prohászková, 2012: 133-134).  

Korku filmlerinin anlatısal ölçeğini bölümlendirmek için Heimdahl ve arkadaşları, filmleri beş 
bölüme ayırırlar.  Korku salma bölümü seyircide kaygı ve beklenti uyandırma aşaması olarak 
adlandırılır. Bu aşamada; seyirciye somut bir tehdit veya tehlike gösterilmez, olası tehlike ve tehditlerin 
gerçekleşeceği bölüme hazırlanır. Korku aşamasında mevcu bir tehlike seyirciye gösterilir. Ani gelişen 
durumlar, reflekslere dayalı tepkiler ve hızlı tempolu olaylar anlatıya yerleştirilir. İtme aşamasında 
seyirci koltuğuna sıkı sıkıya tutunur yani; bu aşamada tiksinme veya iğrenme hisleri uyandırabilecek 
durumlar seyirciye aktarılır. İyileştirme aşamasında tehditle baş edildikten sonra karakterlerin güvende 
olduğuna dair sahneler gösterilir. İyileştirme aşamasında seyirci herhangi bir tehdit edici unsur 
beklemeksizin rahatlama hissine kapılır. Arka plan bölümünde ise seyircide, tamamen güvende olduğu 
hissi uyandırılır. Sahnelerde tehlike beklemeksizin filmin seyrine devam eder. Bu bölümde esrarengiz 
olaylar sebebiyle kaybedilen yakın çevresine üzülen karakterler bulunabilir fakat herhangi bir endişe 
verici durumla karşılaşılmaz, klostrofobik ve karanlık mekanlardan aydınlık mekanlara anlatının 
geçişini görmek mümkündür. Seyircide herhangi bir anksiyete durumu oluşturulmaksızın üzülme veya 
mutluluk durumları mevcut olabilir.   (Heimdahl,Kanematsu,Tsuruta,Motegi,Mikami,Kondo, 2016: 
29).  

Korku filmlerinin ortaya çıkışında rüyaların etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. İngiliz 
halkı ve dini inanışlarına bağlılığı, şeytani figürler, cennet-cehennem tasvirleri ve hayalgücü, İngiliz 
edebiyatından beslenen korku sineması özelinde oldukça etkilidir. (Levin, 2008: 61). Bu açıdan 
bakıldığında korku filmlerinin üretilmesinde, kültürel öğelere dayalı inanç motifleri hakimdir. İngiliz 
inanç sistemine dayalı inanışların İngiliz edebiyatına yansıması ve korku filmlerinin bu 
uyarlamalarından üretilmeye başlanmasıyla korku filmlerinde İngiliz hayalgücü hakim olmuştur. 
Dolayısıyla kökenleri İngiliz edebiyatına dayandırılan korku filmlerinin, İngiliz edebiyatına yön veren 
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etkenlerle birlikte düşünülmesi gerekir. İlk korku filmlerine şekil veren bilinçdışı öğeler, bilincin dahil 
olması ve tehlike arz etmeyecek bir durumda oluşunun fark edilmesi, hazzı ortaya çıkaran önemli 
etkenlerdendir. Ekstrem sporlar, lunaparkların korunaklı devasa oyuncakları tehlike sezilmediği 
durumlarda oldukça keyifli seramoniler olarak nitelendirilir.  Rüyaların açıklığa kavuşturulması 
üzerine çalışmalar yürüten Freud, derin bir kavram olan rüyayı yaşam boyu analiz etmeye çalışmıştır. 
Freudyen bakış açısıyla Laura Mulvey, sinemada özdeşleşme kavramının tanımını yapar. Bu tanım 
korku filmlerinin hazza dönüşen seyir zevki açısından önem taşır. 

3.2. Korku Filmleri ve Özdeşleşme Kavramı 
20. Yüzyıl boyunca psikanalize yeni kavramlar ışığında bakma çabaları gerçekleşmiştir. 

Yalnızca Viyana, Berlin, Avrupa’da değil tüm dünyada gerçekleşen bu çalışmalar, psikanalize yeni 
formüller getirebilme çabalarıyla sürdürülmektedir (Nersessian, 2005). Hollywood filmlerinde özellikle 
Freudyen kavramların işleniyor oluşu, dünya sinema endüstrisinin de bu yapımlardan etkilenmesini 
sağlar. Oedipus kompleksi, histeri, anksiyete gibi psikosomatik bozuklukların sinema temsili ve seyirci 
algısı üzerindeki etkisi, psikanalitik film teorilerinin sinemaya uygulanımını beraberinde getirir 
(Bouyer, 2005: 293).  

Lacan temelli bakış açıları da film eleştirisinde seyircinin anlatıyı nasıl deneyimlediği üzerine 
odaklanır. Olayların aktarımında kameranın sunduğu bakış, Lacan temelli söylemlerin cinsel 
farklılıklar ve simgesel açılara, yoksunluk çerçevesinden bakmasıdır.  

Bu konu üzerinde çalışan teorisyenlerin ortak bir tarihsel geçmiş ve modern kültürel birikimi 
paylaşan psikanaliz ile sinemayı ortak paydada buluşturma çabaları olur. Teorisyenler; psikanalizin 
birey yaşamındaki önemine vurgu yaparak sinemayı nasıl etkilediği üzerine incelemeler yapmışlar 
fakat bunun tersi de iki fenomenin bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Sinemanın da psikanalizi 
etkileme aşamasına gelişiyle birbirini etkileyerek çözümleme çabasına girişimler başlamıştır. 
Psikanalitik film eleştirisine gelindiğinde ise karmaşık ve birçok teoriyle bağlılık gerektirdiği için 
psikanalizin 1970’li yıllardan sonraki evrimi diğer teorilerle bağlılığı bulunmaksızın olmayacağı 
anlaşılır. Althusser’in ideoloji kavramı, göstergebilim, feminist film teorisi gibi psikanalizin kendine öz 
yöntemlerini uygulayabilmesi için beraber yürütülmesi gereken  alanlar ve kavramlar olmak 
zorundadır. 1970’li yıllarda psikanaliz, seyirci ve ekran arasındaki ilişkinin açıklanmasında anahtar bir 
görev üstlenirken, ilişkilerin doğası ve algıları üzerine uzanan bir dizi açıklamalarda bulunmaya çalışan 
temel disiplin haline gelmiştir. Psikanalitik temelli bakış açılarına karşı 1980 ve 1990’lı yıllarda tepki 
gösterilmiş olsa da artık psikanalitik film eleştirisi sinemada önemli bir kavram olarak görülmektedir 
(Creed, 1998: 1-3). 

Diğer film analiz yöntemleri beraber düşünüldüğünde; 1960 ve 1970’li yılların yoğun 
girişimler içinde anıldığı yıllar olur. Barthes, Bellour, Metz, Wollen’in üzerine çalışmalar yürüttüğü 
semiyolojik birikimleriyle beraber beslenen psikanalitik yöntemler, izleyici algısını tasvir etmede 
koordineli olarak çalışırlar. Klostrofobik mekanlar, kamera açıları, aydınlatma teknikleriyle bir bütün 
olarak incelenen filmlerin analizlerinde psikanalizle beraber farklı yöntemler de devreye girer. 
(Abrams, Bell, Udris, 2001: 217). Seyirci algısının da tasvir edilmesi için çaba harcanan bu yıllar, 
korku filmlerine duyulan ilginin kökeninin araştırıldığı yıllar olur. 

Korku filmlerinin izlenme oranları incelendiğinde, oldukça büyük bir kitleyi kapsadığı 
görülür. Korku filmlerinden haz almak isteyen seyirci için sunulan görsellik ve işitsellik, seyirciyi film 
anlatısına dahil edebilmek için en etkili biçimde kullanılmaya çalışılır. Bu kullanım biçimleri ise 
yönetmenler tarafından farklı şekillerde uygulanır. Seyircinin film anlatısına dahil olarak korkmasının 
temel sebeplerinden bir diğeri ise Mulvey’in açıklama getirdiği özdeşleşme kavramıdır. Mulvey 
makalesinde psikanaliz temelli bir yaklaşımla konuyu ele almış, dolayısıyla psikanalitik inceleme 
Mulvey ve özdeşleşme kavramından hareketle çalışmada tanımlanmıştır.  

1975 yılında Laura Mulvey tarafından yayınlanan Görsel Zevk ve Anlatı Sineması isimli 
makale, psikanaliz temelli farklı bir bakış açısını sinemanın hizmetine sunar. Cinsiyete dayalı bir 
kavramsallaştırma ile makaleye yaklaşan Mulvey, özdeşleşmenin tanımını yapar ve bu tanım, korku 
duygusunun açıklanabilmesi için önem taşır. 

Sinemanın dikizleme (skopofili) hazzına hizmet ederek birey üzerinde haz uyandırdığını 
söyleyen Mulvey, sinemada bakışın çelişkili yönlerini ortaya koymaya çalışır. Bakış yoluyla bir 
başkasını cinsel uyarım nesnesi olarak kullanarak bu halin birey üzerinde doğuracağı skopofili hazzını 
tanımlar. İkinci olarak narsism ve egonun kuruluşu açısından görülen nesneyle özdeşleşme durumunu 
da özdeşleşmenin farklı bir yönü olarak ortaya koyar. Freudyen temelli bakış açıları için önem taşıyan 
iki duruma odaklanan Mulvey, bu çerçevede perdede görülen nesnenin seyreden özne açısından 
doğurduğu hazzı açıklar (Mulvey,  1999: 837). Korku filmi seyircisi için oldukça geçerli olan 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

589	

özdeşleşme kavramı, seyircinin film anlatısına dahil oluşunu anlatır. Seyirci filme, anlatının içinde bir 
gözle bakarak sunulan sahnelerden doğan korku hissine kapılır. Bilincin özdeşleşilen sahnede 
olmamasının fark ediliyor oluşuyla korku, hazza dönüşür. Dolayısıyla bilinç özdeşleşilen sahnede 
olmadığına karar verdiğinde, yalnızca hormonal bileşenlerden doğan haz ile birlikte kalınır. Bu 
çerçeveden bakıldığında korku filmleri üzerine yapılan analizlerde Freudyen bakış açılarının kullanımı, 
İngiliz rüyalarının edebiyata ve sinemaya aktarımından günümüze kadar işlevselliğe sahip olmuştur.  

3.3. Türk Sinemasında Son Dönem Korku Filmleri Üzerine Bir Değerlendirme 
Türk sinemasında korku filmi üretimi, diğer türlere oranla oldukça sınırlıdır. Seyirci açısından 

bakıldığında, diğer türlere sayıca oranla daha az seyircisi bulunan bir türdür. Türk halkının korkularına 
odaklanmaya 2004 yılından itibaren başlayan bu filmlerde anlatıların İslami motiflerle bezenmesi 
ancak bu yıldan sonrasında görülmüştür. Bunun sebeplerinin önemlilerinden bir tanesi Türk 
sinemasında Drakula İstanbul’da başlayan uyarlama film üretimi geleneğidir. Yurtdışında satış oranları 
yüksek olan edebi eserlerin, Amerika ve Avrupa film endüstrisi tarafından üretilmiş ve coğrafyalarında 
büyük üne kavuşmuş filmlerin, Türkiye’ye uyarlanma geleneği, korku filmlerinin salt Türk 
toplumunun korkularına erişebilme olanağını geçiktirmiştir. Beğenilen korku filmlerinin yeniden 
perdeye aktarımı da sinemada oldukça görülen bir durumdur. Korku filmlerinin kimileri, gelişen görsel 
ve işitsel tekniklerle tekrar perdeye aktarılmıştır. Dünya sinemasında da örnekleri görülen bu durum 
yeniden yapım (remake) olarak adlandırılmış; ülke sinemalarına göre konu ve imgelerde küçük 
değişiklikler yapılarak uyarlanmasıyla seyirciye sunulmuştur. Filmin tekrar çekildiği ülkeye ait korku 
temaları ve metaforlarının yerleştirilerek seyirciye sunulmasının örnekleri görülmüş, bu filmler Türk 
sinemasında da yerini almıştır. Türk sinemasında Drakula İstanbul’da, Şeytan gibi dünya sinemasından 
uyarlanan, anlatıya Türk dini inanışlarına ait kodların serpiştirildiği filmler, özgün bir korku sineması 
dili yaratımını geciktirmiştir. 

Çalışmada Boxoffice Türkiye verileri çerçevesinde Türk seyircinin tercih ettiği korku 
filmlerine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Bir filmin yalnızca gişe başarısının, filmi başarılı veya 
başarısız olarak nitelendirmeye yetmeyeceği bilinciyle, izleyicinin sayısal çoğunluğuyla doğru orantılı 
olan seyir tercihlerine göre bir yaklaşım sergilenmiştir. 

Boxoffice Türkiye verileri göz önüne alındığında; son dönem seyirci rekortmeni filmler 
arasında korku filmleri kendine diğer türlerin oldukça ardında yer bulur. Türk korku filmlerinin 2000’li 
yılındaki dönüşümüne gelinene kadar geçen süreçte İngiliz edebiyatı, rüyaları, dini motiflerinin hakim 
olduğu öyküler seyirci için korku filmlerini tercih edilesi bir tür olmaktan uzakta tutar. Bu türün 
egemen kalıpları arasında yer alan bilinmeyenin, morfolojik kusurların veya bir önceki başlık altında 
belirtilen alt türlerine ait öğelerin kullanımında Doğu kültürü ve Batı kültürü arasındaki inanç 
biçimlerinin farklılığını göz önüne almak gereklidir.  

Mulvey’in özdeşleşme teorisi çerçevesinde korku filmlerine seyirci özelinden bakılması, 
durumu açıklayıcı kılar niteliktedir. Seyircinin perdede görülen karakter veya nesne ile özdeşleşme 
çabası, anlatı kodlarının Türk seyirci açısından İslami geleneklere bağlılığını şart koşar. Türk 
izleyicisine yakın gelen korku filmi türleri, İslami motiflerdir. Bunun yanında evrensel olarak 
değerlendirilebilecek olan viseral korku türünde karakterlerin özdeşleşmeyi sağlayabilmeleri ızdırap ve 
işkence içeren sahnelerle mümkün kılınmıştır. Dünya sinemasında korku filmi örneklerine bakıldığında 
yüksek gişe başarısıyla Testere filmi, evrensel bir temaya işlerlik kazandırmış, seri halini almış aynı 
zamanda Türk korku sineması özelinde de yüksek bir gişe başarısı yakalamıştır. Beden bütünlüğünün 
işkenceler ile bozulmasını seyirciye aktaran viseral korku türünün filmleri, evrensel bir tema haline 
gelerek sinemada geniş bir kitleye ulaşmıştır. Dini motifleri oldukça az kullanan bu filmler, Boxoffice 
Türkiye verilerine göre izlenme oranları yüksek korku filmleri arasındadır. 

Boxoffice Türkiye verilerine göre Türk korku sinemasının gişe rekortmeni elli filminin içinde 
Dabbe serisinin diğer filmlere oranla sayıca fazlalığı göze çarpar. korku filmlerinin türleri altında 
Dabbe serisi, üç alt türe dahil olabilme özelliği taşır. İslami düşüncede Dabbe, bir kıyamet alameti 
olarak Türk halkı zihinlerine yerleşmiştir. Dünyanın sonunun çeşitli felaketler aracılığıyla geleceği 
anlatısına dayanan Kıyamet Korkusu alt türü, Gizli Korku türü yani; şeytan-cin çıkartma ayinleri, dini 
bir karakteri barındıran ve Bölgesel Korku olarak belirtilen belirli bir coğrafyaya ait korkuların perdeye 
aktarımını oluşturan üç türe dahil olma özelliği kazanarak İslami motifleri barındırır. Ayrıca Dabbe 
serisinde anlatının üzerine kurulu olduğu karakterler, makyaj, kostümler, aydınlatma teknikleri ve 
öykünün Türk halkı inanışlarıyla bu inanışlar etrafında biçimlenen algıları Türk korku filmleri seyirci 
sayısı sıralamalarında Dabbe serisini üst noktalara taşır. 

Türk korku sineması seyircisi tarafından üst sıralara taşınan Hollywood yapımı filmler de 
bulunur. Boxoffice Türkiye gişe rekortmeni filmler sıralamasında ikinci sırada yer alan Dünya Savaşı Z 
filmi, etkileyici görsel efektleri ve yıldız oyuncuları sebebiyle Türk inanç sisteminin geleneksel 
motiflerini barındırmasa da seyircinin tercih ettiği filmlerden biri haline gelmiştir. Yine Hollywood 
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yapımı Hayalet Gemi filminin, görsel-işitsel tekniklerin kullanımı, film ritmi ve oyuncu kadrosunun 
özenle seçimi sebebiyle, üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda önemli örneği Jaws olan 
ve anlatı itibariyle suda geçen filmlerin farklı bir korku unsuruyla pekiştirildiğinin de düşünülmesi 
gerekir. İnsanlığın sular altındaki yaşamla ilgili sınırlı bilgiye sahip olması, seyir anında bilinçdışı 
tarafından bir bilinmeyen korkusu daha doğurur. Bu filmlerde korkulan esrarengiz olaylar, cisim veya 
canlıların yanında seyirci aslında bir bilinmeyenle yani; su, boğulma, su altı canlıları, sualtı karanlığı 
korkusuyla da yüzleşir. Gerilim ve korku unsurları dahil edilmediğinde bireyde dinginlik ve huzura 
dayalı hisler uyandırabilecek bu sahneler, gerilim ve korku unsurlarının dahil edilmesiyle korkutucu 
sahnelere dönüşebilmektedir. Korku filmlerine ait işitsel unsurlar burada oldukça önem kazanır. 
Dolayısıyla bu filmlerin popülerliğinin temelinde bilinçdışında yatan bir korkuyla daha yüzleşilmesi, 
seyirci tercihi açısından önemlidir.  

Viseral korku türü olarak korku filmlerinin alt türleri altında açıklanan türler, evrensel 
temalardan birini barındırır. Beden bütünlüğünün işkence ve ızdırap verici olaylarla bozulmasının 
anlatı temelini oluşturduğu filmlerde de görsellik ve işitsellik önemli bir nitelik kazanır. Özellikle 
teorisyenler tarafından seyircide mazoşist bir seyir hazzı olarak nitelendirilse de özdeşleşme 
kavramının bir tezahürü niteliğinde olan bu filmlerin Türkiye’de izlenen korku filmleri arasında üst 
sıralarda yer almaları, geleneksel motifler dahil edilmediğinde korku filmlerinin evrensel temalara 
yönelme gerekliliğini ortaya koyar. Görsel-işitsel unsurların zenginliği özellikle bu filmlerde seyircinin 
arayacağı niteliklerden olur. Testere serisi filmleri, geleneksel Türk seyircisinin temel korku 
unsurlardan öte viseral korkuları barındıran tür olarak karşımıza çıkar ve Testere serisi filmleri yüksek 
izlenme oranıyla viseral korkuların Türk halkında yansımasını oluşturur. 

Türk sinemasında özellikle 2000’li yıllardan sonra İslami motiflerin anlatılara dahil edilmesi 
Doğu kültürü nitelikleriyle üretilen filmler açısından bir dönüşümün gerçekleşmesine olanak sağlar. 
Türk korku filmlerinin üretildikleri toplumun inanç sistemine eğilimleri bu yıllar ve sonrasında 
mümkün olmuştur. Dolayısıyla İngiliz-Alman-Amerikan inanç sistemin nitelikleriyle Hollywood 
sinema endüstrisi tarafından üretilen filmlerin diğer ülke sinemalarında uyarlamalarının üretilmesi, 
yeniden yapımlar, içerik açısından Batı kültürü inanç sistemlerinin farklılığı sebebiyle korku filmlerini 
seyredilmekten uzakta tutar. Gelişen görsel ve işitsel tekniklerin sinemaya uygulanması ve Türk inanç 
sisteminin film içeriklerine aktarılması, bu türün Türkiye’de görünürlüğünü arttırmıştır. 2000’li 
yıllardan sonra üretilen korku filmlerine ayetler, büyüler, cin, dabbe, semum, siccin gibi İslami 
motiflerin dahil edilmesi, korku sineması geleneğinde Batı inanışlarından yerel ölçeğe dönüldüğünü 
gösterir. Film isimlerinin de toplumun inanç sistemini yansıttığı korku filmleri son dönem Türk 
sinemasında üretilmeye başlanır.  Bilinç dışına kodlanan bu anlatılar, özdeşleşmenin gerçekleşmesini 
yani Türk sinema seyircisinin perde ile bütünleşmesinin sağlanmasını kolaylaştıracak önemli 
etmenlerden birisi olur. 

Bahse konu doğaüstü karakterlerin Türk sinemasında yer alışları biçimsel olarak farklıdır. 
Morfolojik kusurlar ile filme dahil edilen bu karakterler, bilinçdışının farklı morfolojilere vereceği 
tepkiden faydalanır. Karakterler Türk korku sinemasında perdeye yansıtıldığında hem inanç sistemi 
hem de morfolojik kusurların yansıtılması sebebiyle korku duygusu uyandırır. Perdede gösterilen ve 
morfolojik kusurlara veya farklılıklara sahip olan motifler, insan algısına yabancı gelen biçimsel 
özellikleri, ses kurguları ile korku uyandırır. Gösterilmeyen fakat varlığından emin olunan doğa üstü 
varlıkların öyküye dahil edilmesi ise bilinmezlikten doğan korkunun bir sunumudur.  
 
SONUÇ 

Korku duygusu, türlerin adaptasyonu ve yeryüzünde tutunabilmeleri için hayati öneme sahip 
gerekliliklerdendir. Tehlike olduğu düşünülen bir durumda bilinçdışı ve bilincin koordineli biçimde 
çalışmasıyla canlı, korku hissine kapılarak tepki verme durumunda kalır. Hayatın devamını sağlayan bu 
tepkiler, türlerin devamlılığını doğrudan etkiler. Dolayısıyla korku duygusunun insanlığa hizmeti, 
insanlığın varoluşuna dayanır. Açıklayamadığı meteorolojik olaylardan, hayvanlardan, karanlığın 
gizeminden korkan insanlığın barınmaya, kendini savunabilecek araç-gereçlere ihtiyaç duymuş ve buna 
yönelik gelişimler sergilemiştir. İnsanlığın günümüze geliş serüveninin her anına etki eden korku 
duygusu, günümüz sinema sanatına uygulanarak seyirci özelinde farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. 
İnsanlığın korku duygusunun açıklanabilmesi adına yapılan deneylerin aralarında çeşitli tartışmalar 
bulunsa da, deneylerin bazı bulgularının sinemaya uyarlanabilmesi mümkün olduğu görülür. John 
Broadus Watson ve Rosaline Rayner tarafından gerçekleştirilen Küçük Albert deneyi, kimi etik 
tartışmaları beraberinde getirmesine rağmen korku filmleri ve ses olgusunun kavranması konusunda 
açıklayıcıdır. Yüksek frekansa sahip seslerin görsellikle beraber sunulması, film ritminin belirlenmesi 
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ve seyirci tarafından tepki kaynağı olduğu bulgusuna ulaşan Moncrieff, Venkatesh ve Dorai, korku 
filmlerinde ses fenomeninin etkileyiciliği üzerinde yapılacak yorumlamalara elverişli tanımlamalar 
sunabilmişlerdir. Donald Olding Hebb ise şempanzeler üzerine gerçekleştirilen deneyde şempanzelerin 
korkuyu deneyimler aracılığıyla öğrenmediği, yılanın biçimsel özelliklerinden kaynaklanan morfolojik 
bir korku duygusuyla ikildikleri tespitini yapar. Korku filmlerinde sunulan nesne veya canlıların 
alışılagelmiş biçimlerinden ziyade morfolojik kusurlar ile sunulması, içgüdüsel olarak bir korku 
yaratımına sebep olacağı çıkarımını yapmamıza olanak sağlar. Zombi, vampir, cin, deccal gibi 
toplumların inanç sistemleri, bilinçdışları, rüyaları ve anlatılarına dayanan motiflerin sunumunda 
sinema, morfolojik kusurlar veya bilinmezlikler kullanarak korku duygusu uyandırabilmeyi amaçlar.  

Laura Mulvey’in psikanaliz temelli bir bakış açısıyla yaklaştığı Görsel Haz ve Anlatı 
Sineması isimli makalesinde özdeşleşme kavramının, korku filmlerine yaklaşımın biçimlenmesinde 
önemli rol oynadığı görülür. Korku filmlerinde seyircinin tepkilerinin anlamlandırılmasında önem 
taşıyan bu çalışma, seyreden bireyin narsizm ve egonun kuruluşu aracılığıyla perdede görülen imge ile 
özdeşleşmeyi gerçekleştirdiğini savunur. Korku filmlerinde ise seyirci, perdede görülen imge ile 
özdeşleşerek anlatıya dahil olur. Korku duygusu yaratımına sebep olan bu durumun sinema 
seyircisinde haz uyandırması, bilincin devreye girişiyle mümkün olmaktadır. Seyirci bilinci, 
özdeşleşilen sahnede olunmadığını farkındadır dolayısıyla güvende olan birey için sunulan görsellik ve 
işitsellik hormonal tepkimelerin de etkisiyle haz uyandırmaya başlar.  

Türk sinemasında son dönem korku filmlerine gelindiğinde anlatıların genellikle dini motifler 
üzerine kurulu olduğu görülür. Özellikle 2000’li yıllardan sonra kullanılmaya başlanan ve Türk 
toplumunun inanç sistemine hitap eden anlatıların, Türk sinemasında korku filmleri üzerine yeni bir dil 
yaratımına olanak sağlaması söz konusudur. Filmlerin isimlerinde açıkça görülen bu motifler, 
bilinmezlik, morfolojik kusurlar ve klostrofobik mekanlarla beraber seyirciye sunulurlar. Boxoffice 
Türkiye verilerine göre; Türk sinemasında izlenme oranı en yüksek korku filmlerine bakıldığında ilk 
göze çarpanların İslami geleneğe ait anlatılar ve Hollywood tarafından üretilen gelişmiş görsel-işitsel 
tekniklere sahip yapımlar olduğu görülür. Geçmişte görülen korku filmlerine İslami imgelerin 
yerleştirilerek yapılan uyarlamalara oranla yüksek gişe rakamlarının, geleneksel motiflerin yoğunlukta 
olduğu anlatılara yönelimi seyirci talebinin bu yönde olduğunun göstergesidir.  

Korku Filmi Türleri başlığı altında açıklanan ve Türk korku filmlerinin dahil edilebileceği alt 
türler mevcuttur. Boxoffice Türkiye verilerine göre; Türk korku filmi seyircisinin en çok talep 
gösterdiği filmler özellikle Bölgesel Korku, Kıyamet Korkusu, Gizli Korku ve Viseral Korku alt 
türlerine dahil edilen anlatılardır. Korku sineması seyircisinin isteklerine eğilen yönetmenler, özellikle 
gişe başarısına yönelik filmler üretmeye çabalayarak Türkiye’de korku filmi seyircisini sinema 
salonlarında tutmayı amaçlamaktadır. Evrensel korkulara hitap eden, görsel-işitsel tekniklerin yoğun 
kullanımı ve etkileyiciliğine dayalı Hollywood yapımları, İngiliz, Amerikan, Alman bilinçdışları ile 
inanç sistemine ait kültürel kodların yerleştirildiği anlatılar karşısında Türk korku sineması 
yönetmenleri İslami motiflere ağırlık vererek Türk halkının korku kalıplarını analiz etmeye başlamış, 
2000’li yıllardan sonra ise kendi korku sineması dilini oluşturma çabasına girerek geçmişe oranla daha 
başarılı olmuştur. 
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2000’li Yılların Türk Sineması’nda Travmatik Benlik Temsilleri: 
Tayfun Pirselimoğlu’nun “Ölüm ve Vicdan Üçlemesi” Örneği 

	
Ulaş Işıklar 

Dr. Öğretim Üyesi 
Antalya AKEV Üniversitesi ,	Sanat ve Tasarım Fakültesi ,	Radyo TV ve Sinema Bölümü 

ÖZET 
Herhangi bir toplumdaki bireyin benlik algısı, doğrudan doğruya içinde yaşadığı sosyal ve kültürel 
düzenin egemen değer dizgeleriyle kurduğu ilişkiye göre biçimlenmektedir. Söz konusu dizgelerin 
oluşturduğu egemen akışa dâhil olamama durumu, bireysel benlik inşasında travmatik konumlara yol 
açabilmektedir. İçe kapanma, edilgenleşme, anlamlı bir yaşam düşüncesinden uzaklaşma, umutsuzluk 
gibi olumsuz duygulanımlarla dışa vurulan bu konumlar, travmatik benlik inşasına işaret etmektedir. 
Türkiye’de 1980 sonrasında yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümün sonuçları, 1990’ların 
ortalarında ortaya çıkan Yeni Türk Sineması’nda bu tür benlik temsillerinin sıkça yer almasının temel 
nedeni olarak görülebilir. Kapitalizm, tüketim kültürü, bireysel rekabet gibi değerlerin meydana 
getirdiği egemen akışın dışında kalan bireylerin benlik algısı, bu filmlerde travmatik boyutlarıyla ele 
alınmaktadır. Bu çalışma, Yeni Türk Sineması’na dâhil olan yönetmenlerden Tayfun Pirselimoğlu’nun 
“ölüm ve vicdan üçlemesi” olarak adlandırılan Rıza, Pus ve Saç filmlerindeki benlik temsillerinin 
travmatik boyutlarını analiz etmeye odaklanacaktır. Bu filmlerde maddi ve entelektüel yoksunluk 
nedeniyle metropolün egemen akışına dâhil olamayan karakterlerde görülen içsel sıkıntının, travmatik 
benlik inşasına yol açtığı ortaya konacaktır. Analizde, Kierkegaard’ın “umutsuz birey” sınıflandırması 
üzerinden “varoluşçu” değerlendirmeler yapılacaktır. Böylece, kendisi de Türkiye’deki toplumsal 
dönüşümü deneyimlemiş olan Pirselimoğlu’nun, filmlerinde bunun sonuçlarını hangi yönde yansıttığı 
felsefi temelde irdelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Travma ve Benlik İnşası, Yeni Türk Sineması, Sinemada Bireyin Temsili        	
 

The Representaion of Traumatized Self in Turkish Cinema of 2000’s:  
Tayfun Pirselimoğlu’s “Triology of Death and Concience” Example	

 
ABSTRACT 
The perception of an individual on his/her self in any given society is shaped by the relationships 
constructed by the dominant values of social and cultural atmosphere of the society the individual lives 
in.  The individual’s exclusion from the dominant flow may lead to a series of traumatic emotional and 
mental states in the construction of one’s self. These states, which can be expressed as introversion, 
inactivation, distancing oneself from the thought of a meaningful life, and hopelessness signal the 
construction of a traumatized self. The reasons behind the frequent representation of this kind of self in 
New Turkish Cinema, which has emerged in the 1990s, can be traced back to the social and cultural 
transformation of the Turkish society in the 1980s. The perception of individuals on their self who have 
remained outside the dominant flow which is channelled by capitalism, consumerism, and competition 
are depicted and told in these films with an emphasis on their personal traumas. This study focuses on 
the films of Tayfun Pirselimoğlu, who belongs to New Turkish Cinema. Rıza, Haze and Hair, which 
are called as “the trilogy of death and conscience” will be analysed in terms of their representation of 
the traumatized individual.  The anxiety of the individual who cannot be part of the dominant circles of 
the big metropoles due to their intellectual and material deprivation is one of the main sources of their 
traumatized self as seen in these films. Kierkegaard’s concept of “the individual in despair”, the 
analysis will be based on “existentialist” theories and evaluations. In this way, the study will try to 
address the reflection of the consequences of the social and cultural transformation in Turkey on the 
films of Pirselimoğlu, who has also experienced the recent changes in his society.   
Key Words: Trauma and the Construction of Self, New Turkish Cinema, Cinematic Representation of 
the Individual 
 

1. GİRİŞ 
Tarihsel ve güncel düzeyde akla gelebilecek beşeri ve sosyal sistemlerin neredeyse tamamında 

her bir birey, yaşantısını sürdürürken çeşitli “oluşturulmuş” yapılara göre anlamlandırma yapmakta ve 
kimliksel/davranışsal kodlar belirlemektedir. Dolayısıyla kültürel ve toplumsal dönüşümler, bireyin 
anlamlandırma ve kimliksel/davranışsal kod çerçevesini de değiştirmektedir. Bireyin, kendisiyle ve 
dünyayla ilgili anlam üretiminde nesiller arasında aktarılan alışkanlık ve gelenekleri de kullandığı 
dikkate alındığında, değer sistemi ile toplumsal dönüşümler arasındaki ilişki net şekilde ortaya 
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çıkmaktadır. Önemli dönüşümlerin gerçekleştiği dönemlerde, bireyin, yaşamındaki eylemler, olgular 
ve deneyimleri yorumlamak ve bunlara anlam vermek için kullandığı alışkanlık ve geleneklerin günlük 
yaşamın ihtiyaçlarına karşılık vermediği görülmektedir. Bu dönemlerde yoğunlaşan “deneyim ve 
yorum zıtlığı”, birey psikolojisinde kriz meydana getirebilmektedir. Bu kriz, çoğu zaman bireysel 
benlik inşasını da doğrudan etkilemekte ve travmatik benlik oluşum sürecine neden olabilmektedir. Bu 
çerçevede, bireyin toplumsal bağlantılar örgüsü ve geçerliliğini koruyan kültürel anlam yapıları içinde 
yaşaması nedeniyle söz konusu benlik krizi, bireysel olduğu kadar, toplumsal olarak da yorumlanması 
zorunlu bir olgudur. 

Modernite ile birlikte Batı toplumlarında artış gösterdiği savunulan bireysel benlik krizinin, 
Batı-dışı kültürlerde de kendini gösterdiğine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda, yaklaşık iki yüz yıldır 
Batı değerlerini kendi kültürü ile harmanlamaya çalışan Türkiye’de de benzer bireysel sorunların 
ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bir yandan küreselleşme ve ülke dışı etkilerle, diğer yandan da ülke 
içindeki politikalar ve kitle iletişim ürünleriyle yaygınlaştırılan hayat tarzı sonucunda, Türkiye’deki 
toplumsal ve kültürel yaşamda kitlesel tüketim temelinde bir dönüşümün gerçekleştiği 
vurgulanmaktadır. Buna ek olarak, Türkiye’nin kültürel yapısındaki geleneksel değerler ile Batılı 
değerler arasındaki bazı çatışmaların, bireysel ve toplumsal sorunları arttırıcı yönde işlev gördüğüne 
işaret edilmektedir.      

Batı’da öncelikle psikoloji ve felsefe gibi alanlarda ele alınan bu benlik krizi sanatsal alanda 
da karşılık bulmuştur. Bu duygu durumu içindeki birey temsillerinin edebiyat ve sinemada sık olarak 
kullanıldığına dikkat çekmek gerekmektedir. Özellikle 20. yüzyılın hemen başında “modern sanat”ın 
önemli bir dalı olarak ortaya çıkan sinemada, bireyin kültürel anlam örüntüleriyle ilişkisi bağlamında 
yaşadığı kaygılara, çıkışsızlıklara ve sorunlara sıkça yer verilmiştir. Benzer şekilde, bireye dair bu gibi 
sorunların, özellikle 2000 sonrasında Türk Sineması’ndaki filmlere de yansıdığı görülmektedir. Bu 
bağlamda, 1990’ların ortasından itibaren sinema yapmaya başlayan Zeki Demirkubuz, Yeşim 
Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem ve Tayfun Pirselimoğlu gibi yönetmenlerin, yarattıkları film 
karakterleri aracılığıyla bireyi etkilemiş olan belirli toplumsal ve kültürel süreçlere gönderme 
yaptıklarını söylemek mümkündür. Bu yönetmenlerin filmlerinde çoğu kez bireysel kimlik ve anlam 
krizi içinde bulunan karakterlerin yer almasının arka planını oluşturan bu süreç, 1980 sonrasında 
Türkiye ve dünyada gerçekleşen toplumsal ve kültürel dönüşümü doğrudan işaret etmektedir. Bu 
bakımdan, filmsel karakterlerin, filmlerin üretildiği zamanın gerçek koşullarına uygun biçimde, benlik 
krizi yaşayan bireylerin bir göstergesi olarak işlev gördüğünü söylemek olanaklıdır. 

Bu çalışmada, ilk olarak birey ve benlik kavramlarının tanımlarına değinilmiş, ardından bu 
kavramların toplumsal ve kültürel yapılarla bağlantısı üzerinde durulmuştur. Daha sonra, Türkiye’nin 
modernleşme sürecinde ele alınan birey/benlik kavramları travma olgusu temelinde incelenmiş ve söz 
konusu sürecin sanat alanındaki güncel yansıması olan Yeni Türk Sineması ile de ilişkilendirilmiştir. 
Bunu takip eden bölümde, Yeni Türk Sineması’nın önemli auteur yönetmenlerinden biri olan Tayfun 
Pirselimoğlu’nun yaratıcı nitelikleri kısaca aktarılmıştır. Sonraki kısımda ise, Pirselimoğlu’nun ‘Ölüm 
ve Vicdan Üçlemesi’ olarak anılan filmlerindeki birey temsilleri, travmatik benlik krizi çerçevesinde 
ortaya konmuştur. Sonuç bölümünde, irdelenen bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme yapılarak 
çalışma sonlandırılmıştır.	

 
2. BİREY/BENLİK KAVRAMLARI VE TOPLUM/KÜLTÜR İLE İLİŞKİSİ 

Birey kelimesi, en genel anlamda; “Kendine özgü niteliklerini yitirmeden bölünemeyen tek 
varlık, fert”1 şeklinde tanımlanmaktadır. Psikolojik anlamda birey, “İnsan topluluklarını oluşturan, 
insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı nitelikleri de bulunan tek 
can, fert”2 şeklinde açıklanırken, sosyolojik olarak birey ise, “Toplumları oluşturan ve düşünsel, 
duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert”3 biçiminde tarif 
edilmektedir. Buna göre, diğer kişilerle asla tam bir aynılık içinde betimlenmeyen birey; akıl, algı, 
duygu ve inanç yönünden tek olan insan anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, insanlık tarihinde 
bireylerin doğanın zorlukları karşısında birlikte yaşama iradesini ortaya koyarak toplumsal yapıyı 
oluşturduğu görülmektedir. “ (…) bir toplum bireylerden oluşur ve birey, yaşamının içeriği ve 
bilincinin biçimi içinde ve bundan dolayı toplumsal bir varlıktır”4. Bu açıdan ele alındığında, ‘insan 
																																																								
1	T.D.K.	Sözlüğü,	1988:	345.	
2	T.D.K.	Sözlüğü,	1988:	345.	
3	T.D.K.	Sözlüğü,	1988:	345.	
4	Lefebvre,	2013:	78.	
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olma’ niteliğinin temelinde, topluma aidiyet bilincinin yattığını söylemek olanaklıdır. 
Birey kavramının hukuki, siyasi ve kültürel düzeyde bir terim halini alması, Batı’da modern 

dönemde gerçekleşmiştir. Modern dönemde ayrıca, bireyin her yönden kendi varlığının biricikliğinin 
farkına varması için uğraş vermesi anlamında kullanılan bireyleşme sürecine yönelik yeni terimler de 
ortaya atılmıştır. Bu dönemin ürünü olan ‘benlik’ fikri, bireyleşme sürecinin gelişmesinde etkili 
olmuştur. Benlik düşüncesinin, bireye dair eski anlam oluşumlarının yeni bir biçime dönüşmesi sonucu 
ortaya çıktığına işaret edilmekte, bunun temelinde modern bilimsel çalışmaların ardından geleneksel 
‘ruh’ kavramının dünyevileşmesinin bulunduğu belirtilmektedir. Buna göre, “ (…) bir zamanlar 
insanların ölümsüz bir Ruha sahip olduklarını düşündükleri gibi Batıdaki modern bireyler de 
kendilerinin, öncesinde Ruha atfedilmiş tüm niteliklerle, eşsiz bir benliğe sahip olduklarını 
düşündüler”5. O halde, modern dönemle meydana gelen değer değişiminin, bireyin içsel dünyasındaki 
ruh düşüncesini benlik fikrine dönüştürdüğünü söylemek olanaklıdır. Bireyleşmenin, benlik fikri ile 
değişime uğraması sonucu sadece belli bir dönemde değil, “kişinin yaşamı boyunca yavaş yavaş 
gelişen”6 bir süreç olarak kabul edilmeye başlandığı görülmektedir. Dolayısıyla, Batı modernliğinde 
sadece varlığıyla ‘tek ve eşsiz’ olma özelliği taşıyan her insanın, hayatın çeşitli anlarında kim ya da ne 
olduğu konusunda düşünmesi, bireyleşebilmek için gerekli sayılmaktadır.   

Bu doğrultuda bireyin, benlik oluşturma sürecinde içinde yaşadığı toplumsal ve kültürel 
örüntülerle ilişkiye girmesi kaçınılmazdır. Çünkü teklik, özgünlük, biriciklik manasında eşsizlik 
niteliği taşıyan birey, aynı zamanda toplumsal bir varlıktır. “İnsan bir topluluk varlığıdır, benim var 
olduğum ne kadar doğru ise, bizim var olduğumuz da o kadar doğrudur, bir ‘biz’ olmadan ‘ben’ de 
yoktur; ‘ben’ sadece ‘biz’in bir ‘üyesi’ değildir, aynı zamanda ‘biz’ de ‘ben’in zorunlu bir üyesidir”7. 
Bireyin hayatı yorumlamakta başvurduğu değer dizgelerinin oluşturduğu yapıların toplamı, toplumsal 
ve kültürel düzen adını almaktadır. Dolayısıyla, bireyin kim olduğu, kendini ve yaşamı nasıl 
anlamlandırdığı, kültürel değer sistemiyle ne tür bir ilişki kurduğu gibi konular, zorunlu biçimde 
kişinin kendi niteliklerinin olduğu kadar, içinde yetiştiği toplumsal yapının da sonucudur. Bu anlamda, 
bireyin yaşamı, hiçbir zaman salt kendi eylemlerinden ibaret değildir. Bireysel anlamlandırmayı 
sağlayan bilinç ile toplumsal değerleri içeren sosyal sistem arasında ‘karşılıklı’ ilişki bulunmaktadır. 
Bu ilişki açısından birey, “ (…) aynı zamanda her kurumun yaratıcısı ve taşıyıcısı”8 olarak 
yorumlanmaktadır. Toplumsal ve kültürel düzenin temel özelliği ise, aynen benlik inşasında olduğu 
gibi, ‘statik’ değil ‘değişken’ oluşudur. Toplumsal yapı oluşturmuş tüm kültürlerin gelişim sürecinde 
bireyin, yaşadığı toplumsal sistemdeki dönüşümleri etkilerken aynı zamanda onlardan etkilendiğinin 
göz önünde tutulması gerekmektedir.  

 
3. TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİREY KAVRAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE TRAVMA OLGUSU 
Tarihsel, politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte, özellikle 20. ve 21. yüzyıllarda 

teknolojinin ulaştığı boyut, Batı değerlerinin, düşünce tarzının ve yaşam biçiminin dünyanın diğer 
bölgelerine aktarılmasına olanak vermiştir. Bu durumun, aynı zamanda, moderniteye ait değerlerin de 
Batı dışına iletilmesi anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Modernite, Batı kültürünün kendi 
özgül koşulları sonucunda oluşmuştur. Diğer toplumlar için ise, modern değerleri “alma” durumu söz 
konusudur. Buna göre, Batı dünyası dışındaki ülkeler için modernleşmenin, tarihsel olarak Batı’da 
gelişen politik, ekonomik ve toplumsal yapılara doğru bir değişim hareketi anlamını taşıdığı 
görülmektedir. “Modernleşme, Batılı toplumsal bilimciler tarafından, bütün gelişmekte olan 
toplumların, Batı toplumlarına benzer aşamalardan geçecekleri anlayışından hareketle oluşturulmuş bir 
kavramdır. Böylece toplumsal değişmenin, özel bir görüşe (Batılı görüşe) göre ele alınan özel bir 
durumu (az gelişmişlerin değişmesi) olmaktadır.”9 Bu çerçevede, modernleşmenin Batı dışındaki 
toplumlar tarafından bir ilerleme olarak değerlendirildiği yorumunu yapmak olanaklıdır. 

Türk toplumundaki modernleşme hareketlerinin, Osmanlı döneminden başlayarak iki yüz 
yıldan fazla süredir gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Türk kültüründe bu hareketler, genel 
olarak “Batılılaşma” ya da “Batıcılık” olarak adlandırılmıştır. Buna göre, Batıcılık, “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda başlayıp Cumhuriyet Türkiye’sinde yeni boyutlar kazanan, Batı Avrupa’nın 

																																																								
5	Elliot	ve	Lemert,	2010:	45.	
6	Bknz.	Fordham,	2008:	96.	
7	Akarsu,	1998:	146.	
8	Ergun,	2004:	94.	
9	Kongar,	1995:	227.	
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toplumsal ve fikirsel bileşimini erişilmesi gereken bir hedef olarak gören yaklaşım”10 olarak 
tanımlanabilir. Bu doğrultuda, Türk toplumundaki Batılılaşma hareketinin, gelişme, medenileşme ve 
çağdaşlaşma anlamında ele alındığı söylenebilir. Batı’ya ait hukuksal, toplumsal ve ekonomik bazı 
değerlerin kanun nezdinde benimsenmesi, Tanzimat ve Islahat Fermanları ve Kanun-i Esasi ile somut 
hale gelmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk Devrimleri ile ivme kazanan bu sürecin, siyasal 
çağdaşlaşma yolunda İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ‘yeni dünya düzeni’nin bir parçası 
haline gelme çabalarıyla sürdürüldüğü görülmektedir. 

Türk toplumunun Batılılaşma adı altında yaşadığı modernleşme deneyiminin niteliği ve 
sonucu konusunda ise birbirine karşıt görüşler bulunmaktadır. Karşıtlığın bir tarafını, Türkiye’ye özgü 
koşullarla da olsa modernleşme deneyimini başarılı bulan görüşler oluştururken, diğer yanda sürecin 
başarısız olduğu ve olumsuz sonuçlar doğurduğu yönündeki düşünceler yer almaktadır. Farklı 
görüşlerin birleştiği yer ise, Türk toplumunun Batılı değerlerle etkileşimi sonucu dönüşüme uğramış 
olduğudur. 

Türk modernleşmesini başarılı bulan yorumlara göre, Müslüman Doğu ile Hıristiyan Batı 
arasında ‘köprü’ olarak kabul edilen Türkiye, bu konumu nedeniyle İslam’ın modernlik ile 
uyuşamayacağı görüşünü boşa çıkarmıştır. “Türk toplumu kendisini tam anlamıyla ne İslami, ne de 
Batılı olarak ifade etmektedir ki bu ifade edemeyiş, İslami ve Batılı deneyimlere oranla çok daha özgün 
bir Türk deneyimine yön vermiştir.”11 Buna göre, Türk modernleşmesi, Batı’dakinin birebir kopyası 
değil, belirli tarihsel ve kültürel koşullara göre oluşmuş orijinal bir modernlik biçimidir. 

Türk modernleşme sürecini başarısız bulan görüşlerin ise, İslam dininin yapısı ve Avrupa tarzı 
koşulların bulunmaması sebebiyle Türkiye’de gerçek anlamda modern dönüşümün meydana 
gelemeyeceği düşüncesini öne çıkardığı görülmektedir. 19. yüzyıldan itibaren birçok farklı kültürün 
Batılılaşma sürecine girdiği ve değişim konusunda en az etkinin İslam kültürlerinde göründüğüne işaret 
edilmektedir. Bunun temel sebebi olarak, modern felsefe ile Tanrı egemenliğinden insan ve madde 
temelinde bir uygarlığa dönüşen Batı kültürünün tersine, İslam kültürünün Tanrı ve insan ilişkisinde 
ayrım yapamaması gösterilmektedir. Buna göre, “ (…) din, özellikle toplumsal alandan ve bireyin 
toplumsal yönünü kontrolden uzaklaşmadığı sürece modernleşmenin bütün yönleriyle işlevsel olması 
imkânsızdır.”12 Bu doğrultuda, Türk modernleşmesinin, özellikle Anadolu’nun taşra bölgeleri gibi 
geleneksel ilişkilerin egemen olduğu yerlerde eksik kaldığı iddia edilmektedir. Bu görüşe göre, 
“Cumhuriyet toplumu köylü olmaktan çıkartmış ama tam anlamıyla Batılılaştıramamıştır.”13 
Cumhuriyet Devrimleri ile Türkiye’de modernlik açısından ciddi ivme yakalanmış, böylece İslam’daki 
ümmetçi ‘kul’ anlayışından ‘yurttaş’a geçilmiştir. Ancak buna rağmen “yurttaşın bireye 
dönüşemediği”14 ve Batı modernitesindeki insan hedefine varılamadığı öne sürülmektedir.  

Türkiye’de geleneksel kültürün tam anlamıyla dönüştürülememesi ve Batılı değerlerin toplum 
genelinde içselleştirilememesi nedeniyle, modernitenin sadece belli yönlerinin kültüre uyarlanabildiği 
iddia edilmektedir. Bu durumun, kapitalizmin, özgün koşullar nedeniyle modernliğin tam yerleşmediği 
İslam toplumlarını da içerecek şekilde tüm dünyayı etkileyen evrensel bir süreç haline gelmesi sonucu 
gerçekleştiği15 savunulmaktadır. Buna göre, 12 Eylül sonrası Türkiye’de Batılılaşmanın, kapitalizm 
ekseninde teknoloji transferi ve tüketim kültürü gibi modernitenin ‘üstyapısal’ unsurlarıyla 
sürdürüldüğüne dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla, Türk modernleşme sürecinde 12 Eylül 1980 tarihi 
özellikle önem taşımaktadır. Bu tarihte gerçekleştirilen askeri darbenin ertesinde, 1980’lerin başında 
dünyada ABD Başkanı Reagan ve İngiltere başbakanı Thatcher’in şahsında cisimleşen neo-liberal 
politikalar, Türkiye’de işbaşına gelen Özal tarafından işlevsel hale getirilmiştir. Bunun sonucunda, 
Türkiye’de 1980’lerden itibaren toplumsal, ekonomik, kültürel ve sanatsal her alanda hızlı bir dönüşüm 
gerçekleşmiştir. 

Bu dönüşüm ile beraber, Türkiye’de geleneksel ve modern kültürün birlikte yaşanması sonucu 
ortaya çıktığı öne sürülen ‘kültür krizi’nin hızlandığına işaret edilmektedir. Buna göre, “Kültür krizinin 
temelinde, kültür değişmesi sürecinde maddi kültürün manevi kültürden önce değişmesi sonucunda 

																																																								
10	Mardin,	2012:	9.	
11	Kaya,	2012:	109.	
12	Vatandaş,	2012:	93.	
13	Özer,	2012:	150.	
14	Kahraman,	2007:	55.	
15	Bknz.	Gülsunar,	2015:	242.	
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meydana gelen ‘kültür boşluğu’ ya da ‘kültür gecikmesi’ bulunmaktadır.”16 Kültür boşluğunun en tipik 
şekilde, maddi kültürü oluşturan öğeler ile sosyal yapı arasındaki uyumsuzluk sonucu ortaya çıktığı 
ifade edilmektedir. Bu uyumsuzluğun, toplumsal ve bireysel düzeyde yaşanabilen ‘anomi’ durumuna 
yol açtığı dile getirilmektedir. “Anomi, özellikle kültürel norm ve amaçlarıyla, grup üyelerinin bu norm 
ve amaçlara uygun davranışlar yapmalarını sağlayan ve toplumsal yapı tarafından saptanan kapasiteleri 
arasında kopma olduğu zaman ortaya çıkan kültürel yapının yıkılması durumudur.”17 Bu tanımlama 
doğrultusunda, anominin, değerler ve normların oluşturduğu kültürel alan ile insan davranış ve 
ilişkilerinin meydana getirdiği sosyal alan arasındaki uyumsuzluğun yarattığı gerilim olduğu yorumunu 
yapmak olanaklıdır. 

Bu bağlamda, Türkiye’de özellikle 1980’lerin başında hız kazanan dönüşüm sürecinin ciddi 
bir kültür krizini ortaya çıkardığı, geleneksel ve modern değerler arasında kalma halinin bireylerde 
güvensizlik, belirsizlik, emniyetsizlik gibi olumsuz duygulara yol açtığı görülmektedir. Toplumsal ve 
bireysel anomi durumunun yaygınlık kazandığı, yine birey açısından değer karmaşası, kimlik, aidiyet 
ve anlam sorunlarının baş gösterdiğine dikkat çekilmektedir. 1980’lerle başlayan bu sürecin 1990’larda 
“kişilerin bilinçlerine, benliklerine ve kimliklerine sahip çıkma” olarak tanımlanabilecek bir “kaygıya” 
evrildiği18 belirtilmektedir. 

Bireyin karşılaştığı benlik parçalanması, merkezsizleşme, aidiyet sorunları gibi durumlar 
travma kuramıyla ilişkilendirilebilir. Lacan’ın travma kavramı için kullandığı ‘tuche’ sözcüğü, gerçek 
simgesel düzene dahil edilemeyen bir şey anlamındadır. Dolayısıyla travma kavramı, ‘temsil 
edilemeyene’ dikkat çeker. Travma, kültürün anlam haritasında bir kırılmaya tekabül eder.19 Bu 
çerçevede, Türkiye’de 1980 sonrası yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşüme uyum sağlayamamanın 
getirdiği bireysel sıkıntı, anomi ve aidiyetsizlik halini travmatik bir benlik durumu olarak saptamak 
olanaklıdır. Toplumsal ve kültürel bağlamda oluşan bu durumun sanatsal alandaki yansıması, öncelikle 
1980’lerde ama özellikle 1990’lı yıllarda ortaya çıkan yerli sinema filmlerinde yoğun şekilde 
görülmektedir. 	

 
4. TÜRK MODERNLEŞMESİNDE 1980 SONRASI DÖNÜŞÜMÜN BİREYE ETKİSİNİN TÜRK 

SİNEMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİ TÜRK SİNEMASI 
Türkiye’nin 1980’li yıllarda başlayan dönüşüm süreci, sanatsal alandaki üretimlere de 

yansımıştır. Sinemanın, toplumsal/kültürel dönüşüm ve oluşumları yansıtan bir sanat olduğu 
düşünüldüğünde, döneme tanıklık eden birçok yönetmenin filminde bu dönüşümün izlerini bulmak 
mümkündür. 1980’lerdeki dönüşüme tanıklık eden ve 1990’lı yıllarda film çekmeye başlayan Zeki 
Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Derviş Zaim ve Tayfun Pirselimoğlu 
gibi yönetmenlerin yapıtlarının oluşturduğu Yeni Türk Sineması’nda da benzer karşılıklar 
bulunmaktadır. Bu yönden, Yeni Türk Sineması’nın meydana geliş koşullarına değinmek yararlı 
görünmektedir.  

1990’lara gelindiğinde, 1980 sonrasındaki serbest piyasa koşulları ve tüketim kültürünün 
sinemaya yansıması ile Türk Sineması’nın yeniden biçimlendiği görülmektedir. 1970’lerin sonlarında 
ciddi sorunlar yaşamaya başlayan Türk Sineması’nın 1990’ların ortasından başlayarak tekrar organize 
olduğu ve bunun sonucunda birbiriyle aynı zamanda gelişen iki farklı tarzın ortaya çıktığını 
vurgulanmaktadır. Bu tarzlar; “büyük bütçeli, yıldız oyuncu ve/veya yönetmenleri öne çıkaran” ticari 
ya da popüler anaakım sinema ve “yönetmenin bir bütün olarak filmin yaratım sürecine damgasını 
vurduğu, küçük bütçeli” sanat sineması20 olarak aktarılmaktadır. İzleyici sayısı ve beğenisini temel alan 
ve Yavuz Turgul’un Eşkıya (1996) filmiyle yükselişe geçen ticari-popüler sinemada, ilerleyen yıllarla 
birlikte Ömer Faruk Sorak, Ezel Akay, Sinan Çetin, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Taylan Kardeşler 
ve Çağan Irmak gibi yönetmenlerin yüksek gişe yapan filmler ürettiği görülmektedir.             

1990’ların Türk Sineması’ndaki ayrımın diğer yanında ise, “Sanat Sineması” teriminin yanı 
sıra, “Yeni Türk Sineması”, “Bağımsız Sinema” ve hatta “Festival Sineması” gibi farklı başlıklarla 
adlandırılan filmler bulunmaktadır. Başlangıç olarak genellikle Zeki Demirkubuz’un C Blok (1994), 
Yeşim Ustaoğlu’nun İz (1994) ve Derviş Zaim’in Tabutta Röveşata (1996) adlı ilk filmlerinin alındığı 
bu sinema tarzında, sanatsal hedefler öne çıkmaktadır. Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge 
Ceylan, Derviş Zaim, Tayfun Pirselimoğlu, Reha Erdem ve Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin 
																																																								
16	Bayhan,	2012:	429.	
17	Kongar,	1995:	163.	
18	Kahraman,	2007:	90.	
	
19	Yüksel,	2016:	46.		
20	Suner,	2006:	33.	
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dâhil olduğu bu kuşak, Bağımsız Türk Sineması içinde değerlendirilmektedir. Anaakım dışında kalan 
filmleriyle Serdar Akar’ı da bu yönetmenlere dâhil etmek mümkündür. Biçimsel açıdan birbirinden 
farklı olan bu sinemacıların ortak özelliği, yapım koşulları yönünden bağımsızlığı önemsemeleri ve 
sinemanın sanatsal yönünü öne çıkarmalarıdır. Bu yönetmenlerin ürettiği filmler sinemanın sanatsal 
yönüne ağırlık verdiği için, ticari sinemanın dağıtım ağında yaygın olarak yer almamıştır. 
Yönetmenler, farklı dağıtım ve gösterim yolları bulmak zorunda kalmıştır. Özellikle yurt dışı 
festivalleri, bu filmlerin ilgi görmesinde etkili olmuştur. Bağımsız film yönetmenlerinin birçoğu, 
öncelikle ülke dışındaki festivallerde başarılı olarak Türkiye’de öne çıkmıştır. Çeşitli festivallerde Türk 
Sineması’na yeni bir boyut kazandırdığı vurgulanan bu filmlerin, yurt dışında Yeni Türk Sineması 
başlığı altında değerlendirildiği görülmektedir. 

Yeni Türk Sineması adı altında değerlendirilen filmlerin, biçimsel ve tematik olarak Yeşilçam 
dönemine göre farklılık taşıdığı görülmektedir. Yeni Türk Sineması’nın getirdiği bu üslup değişimi, 
estetik olduğu kadar tematik boyutta da kendini göstermektedir. Türkiye’de 1980 sonrasındaki 
dönüşüm hızının yol açtığı sorunlar ve toplumsal tabakaların yeniden oluşmasıyla bağlantılı olarak, 
Yeni Türk Sineması’na dâhil olan filmlerde, sanat sineması estetiği ile genellikle bireyin sorunları öne 
çıkarılmaktadır. Bu filmlerin genel özelliklerini sıralamak gerekirse;  

• Sanat Sineması, Bağımsız Sinema veya Festival Sineması olarak adlandırılır. 
• Auteur Sineması literatürüne dâhildir. Türkiye’nin 1980 sonrasındaki dönüşümünün birey 

üzerindeki sonuçları (birey-yönetmen-sanatçı) zinciri aracılığıyla aktarılır. 
• İzleyiciyi düşünsel yönde harekete geçirmek hedeflenir.  
• Biçimsel ve tematik değişim; uzun plan çekimler, derin sessizlik anları, melankolik 

karakterler, bireyin içsel sorunları ele alınır. 
• Karamsarlık, umutsuzluk, çaresizlik, güncel değerlerle çatışma içindeki birey temsillerine yer 

verilir. 
• Tüketim kültürü; rekabetçi bireyselleşme yaygın yer tutar. 
• Kent kültürüne taşınan taşra temel izleklerden biridir.  
• Kimlik-aidiyet sorunları; özne olma/olamama, yalnızlaşma, aidiyetsizlik, anlamsızlık gibi 

temalar yoğun biçimde kullanılır. 
• Çoğunlukla erkek birey temsilleri erkeklik krizi içinde karakterize edilir.   

 
Genel özellikleri bu şekilde sıralanabilecek Yeni Türk Sineması’na dâhil filmlerde, 

yönetmenlerinin farklı niteliklerinden dolayı temaların ele alınışı ve toplumsal konum bakımından bazı 
ayrımlar da bulunmaktadır. Bu ayrımların önemli bir kısmı, her yönetmenin kişisel yaşam öyküsünün 
farklılığından ileri gelmektedir. Bu doğrultuda, Yeni Türk Sineması’nda kendine özgü bir yere sahip 
olan Tayfun Pirselimoğlu’nun üçlemesini değerlendirmeden önce, onun yaşam öyküsünü kısaca 
irdelemek gerekmektedir. 

 
5. BİR ‘AUTEUR’ OLARAK TAYFUN PİRSELİMOĞLU’NUN YAŞAM ÖYKÜSÜ VE 

FİLMOGRAFİSİ 
1959’da Trabzon’da doğan Pirselimoğlu, sanatsal üretim yapmaya resim alanında başlamış ve 

ilk sergisini lisede Trabzon’da açmıştır. Üniversite öğrenimi için ODTÜ Metalürji Mühendisliği’ne 
giren Pirselimoğlu’nun, mezun olduktan sonra Viyana’ya giderek sürrealist gerçekçiliğin 
temsilcilerinden Wolfgang Hutter’in atölyesinde resim ve gravür eğitimi aldığı dikkati çekmektedir. Bu 
dönemin, benliğinde değişime yol açtığını belirten Pirselimoğlu, “Viyana’nın huzursuz edici havası” 
nedeniyle “orada ‘introvert’ bir ruhu da sahiplendiğini”21 aktarmaktadır. 

  Tayfun Pirselimoğlu’nun etkin olduğu diğer sanatsal alan ise edebiyattır. Viyana’da hissettiği 
sıkıntının etkisiyle yazdığı ilk romanı Çöl Masalları (1996)’nın ardından; Kayıp Şahıslar Albümü 
(2002), Malihulya (2003), Şehrin Kuleleri (2005), Kerr (2014) ve Berber (2016) olmak üzere beş 
roman yazmıştır. Buna ek olarak, Otel Odaları (2009) ve Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da 
Üçüncü Adam’a Övgü (2012) başlıklı iki öykü kitabının yanı sıra, Mithra ve Bıldırcınlar, Boztepe 
(2011) isimli anı kitabı bulunmaktadır. Pirselimoğlu’nun edebi yapıtlarında, sanatçı olarak kendi 
yalnızlığını, bireyselliğini ve içsel yaratım sürecini okuyucuya hissettirmeyi amaçladığı söylenebilir. 

Sinema kariyerine senaryo yazarı olarak başlayan Pirselimoğlu, ilk kez senaristlik yaptığı 
Yeşim Ustaoğlu’nun Otel (1992) adlı kısa filminin ardından, sanat yönetmenliğini de üstlendiği ve yine 
Ustaoğlu’nun yönettiği İz (1994) adlı uzun metrajlı filmin senaryosunu yazmıştır. Pirselimoğlu’nun ilk 
																																																								
21	Sümerkan,	2014:	27.	
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kısa filmi, başkarakteri Ahmet Uğurlu’nun oynadığı Dayım (1999)’dır. Yönetmenliğini yaptığı ilk uzun 
metrajlı çalışma Hiçbiryerde (2002) filminin ardından, ‘Ölüm ve Vicdan Üçlemesi’ başlığı altında Rıza 
(2007), Pus (2009) ve Saç (2010) filmlerini çeken Pirselimoğlu, bunları takiben Ben O Değilim (2013) 
filmini gerçekleştirmiştir. Pirselimoğlu’nun şu an için yönettiği son film ise Yol Kenarı (2018) ismini 
taşımaktadır. 

Tayfun Pirselimoğlu’nun, farklı alanlarda özgün dünyasını kuran bir ‘yaratıcı’ sanatçı olduğu 
görülmektedir. Gişe kaygısıyla film çekmeyen Pirselimoğlu, tersine, “İzleyiciye sorular sordurtacak, 
kafasının bir tarafında taşıyacağı filmler yapmak istediğini”22 belirtmektedir. Tayfun Pirselimoğlu’na 
göre, “sanat” anlamında iyi bir filmin, seyredilmesinin ardından zihinde sorulara yol açması ve bu 
soruların bir süre aklı kurcalaması gerekmektedir. Biçimsel, anlatısal ve tematik tutarlılık taşıyan 
Tayfun Pirselimoğlu’nun yapıtlarının, yaratıcı ile eser arasındaki doğrudan bağlantıya odaklanan auteur 
kuramı içinde irdelenebileceğini söylemek mümkündür. Pirselimoğlu’nun, senaryolarını yazarken 
aracısız olarak ‘kendinden’ hareket etmesi, yönetmen olmanın yanı sıra, belirli toplumsal ve kültürel 
düzende yaşayan bir “birey” olarak özgün kişiliğinin filmlerine yansıması anlamına gelmektedir. 

Tayfun Pirselimoğlu sinemasındaki birey temsilleri, içsel süreçlerin öne çıktığı karamsar bir 
atmosfer içinde sunulmaktadır. Pirselimoğlu’nun kötümserliğinin kaynağını, 1980 sonrasında 
Türkiye’nin geçirdiği toplumsal ve kültürel dönüşüm meydana getirmektedir. Umutsuzluğunun, bu 
dönüşüme tanıklık etmesiyle alakalı olduğunu söyleyen Pirselimoğlu, “Değişimi bu kadar hızlı 
yaşayan, ama bundan önceki koşulları da bilen tek kuşak biziz. Bu hız beni çok tedirgin ediyor ve 
pesimistliğim biraz da bundan kaynaklanıyor”23 demektedir. Dolayısıyla Pirselimoğlu’nun, bireyin 
içsel kaygılarını sadece entelektüel zihinsel süreçler üzerinden değil, daha karmaşık toplumsal süreçleri 
de dikkate alarak irdelediği yorumunu yapmak olanaklıdır. Pirselimoğlu’nun, Rıza, Pus ve Saç 
filmlerinden oluşan üçlemesinde bu yaklaşımını tutarlı şekilde sergilediği görülmektedir. 

6. TAYFUN PİRSELİMOĞLU’NUN ‘ÖLÜM VE VİCDAN ÜÇLEMESİ’NDE TRAVMATİK 
BENLİK TEMSİLLERİ 

Üçlemenin ilk filmi Rıza’da, şoförlük yapan Rıza (Rıza Akın), kamyonu arızalanınca bekâr 
odalarından oluşan ve toplumun alt kesiminden insanların ikamet ettiği İstanbul’daki bakımsız 
otellerden birinde kalmaya başlar. Başkarakter Rıza, küresel kapitalist kültürle ortaya çıkan ‘tüketim 
toplumunun yoksulu’ tanımına uyar. Bu tanıma göre, “Yeni yoksul tipi, kentli ve küresel anlamda 
tüketim kalıplarından yoksun kalmış olandır.”24 Rıza’nın hissettiği çıkışsızlık duygusu, varoluşsal 
sıkıntı olarak kendini göstermektedir. Rıza’nın yaşamındaki avuntu ve oyalanmanın (kamyon) ortadan 
kalkmasıyla, aslında her zaman var olan ama yok saydığı manevi boşluk ve anlamsızlık duygusu içinde 
bulunduğu görülmektedir. 

Rıza’nın yerde ters dönmüş bir hamam böceği gördüğü sahnede böcek, onun sıkışmışlığının, 
çaresizliğinin ve olduğu yerde debelenmesinin simgesi olduğu kadar, varoluşsal bunalımının da 
metaforudur. Rıza’nın ruh haline denk düşen böcek figürü, Kierkegaard’dan yoğun biçimde etkilendiği 
bilinen Kafka’nın eserlerinde bireyin yabancılaşmasını sembolize etmek için kullandığı göstergelerden 
biridir. Kierkegaardçı açıdan Rıza, ‘bir Ben’i olduğunun hiç farkında olmayan umutsuz birey’ 
tanımlamasına uygundur. Filmin son sahnesinde ise, Rıza pencereden dışarı baktığında, karşıdaki 
binadan ona doğru bakan kendi yaşlarında bir adam görür. Rıza’nın baktığı şey aslında kendi içindeki 
boşluktur. Karanlığın içinden ona doğru bakan figür, esasen onun boşluk içindeki benliğidir. Rıza’ya 
bakan adamın terk etmesiyle karanlığın ortasında boş kalan odayı, Rıza’nın özgün benliğinin yitip 
gitmesi ve geriye sadece boşluğun kalması olarak yorumlamak olanaklıdır. Lacan’ın travma 
kavramının, ‘temsil edilemeyene’ dikkat çektiği hatırlandığında, Rıza’nın benlik inşasının travmatik bir 
nitelik taşıdığı sonucuna varılabilir. 

Üçlemenin ikinci filmi Pus, annesiyle yaşayan bekâr genç Reşat (Ruhi Sarı) ile evli bir çift 
olan Emin (Mehmet Avcı) ve Türkan’ın (Nurcan Ülger) kesişen öykülerini anlatmaktadır. Reşat, 
toplumsal konumunun çizdiği sınırlar içinde “izleyen kişi” olarak devinip durur. Anlamlı bir eyleme 
geçemeyen reaktif karakteriyle, etrafta “hayalet” gibi dolaşır. Sessizliğiyle bir tür döngüsel yokluk hali 
içinde ‘asılı kalmış’ görünümü verir. Reşat’ın ‘arzu nesneleri’ kadın ve motosiklettir. Bu ikiliği 
kurması, kapitalist kültürün temel dayanaklarından olan ilkel benliğin tüketim yoluyla tatmin edilmesi 
üzerinden okunabilir. Ancak ikisinde de nihai tatmine ulaşamaz. Dolayısıyla benlik inşası sekteye 
uğramaktadır. 

Reşat’ın durumu, gündelik hayatında “kimliksizlik” durumu olarak kendini gösterir. Onun bu 
soruna karşı mücadele yolu ise, “başka biri gibi” hissetmeye çalışmaktır. Kierkegaardçı anlamda Reşat, 

																																																								
22	Akbulut,	2011.	
23	Cebenoyan,	2011:	98.	
24	Özgen,	2001:	99.	
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“kendisi olmak istemeyen umutsuz birey” tanımına uygunluk gösterir. Reşat’ın, ‘kendisi olmak 
istemeyen birey’ olarak kiralık katil rolüne uyumlandığı görülmektedir. Kendisi olmak istemeyen birey 
olarak Reşat, 1980 sonrası dönüşümün öznede ortaya çıkardığı parçalanmayı yansıtmaktadır. Reşat’ın 
benlik inşası, Lacan’ın travma kavramı için kullandığı ‘gerçek simgesel düzene dahil edilemeyen, 
temsil edilemeyen şey’ tanımına uygunluk taşımaktadır. Reşat’ın benliği o denli ‘temsil edilemeyen bir 
şey’dir ki, başka bir benliği üstüne geçirmekten zerre rahatsızlık duymamaktadır. 

Üçlemenin son filmi olan Saç, İstanbul’un Tarlabaşı Mahallesi’nde peruk dükkânı işleten ve 
ileri derecede kanser hastası olan Hamdi (Ayberk Pekcan) adlı karakterin öyküsünü anlatmaktadır. 
Hamdi, edilgen bir kayıtsızlık içinde, dışsal gerçeklikte devinen yaşama sadece izleyici konumunda 
katılabilir. Benliğinin ‘varlık’ durumundan çıkıp ‘yokluk’ haline dönüşmesi, onun varoluşsal 
sıkıntısının zaman mefhumuyla bağlantısına işaret etmektedir. Bir yandan toplumsal olarak kenarda 
bırakılıp mekânsal anlamda sınırlandırılmasının manevi yükünü taşıyan Hamdi, diğer yandan da 
“nereye giderse gitsin kurtulamadığı zamansal boyuttaki varoluş sıkıntısını” çekmektedir. Hamdi’nin 
durumunun temelinde, dışsal gerçeklikten kaynaklanan toplumsal baskının yarattığı umutsuzlukla 
birleşen ve her saniye ölüme yaklaştığı bilgisiyle derinleşen kişisel karamsarlık bulunur.  

Kierkegaard’ın sınıflandırmasındaki ‘kendisi olmak isteyen umutsuz birey’ özelliklerini 
gösterir. Bir yandan ölümcül hastalığı ve maddi yoksunluğu nedeniyle umutsuzluk içindedir. Diğer 
yandan ise, özgün varoluşunun isteklerine göre kendine bir amaç (Brezilya) edinecek çabayı 
gösterebilmektedir. Fakat sonuca varmadığından dolayı bu, her seferinde ‘kendi üzerine katlanan’ bir 
süreç olarak umutsuzluğa geri dönülmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ‘temsil edilemeyen şey’ 
anlamında onun da benlik inşası travmatik nitelik taşımaktadır. 

Üçlemenin tümünde toplumun alt kesimlerinin benlik inşa sürecinde egemen akışın dışında 
kalması, kimliksizleşme, manevi boşluk ve anlamsızlık hislerine yol açmaktadır. Üç filmde de, kentte 
yaşamasına karşın kendini kentin içinde hissedemeyen toplumun alt kesimine mensup bireylerin 
çelişkisi ele alınır. Bu çelişkinin yarattığı kimliksizlik ve aidiyetsizlik duygusu, karakterlerde 
gözlemlenen içsel huzursuzluğun kaynağını oluşturur. Üçlemedeki karakterler ‘zorunlu’ bir çıkışsızlık 
hali içindedir. Maddi yoksunluklarının getirdiği hiyerarşik konum, değiştirilmesi mümkün olmayan bir 
‘seyirci kalma’ hali yaratır. Düzenin izin verdiği sınırlar içinde hareket edebilen karakterler, edilgen bir 
döngü içinde devinmektedir. Bu durum, karakterlerin manevi dünyaları ile hayatı anlamlı kılan 
değerler arasındaki tutarlı bağlantıyı zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, onların gözünde, egemen akışına 
katılamadıkları yaşam anlamını yitirmiş olmaktadır. Sürekli bu döngüde bulunmaktan kaynaklanan 
kimliksizlik hissi, umutsuzluk, iç sıkıntısı ve melankoliye yol açmaktadır.  

7. SONUÇ 
Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Ölüm ve Vicdan Üçlemesi’ndeki (apolitik, travmatik, içsel bunalım 

yaşayan) birey temsilleri, Türkiye’nin toplumsal yapısındaki dönüşüme ve Türk Sineması’nın kendi 
içindeki değişime uygunluk taşımaktadır. Üçlemedeki tüm karakterler, maddi ve kültürel yönden 
toplumsal hiyerarşinin alt kesiminde yer alır. ‘Tüketim toplumunun yoksulu’ şeklinde tanımlanabilecek 
bu toplumsal çevre, 1980 sonrası Türkiye’de yaygınlaşan küresel kapitalist kültürün sonuçlarından 
birini yansıtır. Karakterler, kentte yaşamalarına karşın ideal anlamda ‘kentli’ olamayan kişilerdir. 
Gündelik egemen akışa dâhil olamayıp kentin ‘çeperinde’ bir tür sürekli bekleme hali içindedirler. 
Toplumsal düzen tarafından dışlanmış ve bulundukları yerde ‘sıkışıp kalmış’ bu karakterler, çevreye 
karşı ‘yoksul’ olduğu kadar ‘yabancı’ bir görünüm de sunmaktadır. 

Dolayısıyla, üçlemedeki bireyler, bir yandan küresel kapitalizmin şekillendirdiği postmodern 
tüketim kültüründe anlam sorunu yaşarken, aynı zamanda da Türk modernleşmesinin sonucu olarak 
modern ve geleneksel değerlerin arasında kalmadan kaynaklanan ‘araf’ durumunu yaşamaktadır. Bu 
değer krizinin getirdiği varoluşsal sıkıntı ve manevi boşluk, karakterlerin hayat karşısında geri çekilip 
edilgin konuma geçmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu çerçevede, Lacan’ın travma kuramının, ‘temsil 
edilemeyene’ odaklandığı göz önüne alındığında, üçlemedeki ana karakterlerin benlik inşalarının 
travmatik nitelik taşıdığı yargısına varmak olanaklı görünmektedir. 
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Dış Habercilikte Yabancı Haber Kaynaklarına Bağımlılık: Hürriyet, Sabah ve 
Türkiye Gazeteleri Örneğinde 2017 Yılı Suriye İç Savaşı Haberlerinin 

İncelenmesi 
 

Yavuz Bayram ¹ 
1.İletişim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi 

 
Özet. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasından önce ülke sınırlarını aşan haberleri 
takip edebilmek medya kuruluşları açısından zahmetli ve pahalı bir işti. Bunun için birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de basın kuruluşları ülke sınırları dışındaki haberleri yabancı 
haber ajansları ve medya kuruluşları aracılığı ile takip etmiştir. Bu durum kendi 
topraklarının birkaç yüz kilometre ötesindeki gelişmeleri yabancı bir medya kuruluşunun 
gözünde izleyen ulusal bir basını ortaya çıkarmıştır. Dış politika haberciliğindeki dış 
kaynaklara olan bağımlılık akademik düzeyde Körfez savaşlarına ilişkin yapılan çeşitli 
çalışmalarla test edilmiştir. Bir diğer komşu ülke Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan 
çatışma ortamı Türk kamuoyunu ve basınını yakından ilgilendirmiştir. Yapılan bu çalışma 
ile Suriye iç savaşını ulusal basının hangi haber kaynaklarından takip ettiği sorgulanmıştır. 
Böylece yeni bir spesifik olay üzerinden yabancı haber kaynaklarına bağımlılığın yapılan 
daha önceki çalışmalarla kıyaslanarak ne düze geldiği araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla 
2017 yılı içerisinde ulusal basının tiraj bakımından yüksek farklı eğilime sahip Hürriyet, 
Sabah ve Türkiye gazetelerinde yayınlanmış olan Suriye iç savaşına ilişkin haberlerin haber 
kaynakları incelenmiştir. Nicel içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilen veriler 
sonucunda Türk basınının Suriye iç savaşını daha çok yerli kaynaklara bağlı olarak 
haberleştirdiği, yabancı haber kaynaklarını daha az düzeyde kullandığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dış Habercilik, Haber Kaynaklarında Dışa Bağımlılık, Ulusal Gazeteler, 
Suriye İç Savaşı, Nicel İçerik Analiz 

 
Foreign News Sources Dependency On Foreign News Reporting: The 

Examination of Syrian Civil War News of 2017 in the Sample of Hurriyet, Sabah 
and Turkiye Newspapers 

 
Yavuz Bayram ¹ 

1.Communication Faculty, Trabzon University 
 

Abstract. Being able to follow news that crosses the borders of the country before new 
communication technologies become widespread was a troublesome and expensive work for 
media organizations. For this, as in many countries, media institutions in Turkey have 
followed the news outside the country's borders through foreign news agencies and media 
organizations. This case has led to a national press that follows developments occur only a 
few hundred kilometers away from their own land in the eyes of a foreign media 
establishment. The dependence on foreign sources in foreign policy reporting has been 
tested at academic level with various studies concerning the Gulf wars. The clash 
environment which take place since 2011 in another neighboring country Syria has been 
closely interested in Turkish public opinion and media. With this study, it was questioned 
through which news sources the national press followed the Syrian civil war. Thus, based on 
a new specific event, it is desired to search the extent to how the dependence on foreign 
news sources has changed by comparing the previous studies. For this purpose, news sources 
of the news regarding the Syrian Civil War which was published in 2017 on national 
newspapers Hurriyet, Sabah and Turkiye which have mass circulation and different 
tendencies have been examined. As a result of the data obtained by using the method of 
quantitative content analysis, it has been reached to the result that Turkish press has been 
making news regarding Syrian civil war mostly through national source instead of  foreign 
news sources.  
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1. GİRİŞ 
Enformasyon alanı 90’lar sonrası gelişen yeni enformasyon teknolojileri sayesinde gittikçe 
demokratikleşmektedir. Bu durum haber yapma pratiklerinde de değişeme neden olduğu gibi, habere 
ulaşma ve haber merkezine hızla geçebilmenin de kolaylaşmasına neden olmaktadır. Uzun zamandır 
enformasyon tekelini elinde bulunduran Batılı medya kuruluşları serbest iletişim akışı önündeki 
tekellerini gittikçe kaybetmekte, gelişmekte olan veya geri kalmış olan ülkelerin dış haberinde yabancı 
haber kaynaklarına olan bağımlılık gittikçe azalmaktadır. Yabancı haber kaynaklarına olan bağımlılığın 
en büyük sakıncası Türkiye gibi ülkeler açısından sınırlarının ötesinde olan gelişmeleri Körfez 
savaşlarında olduğu gibi Batılı gözüyle izleme tehlikesini ortaya çıkarmış olmasıdır. Fakat haberleşme 
alanında yaşanan ciddi teknolojik gelişmeler ile haber yapabilmenin ve bunu kamuoyu ile 
paylaşabilmenin maliyetinin gittikçe düşmesi teknoloji geliştiremeyen ülkeleri dış haber yapabilmede 
gittikçe daha az bağımlı hale getirmektedir. Yapılan bu çalışmada dış haber kavramının ne olduğu 
açıklandıktan sonra, dış habercilikte yaşanan tarihi ve yapısal sorunlar irdelenmiş, yaşanan bu türden 
bir sorunu Türkiye’de ele alan ilgili literatüre göz atılmıştır. Daha sonra çalışmanın amacı, örneklemi 
ve bulguları ortaya konularak, Türkiye’de dış habercilikte dışa bağımlılığın hangi boyutlarda olduğu 
açıklanmak istenmiştir.   
 
2. DIŞ HABER KAVRAMI  
Dış haber kavramı dünya siyasi tarihinin gelişimi ile yakından ilgilidir. 1. Dünya Savaşı’nın sona 
ermesi ile birlikte İmparatorluklar devrinin bitmesi, uluslararası ilişkilerde ulus-devleti temel aktör 
haline getirmiştir. Ülke sınırlarının daha sıkı korunduğu yeni milletlerarası sistemde ülke dışından 
haber alabilmek ve ülke dışına enformasyon gönderebilmek ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmeye 
başlamıştır. “Dünya haberciliği” ya da “dış politika haberciliği”, ulus-devletin ana öznesi olduğu bir 
uluslararası ilişkiler sistemi içinde kendi meslekî gramerini ve kavram dağarcığını oluşturdu. 
Egemenlik, siyasi rejim, savaş, göç, afet vb. alanlardaki enformasyon akışı ile şekillenmeye başlayan 
bu alanın içine daha sonra diplomasi haberciliği de girmeye başladı.” (Küçükyılmaz-Çopur, 2010:19). 
19. yy.’ın başlarından itibaren uluslararası haber ajansları ülkeler arasında haberlerin dolaşımında kilit 
rol oynamaya başlamıştır. Gazetecilik alanında yaşanan teknik gelişmeler ile çok satan kitle 
gazetelerinin gazetecilik mesleğini para kazanılabilen profesyonel meslek haline getirmesi gazetelerde 
ihtisaslaşmayı sağlamıştır. Böylece gazetelerde ekonomi, dış politika, spor muhabirleri gibi sıfatlara 
sahip muhabirler ortaya çıkmaya başlamıştır.  
Dış haber kavramı dış politika kavramı ile yakından ilişkilidir. Dış politikayı ilgilendiren her türlü konu 
dış haberin temel malzemesi olmaktadır. Bunun yanında kitlesel basının temel haber malzemesi de olan 
gündelik hayat konuları sınır ötesini aşacak şekilde dış haber kavramının içine girebilmektedir. 
Günümüzde ülke ilişkileri, toplumlararası ilişkiler, bir ülkede gerçekleşen ilgi çekici her türlü konu dış 
haber kavramı içerisinde ulusal basında kendine yer bulabilmektedir. Literatürde genel olarak dış 
haberin üç ayrı türde medyada kendine yer bulabildiği ifade edilmektedir. Buna göre ilk olarak yurt 
dışında meydana gelen ve ülkeyi ilgilendiren bir gelişme dış haber olabilir. İkinci olarak yurt içinde 
olan ve başka ülkeleri de ilgilendiren gelişmeler dış haber olabilir. Son olarak da bir yabacı ülke devlet 
başkanına suikast yapılması türünden uluslararası haberler dış haber olarak medyada kendine yer 
bulabilir (Tan, 1989:10).  
Dış politika haberciliği kendine özgü çalışma koşullarını içermesi yanında kamuoyunun genelinin 
gündelik bilgisinin dışına taşan enformasyonu içermesi ile diğer habercilik alanlarından ayrılmaktadır. 
Hiç şüphesiz başka ihtisaslaşma alanları da kendine özgü enformasyonlar içermektedir fakat 
kamuoyunun dış haberlerle olan ilgisinin alt sınırlarda kalması ve ülke dışında yaşanan gelişmeleri 
yorumlayabilecek bilgiye sahip olmaması dış politika haberciliğini dış habercilik genelinde daha da 
uzak durulan bir alan haline getirmektedir. Dünyaca ünlü bir Tv yıldızının karıştığı bir skandalı bir dış 
haber olarak okumak ve yorumlamak zor olmazken, İspanya’da silah bırakan ayrılıkçı ETA örgütünün 
hükümet ile anlaştığına dair dış politika haberini yorumlamak sıradan insanın bilgi dağarcığını 
aşmaktadır. Dolayısıyla belli bir eğitim seviyesine sahip, uluslararası gelişmeleri yakından izleyen 
okur/izleyici kitlesi ancak dış politika haberlerine ilgi göstermektedir. Toplumdan topluma değişen 
oranlarda insanlar dış politika konularına ilgi göstermektedir. Batı toplumları üzerine genelleme yapan 
Golhamer, insanların dış politika konularına olan ilgisizliğini çeşitli nedenlere dayandırmaktadır. Ona 
göre ilk olarak insanlar ilgili olsalar bile dış politika konularını etkileyebileceklerini düşünmemektedir. 
İkinci olarak iş ve çocuk büyütme gibi acil işlerinin yanında dış politikaya ayıracak zamanları yoktur. 
Üçüncü olarak dış politika problemlerinin fazlasıyla zor görmekte ve bu işin uzmanlarına bırakılması 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	604 

604	

yönünde inanca sahip olmaktadırlar. Ve son olarak insanların bu tür konularla baş edecek 
alışkanlıklarının ve tecrübelere sahip değildir (1950:348).  Böylece insanlar dış politika haberlerine 
ilgisiz kalabilmektedir.  
2.1. Dış Habercilikte Sorunlar 
Kamuoyunun genel ilgisizliğinin dışında dış habercilikte bazı yapısal sıkıntılar uzun yıllardır dış 
haberciliğin gelişmesi önünde engel oluşturmaktadır. Nitelikli eleman yetersizliği, medya 
kuruluşlarının dış habercilik birimlerinin yeteri kadar desteklenmemesi yanında en büyük sorun dış 
haber yapan muhabirin resmi ve yabancı haber kaynaklarına bağımlılığı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Haberin birincil belirleyicileri olarak dış politikayı icra eden karar alıcıların yapmış olduğu 
açıklamalara, basın toplantılarına dayalı şekilde gelişen haber yapma anlayışı dış habercilikte önemli 
bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Dış haberci resmi söylemin sözcüsü gibi davranırken, özellikle 
dış politika haberlerinde çok seslilik ortadan kalkmakta, iletişim sosyolojisi içerisinde Crouse’un 
geliştirdiği ‘pack journalism’ olgusu ortaya çıkmaktadır (Schudson, 2002’den aktaran Kaymas, 2015: 
261). Türkçeye tek sesli gazetecilik olarak çevrilebilecek bu kavramın da belirttiği gibi farklı 
kurumlarda çalışan gazetecilerin ortak haber kaynağını ya da aynı fikri kullanmaları ile farklı 
gazetelerde aynı fikir ve söylem ortaya çıkmaktadır.  
Dış habercilikte ortaya çıkan en önemli sorun kaynak kullanımıdır. Şöyle ki uluslararası haber ajansları 
dış haber tekelini uzun yıllardır ellerinde tutmaktadırlar. Medya kuruluşlarının yaşadığı yapısal 
sıkıntılar dış haber kaynaklarına bağımlılığı da beraberinde getirmektedir. Dünyada haber dolaşımı 
büyük ölçüde; Amerikan Associated Press (AP), İngiliz Reuters ve Fransız Agence France Press (AFP) 
ajansları tarafından yürütülmektedir. Dengesiz İletişim olgusunu tartışan McBride Raporu’na göre ise 
dünya ülkelerine ulaştırılan haberlerin yüzde 80’i Paris, Londra ve New York çıkışlıdır (Girgin, 
2002:65). Bu durum dış habercilikte yaşanan en büyük problemi oluşturmaktadır. Örneğin yapılan bir 
araştırmaya göre dünyanın en büyük uluslararası haber ajansı sayılan AP’nin dış ülkelere ulaştırdığı, 
ABD ile ilgili yerel haberlerin oranı tüm yayınının yüzde 18’ini oluşturmaktadır. Aynı ajansın dış 
ülkelerden ABD içine ulaştırdığı yerel haber oranı ise ancak yüzde 1’i bulmaktadır (Girgin, 2002:65). 
Bu türden çarpıcı rakamları arttırmak mümkündür. Bir gerçek var ki, uluslararası haber ajansları dış 
haberlerin akışını kontrol etmekte, özellikle gelişmemiş ülkelerde medyanın gündemini ve dolayısıyla 
da halkın gündemini kuvvetli biçimde belirleyebilmektedir.  
3. İLGİLİ LİTERATÜR 
Dış habercilikte yabancı haber kaynaklarına bağımlılığın boyutları üzerine Türkiye’de yapılan çeşitli 
çalışmalardan bahsetmek mümkündür. Alanda yapılan en eski çalışma 1988 yılında İdris Adil’e aittir. 
‘Uluslararası İletişim Düzeni ve Türk Basının Haber Kaynakları’ başlığı ile yapılan yüksek lisans 
tezinde Adil, yaygın ulusal basının (Cumhuriyet, Günaydın, Güneş, Hürriyet, Milliyet, Sabah, 
Tercüman, Türkiye gazeteleri) ve ulusal haber ajanslarının (Anadolu Ajansı, Ulusal Basın Ajansı, 
ANKA Ajansı) dış haberlerinin haber kaynaklarını incelemiştir. Çalışma sonucunda Adil, Türk 
okuyucusuna dış haber olarak daha çok gelişmiş ülkeleri ilgilendiren haberler okutulduğunu, Türk 
basınında yer alan dış haberlerin büyük oranda yabancı haber ajansları kaynaklı olduğunu, gazetelerde 
Anadolu Ajansı imzalı yer alan dış haberlerin de büyük oranda yabancı haber ajanslarının yapmış 
olduğu haberlerin çevirilerinden oluştuğunu bulgulamıştır. 1994 yılında Gülseren Tozkoparan 
tarafından yapılan ‘Körfez Savaşında Türk Basını ve Haber Kaynakları’ başlıklı yüksek lisans tezinde 
1991 Irak Savaşında Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman gazetelerinde yer alan savaş 
haberlerinin haber kaynakları araştırılmıştır. Çalışma sonucunda yazar, Türk basınında yer alan Irak 
Savaşı haberlerinin yüzde 63,55 oranında üç büyük yabancı haber ajansına bağlı şekilde 
gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Bengü Nara 2006 yılında ‘Uluslararası İletişim Düzeni 
Bağlamında Türk Basını ve Haber Kaynakları Örnek Olay: Irak Savaşı Haberlerinin İncelenmesi’ 
başlığı ile yüksek lisans tezi yapmıştır. Çalışmada 2002 yılında gerçekleşen Irak Savaşı’nda Türkiye’de 
Zaman, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde savaşa ilişkin haber kaynakları incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda yazar Irak savaşına ilişkin Türk gazetelerinde yer alan haberlerde yabancı üç büyük 
haber ajansına (AP, AFP, Reuters) bağımlılığın yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
4. ÇALIŞMANIN AMACI, ÖRNEKLEMİ VE YÖNTEMİ 
İletişim teknolojileri geliştikçe her bireyim kendi medyasına sahip olması daha mümkün hale 
gelmektedir. Bu durum iletişim alanının gittikçe demokratikleşmesini sağladığı gibi, dış politika 
haberlerinde yabancı haber kaynaklarına bağımlılığı gittikçe azaltmaktadır. İlgili literatür kısmında da 
görüldüğü üzere Türkiye’de yabancı haber ajanslarına olan bağımlılık çeşitli çalışmalar üzerinden test 
edilmiştir. Söz konusu çalışmaların en yakın zamanda yapılanı 2006 yılında gerçekleştirilmiş, 
tamamında olduğu gibi bu çalışmada da yabancı haber kaynaklarına bağımlılık ortaya çıkmıştır. Söz 
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konusu zaman dilimlerinden bu yana başta Türk dış politikasında yaşanan aktif politika izleme, 
özellikle de komşularla sıfır sorun üreten politikadan, askeri müdahaleyi de mümkün kılan aktif 
politika izleme değişikliğine gidilmesi bunun yanında kişiselleştirilebilir iletişim teknolojilerinde 
yaşanan hızlı ucuzlama ve yaygınlaşma dış politika haberciliğini ve kaynaklarını da değişikliğe 
uğratmıştır. İşte bu değişikliği gösterebilmek yapılan çalışmanın temel amacıdır. Türk yazılı basınında 
dış politika haberlerinde yabancı haber kaynaklarına bağımlılığın ne noktada olduğunu test edebilmek 
çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır.  
Türkiye’de ulusal basında yer alan tüm dış politika haberlerini haber kaynakları çalışma evreninde yer 
almaktadır. Bu evreni araştırabilmenin zorluğu karşısında 2017 yılının ilk üçü ayında Hürriyet, Sabah 
ve Türkiye gazetelerinde yer alan Suriye iç savaşında dair dış politika haberleri örneklem içerisine 
dâhil edilmiştir. Seçilen gazeteler satış rakamları ile üst sıralarda yer aldığı gibi, Hürriyet ve Türkiye 
gazetelerinin ait oldukları yayın grupları içerisinde haber ajanslarının da (Doğan Haber Ajansı ve İhlas 
Haber Ajansı) olması amaçlı örnekleme uygun olarak seçilmelerine neden olmuştur. 2017 yılı 
Türkiye’nin Suriye iç savaşına aktif olarak katıldığı yıl olması dolayısıyla seçildiği gibi, özellikle ilk üç 
ay içerisinde Türkiye’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatı ile Suriye iç savaşının Türkiye’de 
medyada yer alan en önemli dış politika konusu olması, seçilen zaman diliminin gerekçelerini 
oluşturmuştur.  
Çalışmadan elde edilen veriler nicel içerik analiz yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Seçilen 
gazetelerde yer alan dış politika haberlerinin içerisinde Suriye iç savaşına yönelik olanlar saptandıktan 
sonra, söz konusu haberlerde haber kaynaklarının neler olduğunu bakılarak oluşturulan kategoriler 
SPSS 21.0 paket programı ile sistematize edilerek analiz edilmiştir.     
5. BULGULAR 
Ocak-Şubat ve Mart aylarında incelenen üç gazetede Suriye iç savaşına ilişkin toplam 692 haber 
yayınlanmıştır. Gazeteler bazında en çok haberi 243 haber ile Hürriyet gazetesinin yayınladığı, en az 
haberi ise 220 haber ile Türkiye gazetesinin yayınladığı görülmüştür. Söz konusu dönemde Sabah 
gazetesinde ise Suriye iç savaşına ilişkin 229 haber yayınlanmıştır.  

Grafik 1: Gazetelerin Suriye İç Savaşını Kendi İmkânları ile Haberleştirmesi 

 
Bir haberde birden çok kaynağa atıf yapılabildiği saptanmıştır. Bu durumda 692 ilgili haberde 
toplamda 806 farklı kaynak kullanımı olduğu, bunlar içinde gazetelerin 547 atıf ile en fazla kendi 
imkanlarına kaynak kullanımı olarak atıfta bulunduğu görülmüştür. Bu rakamın içinde kaynaksız dış 
politika haberleri 270 kullanımla (yüzde 49,4) en çok yeri işgal etmiştir. Bu haberler büyük oranda 
gazetede haberi yazan kişinin ürünü olarak görülebileceği gibi, fikri hakların hukuki güvencelerle 
korunabildiği günümüzde en azından batılı haber kaynaklarının da ürünü olamayacağı düşünülebilir. 
Masabaşı haber olarak da isimlendirilebilecek bu haberlerin yüksek çıkması Türkiye gazetesinde yer 
alan Suriye iç savaşı haberlerinin yüksek oranda kaynaksız olarak verilmesi ile de ilgilidir. Söz konusu 
gazetede yer alan 220 haberin 175’inde herhangi bir kaynağa atıfta bulunulmamıştır. Aynı gazetenin 
sahip olduğu haber ajansının haberlerini de büyük oranda kaynak göstermeden haberleştiren bir 
yayıncılık izlediği düşünülmektedir. ikinci sırada gazetelerin Suriye iç savaşını kendi muhabirlerinin 
ürettiği haberlere dayanarak sayfalarına taşıdığı görülmüştür. 193 defa (yüzde 35,3) muhabire bir 
kaynak olarak atıfta bulunulmuş bunu 45 atıf (yüzde 8,2) ile editoryal olarak nitelenebilecek 
gazetelerin ‘Ankara Büro’, ‘Ankara’, ‘Haber Merkezi’ gibi kaynak gösterimlerinin izlediği 
saptanmıştır.  Gazeteler bazında bakıldığında ise kendi imkanları içerisinde muhabirlerini haber 
kaynağı olarak en çok Hürriyet gazetesinin (yüzde 58,5) gösterdiği, onu Sabah gazetesinin (yüzde 43,8) 
izlediği ve son sırada Türkiye gazetesinin (yüzde 5,8) yer aldığı görülmüştür.  
 
 

Grafik 2: Yabancı ve Yerli Haber Ajanslarının Haber Dağılımı 
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Grafik 2’de incelenilen dönemde yerli ve yabancı haber ajanslarının Suriye iç savaşına ilişkin gazete 
haberlerindeki dağılımları yansıtılmaktadır. Gazetelerde 692 haberde toplam 806 kaynağa atıf 
yapılmıştır.  Buna göre atıflardan 62’si yabancı ajanslar kaynak gösterilerek haberleştirilmiştir. Bu da 
toplam kaynak atfında yüzde 7,7 oranına denk gelmektedir. Reuters yabancı haber ajansları içinde en 
çok kaynak gösterilen (toplam yabancı haber ajanslarının yüzde 41,9’u) Batılı haber ajansı olmuştur.  
Onu AFP (yüzde 27,4) izlemiştir. Bu iki yabancı haber ajansını yedişer kez kaynak gösterilen Amerika 
kaynaklı AP ve Suriye resmi haber ajansı SANA izlemiştir. Bengü Nara tarafından 2006 yılında Irak 
Savaşı’nın haber kaynakları üzerine yapılan yüksek lisans tezinde yabancı haber ajanslarının dört 
ulusal gazetenin dış haberleri içerisinde yüzde 16,6 oranı ile kaynak olarak gösterildiği saptanmıştır. 
Söz konusu çalışmanın sonuçlarına da bakılarak yüzde 7,7 gibi bir oranla Türk basınının Suriye iç 
savaşında yabancı haber kaynaklarına daha az bağımlı hale geldiğini söylemek mümkündür. 
Yerli haber ajanslarına bakıldığında toplam 806 haber kaynağı belirtmesinin 83’ünde (toplam 
haberlerin yüzde 10,1’inde) bu kaynakların kullanıldığı görülmüştür. Bu orana bakarak yerli haber 
ajanslarına yabancılara göre daha çok başvurulduğu söylenebilir. Anadolu Ajansı (yerli kaynakların % 
65,1’i) en çok atıf yapılan yerli haber ajansı olmuştur.  Ardından yüzde 22,3 oranı ile Doğan Haber 
Ajansı gelmiştir. Nara (2006) tarafından yapılan çalışmada yerli haber ajanslarına gazetelerin Irak 
Savaşı’na ilişkin % 9,54’lük bir oranla başvurduğu ortaya çıkmıştı.  Bu açıdan yerli haber ajanslarının 
kaynak olarak kullanımı açısından söz konusu çalışma ile bariz bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 
Suriye iç savaşına ilişkin haberlerde internet kaynakları da kullanılmıştır. Grafik 3’de de görüleceği 
üzere gazeteler toplamda 41 kez internet kaynaklarına atıf yapmıştır.  Bu da toplam haber sayısı 
içerisinde (692) 806 farklı kaynağa atıf yapıldığı düşünüldüğünde yüzde 5,1 gibi bir orana denk 
gelmektedir. İç savaşın önemli aktörlerinden olan Rus’ların haber sitesi Sputnik en çok tercih edilen 
internet haber kaynağı olurken, İngiltere’de kurulu olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynak olarak 
başvurulan bir başka önemli internet ortamı olmuştur.  

Grafik 3: Haber Kaynağı Olarak Web Sitelerinin Kullanımı 

 
 

Grafik 4: Suriye İç Savaşına İlişkin Haberlerde Genel Olarak Kaynakların Dağılımı 
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Haber kaynaklarının genel dağılımına bakıldığında (Grafik 4) Suriye iç savaşını gazetelerin yüzde 79,2 
oranında kendi imkanlarına bağlı olarak haberleştirdiği (muhabir, yerli haber ajansı, editoryal ya da 
yurt dışı temsilcilikler aracılığı ile) buna karşın yüzde 20,8 oranında yabancı haber kaynaklarına bağlı 
olarak haberleştirdiği görülmüştür.  Gülseren Tozkoparan tarafından 1994 yılında Birinci Körfez 
savaşında Türk Basının haber kaynakları üzerine yapılan çalışmada iç kaynaklara dayalı haberler yüzde 
36,45, dış kaynaklara dayalı haberler ise yüzde 63,55 oranında gerçekleşmiştir. İncelenen zaman dilimi 
ile değişen konjonktür rakamsal farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Şöyle ki, Suriye iç savaşına Türkiye’nin 
Irak Savaşı’nın aksine aktif olarak katılması ile Suriye topraklarında önemli oranlarda Türkmen 
nüfusunun yaşaması, Türkiye’de resmi rakamlarla sayıları 3,5 milyonu bulan Suriyeli sığınmacı nüfusu 
Türk medyasının Suriye iç savaşını daha çok kendi imkanları ile izlemesine neden olmuştur.  Haber 
kaynakları atfı içerisinde 44 atıf ile yabancı gazeteler de bir miktar haberlere kaynaklık yapmıştır 
(toplam haber kaynaklarının yüzde 5,5’i). Bunlar içerisinde New York Times ( 8 kez) ve Washington 
Post (11 kez) gibi ABD gazeteleri önemli yer tutmaktadır. Coğrafi olarak bakıldığında da 35 atıf ile 
Batılı ülke gazetelerinin (yabancı gazetelerin yüzde 79,5’i) önemli bir yer kapladığı görülmüştür.  

Grafik 5: Yerli-Yabancı Haber Kaynağı Kullanımının Gazete Bazlı Dağılımı 

 
 
Son olarak Suriye iç savaşını incelenen gazeteler üzerinden yerli ve yabancı haber kaynağı kullanımın 
nasıl gerçekleştiğini irdelemekte araştırma sorununu daha iyi ortaya koymak açısından fayda 
bulunmaktadır. Bunun için araştırma örneklemi içerisinde bulunan Türkiye gazetesinde haberlerde 
kaynak/atıf yapılmam oranının yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda örneklem içerisinde 
bulunan diğer iki gazete olan Hürriyet ve Sabah gazetelerine ilişkin bir kıyaslama yapılacaktır. Grafik 
5’ten de görüleceği üzere gazeteler bazında bakıldığında Hürriyet ve Sabah gazetelerinde Suriye 
Savaşı’na ilişkin haberlerde yerli haber kaynaklarına daha çok atıf yapıldığı görülmüştür. Yabancı 
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haber ajanslarına Hürriyet gazetesi (yüzde 14) Sabah gazetesine göre (yüzde 10,4)  haber kaynağı 
olarak daha fazla yer vermiştir. Buna karşın Hürriyet gazetesi savaşı kendi muhabirlerini kullanarak 
(gazete imkanları ile gerçekleştirilen haberlerin yüzde 66,5’i) Sabah gazetesine göre (gazete imkanları 
ile gerçekleştirilen haberlerin yüzde 53’ü) daha fazla haberleştirdiğini hatırlatmak gerekir. Bu açıdan 
paradoksal olarak Suriye iç savaşını haberleştirirken yabancı kaynaklara en çok başvuran gazete her ne 
kadar Hürriyet gazetesi de olsa, yerli kaynaklar içerisinde kendi muhabirlerinin haberlerini en çok 
kullanan gazete de Hürriyet gazetesi olmuştur denilebilir.  
6. SONUÇ  
Haberleşme olanaklarında yaşanan hızlı değişim habercilerin kaynaklarında da hızlı bir değişime neden 
olmaktadır. Körfez savaşlarının aksine Suriye iç savaşı Türk kamuoyunu daha yakından 
ilgilendirmiştir. Zira 2000’lerden sonra Türkiye’nin özellikle Arap ve Müslüman coğrafyasına olan 
ilgisinde artış olduğu, bunun yanında statükoyu kabul eden bir politika anlayışından gerektiğinde 
küçük çaplı da olsa revizyonlara ihtiyaç duyulduğunu kabul eden bir dış politika anlayışına geçildiği 
gerçeği göz önünde tutulmalıdır. Dolayısıyla Türkiye Suriye iç savaşında savaşından başlangıcından 
beri tarafsız kalmadığı gibi, en uzun kara sınırına sahip olduğu bu ülkeye gerektiğinde askerini de 
sokmuş, Suriye’den kaçan milyonlarca Suriyeliye kucak açmıştır. Bu türden politika değişiklikleri de 
Türk basının Suriye iç savaşına olan ilgisini arttırmış, coğrafyanın verdiği yakınlık avantajıyla 
gazeteler bölgeye kendi muhabirlerini göndermeyi tercih etmiştir.  
Küreselleşen köyde teknolojinin hızla yayılması uluslararası haber ajanslarına bağımlılığı gittikçe 
azaltmakta, bu da dengesiz iletişim olgusunu geri kalmış ülkeler lehine gittikçe dengeye getirmektedir. 
Haberi ucuza ve daha hızlı merkeze geçebilme gazetecinin işini kolaylaştırdığı gibi, gazetelerin de işini 
kolaylaştırmıştır. Şöyle ki, gazetecilik kuruluşları açısından artık büro ve hantal teknolojinin ağırlığını 
kaldıracak pahalı yatırımlara gerek kalmamıştır. En azından kaliteli bir cep telefonu ve internet 
bağlantısı ile dünyanın her köşesinden muhabirler haber geçebilmekte, haberci hem kameraman, hem 
muhabir, hem link görevlisi kendisi olabilmektedir. Böylece gazetecilik kuruluşlarının yurt dışı 
bürolarda pahalı yatırımlar yapmalarına gerek kalmamıştır. Eskiden pahalı yatırım yerine yabancı 
haber ajanslarından haber almayı tercih eden kuruluşlar yerine, freelance muhabirler ile anlaşarak 
haber daha kolay ve daha az maliyetli gazetecik anlayışı ortaya çıkmıştır. Yapılan bu çalışma da bu 
gelişmeleri doğrular niteliktedir. Suriye iç savaşını Türk yazılı basını daha çok kendi kaynakları ile 
takip etmeyi tercih etmiştir. Savaş bölgesinde birçok medya kuruluşu muhabir bulundurduğu gibi, 
yabacı haber ajansı ve televizyonlarına (Türk basınında Körfez Savaşlarında CNN, Fox News ve 
Reuters’ın gibi batılı haber kuruluşlarının haberlerine daha çok yer verildiği unutulmamalıdır) olan 
bağımlılığın daha eski deneyimlere göre gittikçe azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışma 
Türkiye’de benzer şekilde yapılan daha kapsamlı lisansüstü çalışmaların ulaştığı sonuçları yeniden 
değerlendirme olanağı ortaya koymuştur. Suriye iç savaşının Türk basınındaki haber kaynaklarının 
lisans üstü düzeyde yapılabilecek, televizyon ve internet sitelerini de içerebilecek bir çalışmayla ele 
alınıp incelenmesi daha kapsamlı bir kıyaslama olanağı tanıyacaktır. 
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MARKA TÜKETİMİ ÖĞRENME KURAMLARI İLİŞKİSİNDE 
REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ İLE İNCELENMESİ 

 
                 Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz, Ege Üniversitesi Genel Reklamcılık Doktora 
Programı 
Özet 
Sosyal bir varlık olan insan öğrenme sürecini yaşam boyu devam ettirmektedir. Yaşam içerisinde farklı 
rollere sahip olan bireylerin ortak özelliklerinden bir tanesi tüketici konumunda olmalarıdır. Farklı ürün 
kategorisinde yer alan markalar tüketiciler için farklı stratejiler geliştirerek ilişkiler kurmaktadır. Birer 
tüketici olarak bireyler markalarla olan ilişkilerinde yeni bilgiler öğrenmekte ve öğrendikleri ise 
tüketim biçimlerine yön vermektedir. Çalışmada, öğrenme kuramları reklam ilişkisinde tüketicilerin 
öğrenme biçimleri Davranışsal Öğrenme Kuramı, Bilişsel Öğrenme Kuramı ve Sosyal Öğrenme 
kuramları kapsamında ele alınmıştır. Davranışsal öğrenme kuramının bir parçası olan Klasik 
Koşullanma kuramında Coca Cola ‘Aç Bir Coca Cola’ kampanyası incelenerek, davranışsal öğrenme 
kuramının ikinci parçası olan Edimsel Koşullanma da ‘Herkesin Bir Hopi’si Var’ , Bilişsel öğrenme 
kuramı çerçevesinde ‘Yapı Kredi-Bireysel İhtiyaç Kredisi’ ,Sosyal Öğrenme Kuramı’nda ‘Fairy 
Platinum’ reklamları ele alınmıştır. Göstergebilimsel analizle televizyonda yer alan bu reklamlar 
doğrultusunda öğrenme kuramları çerçevesinde açıklama getirilmeye çalışılarak; reklamların tüketiciyi 
bilgilendirme ve tüketicinin reklamlar aracılığıyla öğrenme süreçleri konusunda inceleme yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Marka, Tüketim, Öğrenme Kuramları, Reklam, Göstergebilimsel analiz 
 
Abstract 
People, who are a social entity, continue learning process during their lifetime.  They have different 
roles in their life but the most common characteristic of all people is that they have a consumer 
position. Brands which takes place from different categories develop dissimilar strategies and establish 
relationship for their consumers.Individuals learn distinctive informations according to their relations 
with brands and their information manipulate their consumption style. This study take hand relations 
with consumer learning style and advertising within the scope of Behavioral learning theory, Cognitive 
learning theory, and Social learning theory. The Coca Cola ‘ Aç Bir Coca Cola’ campaign is 
investigated through Classical Conditioning theory, which is a part of a Behavioral Learning Theory. 
‘Herkesin Bir Hopi’si Var’ campaign is investigated via Operant Conditioning theory, which is a other 
part of a Behavioral Learning theory. On the other hand, ‘Yapı Kredi-Bireysel İhtiyaç Kredisi’ is 
examined with the frame of Cognitive learning theory and ‘Fairy Platinum’ advertisement is 
investigated via Social learning theory. This study  tries to make a statement relations of learning 
theories with selected advertisement of these brands, which take place in television, by means of 
semiotical analysis and gives explanation about how advertisements inform consumers and  how 
learning processes is realized through them. 
 
Key words:Brand,Consumption,Learning Theories, Advertisement, Semiotical Analysis  
 
1-GİRİŞ 

Öğrenme kuramlarının çıkış noktası öğrenme olgusundan hareketle meydana gelmiştir. Bu sebeple 
Öğrenme kuramlarına başlangıç yapmadan önce öğrenme kavramı için kısaca bilgi vermekte yarar 
vardır. Öğrenme dinamik bir yapıya sahip olmakla birlikte yaşam boyu etkin olan bir kavramdır. Arık 
‘Öğrenmeyi , gezegenin belki en karmaşık sistemi olan insanın yapabileceği faaliyetlerin 
değişkenliğini, çeşit ve miktarını tayin eden bir işlevi olarak tanımlamaktadır (1991:7). Gagne (1985) 
öğrenmeyi insanın durumunu ya da yeterliliğinde yalnızca büyüme süreçlerinin etkisiyle meydana 
gelmeyen ve belli bir kalıcılığı  olan değişme olarak ele almaktadır. Bacanlı (2002)  ise  öğrenmeyi 
davranışlardaki kalıcı ve sürekli olarak  meydana gelen değişiklikler olarak tanımlamıştır. Tanımlardan 
ortak çıkarılacak olan sonuç öğrenmenin getirdiği değişimlerin bireyler üzerinde kalıcı etki yarattığı 
üzerinedir. Öğrenme başlı başlına tek unsurla gerçekleşen bir süreç değildir. Deneyim edinerek, 
iletişim kurarak, ve araştırma yaparak öğrenme gerçekleşebilmektedir. Öğrenmenin oluşumu, 
karşılaşılan durumlar çerçevesinde bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Ünal ve Ada (2011), 
Öğrenme aşamasında dört unsurun altını çizmektedirler. Bu unsurlardan ilki, öğrenmenin oluşmasında 
gözleyerek durumu algılama, ikinci olarak gözlenerek algılamayla oluşan yorumlama, üçüncü olarak 
yorumlanan durumların sınanması ve bunun davranışlarla dışarıya yansıtılması ile dördüncü aşama ile 
öğrenme gerçekleşmektedir. Bu unsurlardan yola çıkarak öğrenmenin çok süreçli bir yapı ile meydana 
geldiği sonucuna varılabilir. 
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Öğrenme kuramları ve marka tüketimi arasındaki ilişkinin açıklanmış olduğu bu makalede 
öğrenme kuramlarından Davranışsal Öğrenme Kuramı, Bilişsel Öğrenme Kuramı ve Sosyal Öğrenme 
kuramlarının öğrenme sürecinin gerçekleşmesindeki rolleri anlatılarak, farklılıklarına yer verilirken, 
Marka ve tüketim ilişkisi üzerinde marka kavramına açıklık getirilerek işlevlerinin neler olduğu üzerine 
değinilerek, reklam mesajlarında marka tüketiminin gerçekleşmesinde öğrenmenin her bir kuram 
ışığında nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair bilgiler verilmiştir 
2-ÖĞRENME KURAMININ AÇILIMI VE GELİŞİMİ 

Genel anlamda öğrenme, çevresi ile etkileşimi sonucu kişide oluşan düşünce, duyuş ve 
davranış değişikliğidir. Ancak, bu değişikliğin nasıl oluştuğu konusunda farklı görüşler vardır 
(Özden,2003:21). Kuramlar çerçevesinde olgular açıklık kazanarak, belirsizlikler ve varsayımlar 
araştırmaların temelinde kapsamlı bir anlayışla ilişkilendirilmektedir. Öğrenme kuramlarının 
gelişimini, psikolojiden doğduğunu, köklerinin psikolojiye dayandığı, diğer bir deyişle psikolojinin alt 
dallarından bir tanesi olarak değerlendirilmektedir.  

Öğrenme kuramları  Harvardlı Psikolog George Goethals’a göre bugün psikoloji üçüncü 
aşama evresini idrak etmektedir. Birinci dönem Galile zamanındaki dönemdir. İkinci dönem ,1849 ile 
20.yüzyıl başlangıcına kadar olan davranışçılık ile Gestalt psikolojisinin egemen olduğu 
devredir.Üçüncü dönem ise, yeni aşamalar dönemi olup güdüleme ve biliş alanında yeni çalışmaların 
önem kazandığı dönemdir (Alkan, 1987:3).  Sonuç olarak, öğrenme kuramları ile psikolojinin iç içe 
geçen süreçler olduğu bu konu ile özetlenebilir. Öğrenme kuramları, öğrenme süreçlerinin oluşumu ile 
ilgili derinlemesine bir şekilde hangi yolla, hangi koşullar ile ve nasıl oluştuğunu anlayabilmek için 
araştırmaların öncülüğünde , teorik  bir bakış açısı ile temellendirilmişlerdir.  Öğrenme kuramı tek bir 
başlık altında incelenememekte birlikte,  farklı etkenlerin öğrenme sürecinde etkisinden yola çıkılarak 
farklı durumların sınıflandırılması ile bütünlük sağladığı görülmektedir. Sonuç olarak,  karmaşık bir 
yapıya sahip olan öğrenme olgusunun, öğrenmenin yüzeysel oluşumundan öte hangi dinamikler ile 
oluştuğuna öğrenme kuramları ışığında açıklık getirilmektedir.  

Öğrenme kuramları literatürde farklı kaynaklar altında 7 ana isim çerçevesinde  kategorize 
edilmiştir. Bunlar, Davranışçı, Bilişsel, Duyuşsal, Nörofizyolojik, Hümanist, Sosyal Öğrenme ve 
Yapısalcı Öğrenme Kuramlarıdır. Ancak marka tüketiminde öğrenme kuramları ilişkisini kurmada bu 
kuramlardan  Davranışçı, Bilişsel ve Sosyal Öğrenme Kuramları ele alınacaktır. 
2.1.1 DAVRANIŞCI ÖĞRENME KURAMI 

Davranışçı kuramın gelişmesine katkı sağlayan ilk isim Watson’dır. Watson’ın davranışçı 
öğrenme kuramında  esas aldığı nokta uyarıcıya bağlı olarak Etki/Tepki ilişkisinin olmasıdır . Buna ek 
olarak, davranışçı öğrenme kuramının deneme yoluyla oluştuğunu savunan ise Thorndike’dir. Bu 
düşüncelerin altında yatan ve davranışçı öğrenme kuramının temellendirilmesinde hayvanlar üzerinde 
yapılan deneyler büyük katkı sağlamışlardır(Elden: 2003). DeFillippe ve Ornstein bir davranışın, 
olumlu bir sonuç tarafından izlenmesinin o davranışın çoğalması sağlamak olduğunun altını 
çizmektedirler. Bu olumlu pekiştirecin oluşumunu gösterir. Caydırıcı sonuçlar tarafından izlenen 
davranışların  azaltılması (cezalandırma) ve önem vermeyen davranışların giderek azalma eğilimi 
gösterdiğinin altını çizmektedirler. Olumsuz bir sonucu ortadan kaldırmaya katkı sağlayan davranışlar 
ise artmasının olumsuz pekiştireçler ile sağlandığını düşünmektedirler (2003:21).  
 
2.1.1.1. KLASİK KOŞULLANMA (TEPKİSEL KOŞULLLANMA) 

 Davranışçı kuram üzerinde bazı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar davranışın 
öğrenilmesinin nasıl  anlaşıldığı konusunda temel dayanak noktaları olmuşlardır. Bunlardan ilki Klasik 
Koşulllanmadır.Ivan Pavlov’un üzerinde çalışmalar yaptığı  Klasik Koşullanmada tepkinin 
öğretilmesini esas alan Pavlov çalışmayı  köpek ile yapılan bir deney ile ortaya koymaya çalışmıştır.   

Deneyde, köpeğe bir uyarılan olarak gösterilen yemeğe karşı tükürüklü salgının oluşması 
burada verilen tepkiyi göstermektedir. Bu tepki şartsız tepki olarak adlandırılmaktadır. Ancak köpeğe 
et verilişin ardından zil çalınması  ve bu durumda köpeğin salya çıkartması ise bunun şartlı tepki 
olduğunu göstermektedir. Bu tepki ise deneyin esas konusunu oluşturmaktadır. Çünkü , et verilmeden 
önce çalınan zil şartlı bir uyarandır ve köpek  tarafından verilen tepki salyanın salgılanması ise şartlı bir 
tepki olarak adlandırılmaktadır.  (Sağlam, 2009:255) Sonuç olarak, davranışçı öğrenme kuramlarından 
Ivan Pavlov tarafından geliştirilmiş olan Klasik Şartlanmada burada verilen tepki bir uyaran 
aracılığıyla öğrenilir ve bir davranış geliştirilir.  Köpek her zil sesi duyduğu zaman zil sesinden ötürü 
fizyolojik olarak bir tepki geliştirir çünkü zil sesi ile et yiyeceğine koşullanmıştır. Bu anlamda 
koşullanmış ve öğrenilmiş bir tepkiden söz etmek mümkündür. 
2.1.1.2 EDİMSEL KOŞULLANMA  



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

611	

“Edimsel koşullanma kuramı içten gelerek yapılan hareketler olan edimlerin de 
şartlanabileceği ve bu yolla öğrenmenin gerçekleşebileceği görüşüne dayanır. Bu kuram B.F. 
Skinner’in çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır” (Kocabaş, Elden, Yurdakul, 1999:109).  

Skinner tarafından geliştirilen Edimsel Koşullanma, davranışların sonuçlarına göre bir 
davranışının ve tepkinin oluştuğu savunulmaktadır. Skinner edimsel şartlanmayı fare üzerinde yapmış 
olduğu deney ile ortaya koymuştur. Aç olan farenin kutu içerisinde pedala basmasıyla yanan ışıktan 
yiyecek elde etmesi ve burada pedala basma davranışını doymanın sağlanması ile pedala basmak fare 
tarafından öğrenilmiştir. Skinner bu noktada pedala basmanın bir edim olduğunu savunmuştur çünkü 
pedala basma fiziksel bir ihtiyaç olan açlığın giderilmesini sağlamaktadır. Edimsel şartlanmanın 
oluşmasında iki kavram söz konusudur. Farenin, pedala basmasının ardından yiyeceği alması bir 
ödüldür yani bu olumlu bir pekiştireçtir. Bunun tam tersi durumda olumsuz bir pekiştireçten de söz 
etmek mümkündür. Dolayısıyla bir edimin oluşmasında olumlu ve olumsuz pekiştireçler davranışın 
oluşmasında önemli iki unsurdur.  

Olumlu ve olumsuz pekiştireçlere ek olarak kısmi pekiştireçler de mevcuttur. Kısmi 
pekiştireç; şartlanma denemelerinin ancak yarısı rastgele ödülenecek olursa, sonucun ne olabileceği 
incelenmiştir. Sonuç olarak, edimsel şartlanmada esas pekiştireçler ortaya çıkan tepki ile davranışın 
oluşmasında önemli unsurlar olup , ödüllendirme, cezalandırma gibi yollar ile oluşabilmektedir. Kısmi 
pekiştireç; şartlanma denemelerinin ancak yarısı rastgele ödülenecek olursa, sonucun ne olabileceği 
incelenmiştir. Kısmi pekiştireçler 4 şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar başarılı davranışların belirli 
aralıklarla ödüllendiği  ‘Belirli aralıklı ödüllemeler’, Bellir bir zaman konmasındansa belirli davranışın 
(3.4.10.) ödüllenmesi ‘Belirli oranda ödüllenme’, Başarılı davranışların ödüllenmesinde geçen zamanın 
sabit tutulmayıp değiştirilmesi ‘Değişik Aralıklı Ödüllenme’, ve bazen üçüncü, dördüncü veya onuncu 
başarılı tepkinin ödüllendirilmesi ‘Değişik Oranlı Ödüllenme’ olarak adlandırılmaktadır 
(Baymur,1994:166). 

Sonuç olarak, edimsel şartlanmada esas pekiştireçler ortaya çıkan tepki ile davranışın 
oluşmasında önemli unsurlar olup , ödüllendirme, cezalandırma gibi yollar ile oluşabilmektedir.  

 
2.1.1.3 BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI  

Bilişsel öğrenme kuramının ortaya çıkma sebebi davranışsal kuramların yeterli gelmediğini 
düşünülerek, gözlenemeyen zihinsel süreçlerin öğrenmede etkili olabileceği üzerine ortaya çıkmıştır. 
Bilişsel süreçlerin esas aldığı temel nokta zihinsel süreçlerin öğrenmede etkili olduğunu 
savunmalarıdır. Bacanlı , Bilişsel öğrenme kuramına öğrenme kavrama yoluyla ve gizil öğrenme 
şeklinde gerçekleştiğinin üzerinde durmuştur. Kavrama yoluyla öğrenmede , organizmanın hazır 
olduğu anda öğrenmenin bir anda gerçekleşmesidir. Gizil öğrenmede ise söz konusu olan öğrenmenin 
farkında olmadan gerçekleşmesidir (2002:190-192).  

 Kuramın ortaya konmasında Piaget,ve  Ausubel öncülük eden isimler arasındadırlar. Piaget, 
öğrenmeyi bireyin gelişim özelliklerini dikkate alarak incelemiştir. Ausubel ise öğrenmeyi bellek 
sürecine dayalı inceler. Bu yaklaşımda bilgiler, bellek süreci/ bilgi işlem kuramı ile de açıklanmaktadır 
(Ülgen,2001:25). 

Bilişsel öğrenmenin gerçekleşmesinde bazı unsurların  rolü vardır. Bu unsurlar ikonik alışkanlık 
öğrenme, model alıp öğrenme ve muhakeme şeklindedir. İkonik alışkanlık öğrenme, şartlandırmalarda 
eksik olan iki ya da daha fazla içerik arasındaki ilişkiyi öğrenmeyi içerir. Bireylerin yeni ilişkiler ve 
biçimlendirerek hem yeni bilgileri hem de varolan bilgileri tekrar yapılandırmak ve birleştirmek 
Muhakeme   kavramı ile ilişkilendirilir. Model alıp öğrenmede bilişsel öğrenmenin diğer bir unsurudur. 
Öğrenmenin gerçekleşmesinde ödül veya ceza gibi unsurların olması şartı aranmaz. Gözlemleyerek 
öğrenme olarak adlandırılan bu öğrenme türünde sonuçlarından olumlu sonucun alınabileceği 
davranışlar  gözlem edilerek  taklit edilir (Hawkins, Best, Coney, 1992:268-269). 

Bilişsel yapıların öğrenme durumları ile bağlantılandırıldığında olayların kaydedilerek 
bağlantıların yapılması, ilişkilerin depolanarak değerlendirilmesi, ve olayların organize edilerek 
seçeneklerin belirlenmesi şeklinde üç ana unsurun önemli olduğuna dikkat çekilmiştir (Arık,1991:29, 
Sağlam,2009:259). Bunun doğrultusunda birey öğrenme sürecini belli aşamalardan geçerek 
gerçekleştirirken durum mantıki düzlem içerisinde meydana gelmektedir. Sonuç olarak, bilişsel 
öğrenme zihni süreçlerde düşünmenin işin içine girmesi ve belli bir mantık çerçevesinde davranışların 
oluşumuna zemin hazırlanarak oluşur. Elde edilen bilgiler ile ilişkilendirmeler yapılır ve mantıki bir 
karar verilerek bir davranışta bulunulur.  

 
2.1.1.4 SOSYAL ÖĞRENME KURAMI  

Sosyal öğrenme kuramı, bireylerin sosyal çevrede gözlem ve modelleme yolu ile öğrendiğini 
savunan ve öğrenmenin sosyal olduğunu belirten bir yaklaşımdır. Buna göre, insanlar çevreden 
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öğrenirler ve etkilendikleri modeller aracılığıyla toplum ya da grubun onayını almaya çalışırlar. 
Gözlenen davranışın ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmış olması bireyin davranışı üzerinde etkilidir 
(Gökalp,2009). 

İnsanların birbirlerinden bir şeyleri öğrenmesi üzerine dikkat çekerek sosyal öğrenme kuramı 
içerisine bu bakış açısını yerleştiren  ilk kişi John Deweydir. Buna ek olarak, Lev Vygotsky isimli Rus 
psikolog diğer bir kuramcı olarak bu alana katkı sağlamıştır. Vygotsky, öğrenmenin gerçekleşmesinde 
öğretenin rehperliğinin önemli olduğunun altını çizmiştir.  1950’lerde  ise Rotter tarafından geliştirilen 
sosyal öğrenme kuramı, insan davranışlarının nedenlerinin ilkel hayvanlarınkinden daha karmaşık 
olduğunu ileri sürmektedir (Burger,2006:525).  

Sosyal öğrenmenin anlaşılması için temel bazı kavramlar yer almaktadır. Bunlar Dolaylı 
Pekiştireç, Dolaylı Ceza, Dolaylı Duygusallık ve Model Öğrenmedir. Dolaylı pekiştireçte modelin 
ödüllendirilmesi ile davranışın taklit edilmesi ile ilgilidir. Davranışın pekiştirilmesinin ödüllendirilme 
eğilimine yatkın olduğu ortaya konmaktadır. Dolaylı ceza da ise modelin yaptığı davranış sonucunda 
cezalandırmanın olması davranışın oluşma eğiliminin azalmasına sebep olmaktadır. Dolaylı 
duygusallık ile açıklanan korkunun doğuştan olmayıp görülerek , gözlemlenerek öğrenilmesidir. Model 
öğrenmede , davranışın nasıl yapıldığının başkalarını izleyerek öğrenilmesi ile ilgilidir 
(Yeşilyaprak,2006) . 

Sosyal öğrenme kuramında , öğrenmenin gerçekleşmesinde ise gözlemleyerek ve çevreden 
öğrenme esas alınmıştır.   Ortaya çıkan davranışın oluşumundan önce ödüllendirme ve cezanlandırma 
unsurları önem taşımaktadır. Gözlemleyerek öğrenme sürecinin oluşmasında dikkat çekme, hatırlama 
süreci, davranışa dönüştürme süreci, güdüleme süreci yer almaktadır (Demirbaş, Yağbasan, 2005:368). 
Öğrenmenin gerçekleşmesinde ilk olması gereken öğrenilenin dikkat çekici nitelik taşımasıdır. 
Hatırlama sürecinin oluşmasında kodlama esastır çünkü bireyin öğrendikleri semboller , işaretler gibi 
unsurlarla akılda kodlanır. Davranışa dönüştürme sürecinde kişinin davranışı gördükten sonra 
uygulamasıdır. Güdüleme sürecinin temelinde davranış eğiliminin ödüllendirilen davranış aracılığıyla 
oluşmasıdır.  

Özetlenecek olursa, sosyal öğrenme kuramı belirli çerçevede insan etkileşimleri doğrultusunda 
öğrenen ve öğretenin ilişkisinin etkisi dikkate alınarak, öğrenenin çevresinden öğrendikleri baz alınarak 
şekillenmiştir. Sosyal öğrenme kuramı etkileşimleri gerektirir. İçsel süreçler olması ile birlikte, 
davranışlar etkileşimler sonucunda oluşmaktadır. 
3- MARKA TÜKETİMİNDE ÖĞRENME KURAMLARININ ETKİLEŞİMİ  

Marka; “kendine özgü nitelikleri ile rakiplerine fark yaratan ve marka sahibi, müşterileri, ürün 
bileşenleri ve ait olduğu firma olmak üzere birbirleri ile etkileşimli çeşitli alt sistemlerin oluşturduğu 
bir üst sistemdir” (Erdil ve Uzun, 2009:22). Marka ve tüketim arasındaki ilişkinin oluşmasında 
markanın tüketiciler için belirli fonksiyonları içerdiği bilinmelidir. Bunlardan ilki 
Yönlendirme/Tanıtma Fonksiyonu’dur. Bu fonksiyonda ürün hakkındaki bilgiler tüketiciye sunulmakta 
ve tüketicinin ürünü seçmesi için belirli sebeplerin sunulması ortaya konulmaktadır.  İkinci fonksiyon 
Alışkanlık/Kolaylık fonksiyonudur. Ürünün tercih edilmesinde alışkanlık faktörünün oluşması tüketimi 
sürekli olarak etkileyen bir faktör olmaktadır. Diğer bir fonksiyon Kalite güvencesi’dir. Marka 
sorumluluk alarak tüketiciye sağlam güvenilir ürün sunarak onu belli belgelerle kanıtlayarak ürüne olan 
güveni sağlamakta ürünün kalite güvencesinin olduğu mesajını vermektdir. Dördüncü fonksiyon ise 
Risk Azaltma Fonksiyonudur. Bu fonksiyon , satın alma kararını etkilemektedir çünkü birey belli 
değerlendirmeler doğrultusunda ürün tüketimine karar vermektedir. Son olarak Özdeşleşme fonksiyonu 
vardır bu fonksiyonda birey marka imajı ile kendi isteklerini karşılamaktadırlar (Ceritoğlu,2006: 137-
138). Bu fonksiyonları yerine getirdiği düşündüğümüz markanın tüketimle ilişkilendirilmesi için 
tüketicinin o markayı bilmesi ve o markanın farkında olması önemlidir. Çünkü bilinen markanın 
bilinmeyen bir markaya oranla tüketim oranı yüksektir. 

Marka tüketim ilişkisinin kurulmasında en önemli unsurlardan birtanesi markanın 
farkındalığını ve imajının oluşmasında reklam ve diğer faaliyetlerdir. Bir marka kendini reklamlar ve 
diğer medya araçları ile ne sıklıkta hatırlarsa, o ürünü tüketme mesajı vermesi tüketicinin aklında 
oluşmasına zemin hazırlar. En temelde marka , tüketiciler için, ürünün işlevsel ve duygusal 
özelliklerini özetlemekte, bellekteki bilgilerin hatırlanmasına ve satın alma kararına yardımcı 
olmaktadır (Uztuğ, 2002:20). Marka tüketici arasındaki ilişkinin bir iletişimin var olmasında 
tüketicinin markaya bir anlam yükleyerek, onun sunduklarından  bir yararı beklemesinden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü markalar belirli karakteristiklere sahiptiler ve bu karakteristikler belirli 
yararları içermektedir bu durumda marka ile tüketici arasındaki ilişki dinamiğinin oluşmasında 
tüketicilerin markadan elde ettikleri yarar temel basamak olarak kabul edilebilir.  
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Bir markanın tüketicisi olmak ise markaların yönlendirmeleri ile şekillenmektedir. Ancak bu 
süreçte  ilk aşama markanın kendi kimliği oluşturarak, kendini tanıtması ile başlar. Bu tanıtım oluşması 
tüketicinin markayı algılama biçimiyle oluşan imaj ve markaya karşı sadakatin oluşması ile sonuçlanır. 
Tüketim her ne kadar ihtiyacın giderilmesi ile meydana geliyor olsa da, tüketim biçimi markalar 
tarafından öğretilir. Markanın sunduğu faydalar tüketici birey için değerlendirme süzgecinden geçer. 
Tüketime yönelme ise  kişinin markaya karşı olan tutum ve  algıladıkları  sonucunda satın alma 
davranışlarına yönelmesi ile meydana gelir. Tüketici birey olarak aldığı kararlarla kendi yaşamına yön 
verirken, hangi malların, ne kadar ve hangi metotlarla üretileceği, faktörler arası dağılımın nasıl 
yapılacağı, gelirin ihtiyaçların giderilmesinde nasıl kullanılacağı, tasarrufların nasıl değerlendirileceği 
gibi ekonomik kararları da etkileyecektir (Bakırcı, 1999: 16). 

Tüketicinin “niçin” satın aldığı onun meraklarını oluşturur. Bu meraklar motivasyonlar bizzat 
veya ailesinin ya da işletmesinin ihtiyaçlarıdır. Bunlar çok yönlü olan insanın; yine çok yönlü olan 
psikolojik yapısını; çok çeşitli arzu, içgüdü, alışkanlık veya bir takım kompleksler olarak yaşarlar. 
(Tüketici Davranışlarına Giriş,xx) Dolayısıyla markayı tüketme çok etmenlidir. Tüketici birey 
tarafından bakıldığında çok katmanlı bir yapı vardır. Marka açısından bakıldığında markanın oluşum 
süreci zaman alarak tüketiciye yarar sağlamaya çalışır. Bu bölümde üç ana kuram olan Davranışsal, 
Bilişsel ve Sosyal öğrenme kuramları  ürün tanıtımında önemli bir araç olan reklamlar aracılığıyla 
markaların tüketicisi olarak bizlerin hangi dinamiklerin etkisi altında markaya yöneldiğimizi 
açıklanmaya çalışacaktır.  
3.1 DAVRANIŞSAL KURAM OLARAK KLASİK KOŞULLANMA KURAMINA GÖRE 
REKLAM DEĞERLENDİRMESİ : COCA COLA REKLAMI 
 Reklamlar ticari amaçlı olarak kullanılan iletişim çalışmaları olsalar da insanların fiziksel 
ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Fiziksel ihtiyaçların karşılanması (acıkma, susuma, giyinme) gibi 
ihtiyaçlar belli markaların yarattığı reklam konseptleri ile ürüne olan talebi reklamın aracılığıyla 
arttırabilmektedir.  
 Global bir marka olan Coca Cola ürünü içecek sektöründe en çok tercih edilen markalar 
arasında yer almaktadır. Coca Cola reklam konseptlerinde farklı temaları işleyebilmektedir. Bu reklam 
konseptleri yılbaşı, ramazan, ve diğer özel zamanlarda farklılaşmaktadır. Buna ek olarak, Coca Cola 
yaz konseptli reklamlarını  iletişim mecralarını kullanarak tüketici bireyler ile buluşturmaktadır. 
Davranışçı kuramın bir parçası olan Klasik Koşullanma kuramı Coca Cola’nın 2015 yazına girmeden 
önce televizyon mecrasında yer alan ‘Aç Bir Coca Cola’ reklamı reklamda kullanılan iki isim Özcan 
Deniz ve Sıla’nın yer almasından ötürü büyük ilgi uyandırmıştır. Reklamda göstergeler 
göstergebilimsel analiz yoluyla incelenmiştir.  
Gösterge: Coca Cola ‘Aç Bir Coca Cola Reklamı’ 
Tablo 1: Coca Cola ‘Aç Bir Coca Cola’ Reklamında Yer alan Gösterenler  

Sahne Müzik  Olay  Dış Ses 

 1.Sahne  Coca Cola’nın açılma 
sesi ile müzik başlar.  

Kumsalda düşünceli bir şekilde oturan 
Özcan Deniz şarkı söylemeye başlar.  

‘Onu Gördüm Geliyor geliyor bir 
içim’. 

 2.Sahne  Müzik devam eder. Özcan Deniz dansçılarla birlikte 
kumsalın iç kısmına yürüyerek aynı 
zamanda dans ederek ilerler.  

Sıcak bastı yanıyor, yanıyor , 
yanıyor ah içim.. 

3.Sahne Müzik devam eder Kumsala ilerledikleri gençler ellerine 
Coca Cola’ları alarak Özcan Deniz’in 
yanına giderek dans etmeye başlarlar. 

Aç bir Coca Cola , Coca Cola iç. 

4.Sahne Müzik devam eder. Kumsalda yer alan iki kadın dans eden 
erkeklere bakmaya başlarlar.  

Ver bir Coca Cola , Cola Cola iç 

5.Sahne Müzik devam eder. Buzla dolu büyük bir kutunun içinde yer 
alan bir Coca Cola alınıp açılır.  

Coca Colanın açılma sesi.  

6.sahne   Müzik devam eder. Özcan Deniz kumsalın ortasında 
dansçılarla diz çökerek şarkı söylemeye 
devam eder.  

Sanki ben çölde mecnunum, 
aşkınla yutkundum  

7.sahne  Müzik devam eder. Ayağa kalkarak şarkıya devam eder. Güneş onun gözlerinde ben fena 
oldum  

8.sahne  Müzik devam eder. Heyecanlı bir şekilde dans eder şarkı 
söylemeye devam etmektedir. 

Sıla bir grup kızla Özcan Deniz’e 
doğru gelmeye başlar.   

9.sahne  Müzik devam eder. Özcan Deniz ve dansçılar ile Sıla ve 
onunla gelen kızlar karşılıklı dans 
etmeye başlarlar.  

Aç bir Coca Cola , Coca Cola iç , 
ver bir Coca Cola Coca Cola iç.  
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10.Sahne  Müzik devam eder.  Sıla ve kızların bulunduğu grup  
ellerinde yelpazeleri dans ederek Özcan 
Deniz’e doğru yürür. 

Çok sıcak, of sıcak buz gerek bize.  

11.Sahne Müzik devam eder.  Sıla ve kızlar ellerindeki yelpazeler ile 
figürler yaparak dans ederler.  

Çok uzak, of uzak , aşk tuzak bize. 

12.Sahne Müzik devam eder. Kızlar dans ederken erkekler onları 
beğenerek izlerler. 

Aç bir Coca Cola, Coca Cola iç.  

13.Sahne Müzik devam eder.  Sıla ve kızlar Coca Cola rı cıkardıkları 
anda erkekler onlara doğru yürümeye 
başlarlar.  

Ver bir Coca Cola Coca Cola iç. 

14.Sahne Müzik devam eder.  Kızlar elleriyle farklı figürler 
gösterirken, Özcan Deniz yere düşer.  

Anlat anlat hadi anlat, inanırım 
belki   

15.Sahne Müzik devam eder.  Sıla şarkı  söylemeye devam eder. Belli olmaz bende sana çok aşığım 
belki  

16.Sahne Müzik devam eder.  Coca Cola açılır, Sıla ve kızlar ellerinde 
Coca Colaları ile otururlar. 

Aç bir Coca Cola , Coca Cola, 
Coca Cola iç. 

17.Sahne Müzik devam eder. Erkeklerde ellerine Coca Colaları içerek 
gülümserler.  

Aç bir Coca Cola , Coca Cola, 
Coca Cola iç. 

18.Sahne Müzik devam eder.  Kadınlar ve erkekler karşılıklı gelerek, 
kadınların dansını seyrederler. 

Ver bir Coca Cola , Coca Cola iç. 

19.Sahne Müzik devam eder.  Özcan Deniz Sılanın yanına gelerek 
şarkı söylemeye başlar ve kadınlar 
erkeklerle dans ederler.  

Belki deme ne olur ne olur, aşk 
yolunu bulur. 

20.Sahne Müzik devam eder. Erkekler gülümseyerek Özcan Deniz ve 
Sılayı izlerler. 

Sen bana bir evet de gör bak , bu 
aşk roman olur. 

21.Sahne Müzik devam eder.  Erkekler grup olarak dans ederlerken, 
kadınlar karşıdan onlara eşlik ederler. 

Aç bir Coca Cola, Coca Cola , 
Coca Cola iç.  

22.Sahne Müzik devam eder. Erkekler müziğin ritmiyle çoşkulu 
olarak dans ederler.  

Ver bir Coca Coca Coca Cola , 
Coca  Cola iç  

23.Sahne Müzik devam eder. Kadınlar dans ellerindeki Coca Cola ile 
figürler yaparak devam ederler. 

Çok sıcak, of sıcak, buz gerek 
size. 

24.Sahne Müzik başlar.  Suyun altında serinlemek için duran bir 
erkek gösterilir. 

Oldu hiç biz kaçar, hadi müsaade 
bize.  

25.Sahne Müzik başlar.  Erkekler ve kadınlar tekrardan coşkulu 
bir şekilde dans etmeye başlarlar.  

Aç bir Coca Cola Coca Cola  , 
Coca Cola iç. 

26.Sahne Müzik başlar. Kadınlar ve erkekler denize doğru 
koşturmaya başlarlar. 

İç bir Coca Cola , Coca Cola iç 

27.sahne Müzik başlar.  Sıla ve Özcan Deniz birlikte güneşin 
sıcağında Coca Cola içerler.  

 

28.sahne Müzik başlar. Özcan Deniz ve Sıla birbirlerine 
gülümserler. 

Coca Colanın açılma sesi 

Gösterilen : Yaz, susama hissi, sıcaklık, kadın ve erkek ilişkisi  
Analiz 

Coca Cola’nın ele alınan baş karakterler olan Özcan Deniz ve Sıla’nın bir yaz günü  kumsalda 
aralarındaki aşkı ön planda Coca Cola’yı kullanarak, dans figürlerini nasıl gerçekleştirdikleri tüketiciye 
sunulmaktadır. Reklam konsepti eğlence teması çerçevesinde sunulmuş, reklamda Sıla ve Özcan 
Deniz’in söylediği şarkıda ortak tema tekrarlanarak Coca Cola’nın içilmesi yönünde olmuştur.  

Coca Cola’nın reklamı ile Klasik Koşullanma kuramını ilişkilendirecek olursa, Klasik 
koşullanma da uyaran ile buna verilen tepki kuramın konusunu oluşturmuştur. Ancak uyaranın 
tekrarlanması ile tepkinin öğretilmesi, diğer bir deyişle tepkinin şartlı olması , kuramın temelini 
oluşturmuştur.Sıvı tüketimi bireyin temel ihtiyacıdır ancak sıvı tüketimi yazın artış göstermesinden 
ötürü, özellikle içecek markalarının  reklam temalarını oluşturmaktadır. Reklamın mesajına bakılacak 
olursa Coca Cola’nın sıcakta ferahlatan, serinleten ve sıcağa karşı baş edebilecek en önemli unsur  
olarak Coca Cola gösterilmiştir çünkü reklamın başlangıcında  Özcan Deniz’in seslendirmesiyle ‘ 
Sıcak bastı yanıyor, yanıyor ah içim.’  Söylemiyle başlamıştır. Sıcak fizyolojik anlamda bireyleri 
rahatsız eden bir durumdur ve duruma karşı yapılabilecek şey sıvı tüketimidir.  Sıla’nın reklamda altını 
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çizdiği ‘Çok sıcak , of sıcak , buz gerek bize’ deyişiyle Coca Cola’nın ferahlatmayı sağlayan bir içecek 
olduğu vurgulanmaktadır. Susamak fiziksel bir ihtiyaç olmakla birlikte susamayı gidermek yaz 
sıcağında Coca Cola ile gerçekleşebilmektedir. Coca Cola nın su gibi ferahlatan içecek olup ona karşı 
şartlı bir tepkinin oluşmasını sağlayan unsur onun buz ile birlikte yer alıp , onun açılma sesinin reklam 
boyunca lanse edilmesidir. Çünkü Coca Cola sadece tek olarak içecektir, bireyler onu tek olarak bir 
şeyi düşünmeden satın alabilir ve tüketilebilirler ancak onun ferahlatan bir içecek olarak susama gibi 
bir ihtiyacı karşılamasını sağlayan , ve onu akla getiren unsur onun açılma sesidir. Coca Cola yı 
farklılaştıran unsur bu ses ile bütünleşmiş olmasıdır. Bu sesin burgulanma amacı susama ihtiyacı 
oluştugunda Coca Cola sesinin gelerek bu ihtiyacın karşılanmasıdır. Burada uyaran Coca Cola açma 
sesidir, tepki susamadır. Ancak reklamda da gösterildiği üzere, her şişenin açıldığı zaman susama 
ihtiyacı oluşmuş ve bu Coca Cola ile giderilmiştir Sonuç olarak, Pavlov deneyinde zil sesi uyaranına 
karşı bir salya ile tepki veren köpeğin, tekrarlanan zil sesi ile salya verme tepkisinin düzenli bir şekilde 
oluştuğu üzerine deney yapmıştır. Coca Cola reklamında susama ihtiyacının Coca Cola ile giderilmesi 
gerçekleşir ancak bu ihtiyacın giderilmesinde Coca Cola şisesinin açılma sesi uyaran olarak  önemli bir 
unsur. Bireyin koşullanması Coca Cola nın açılma sesi ile birlikte Coca Cola’nın sunumunun 
olmasıdır. Buna koşullu olarak verilen yanıt tüketim davranışının oluşmasıdır.  Aynı zamanda bu 
koşullanmanın oluşmasında ürünün ayırtetme kavramı ile ilişkilendirilerek oluştuğunu bilgisini 
paylaşmakta yarar vardır. Bu kapsamda , Coca Cola’nın ele alınan bu reklamı   Klasik koşullanma 
kuramı çerçevesine örnek gösterilebilir.  
 
3.2 EDİMSEL KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME: HOPİ REKLAMI  

2015 Nisan ayı’nda Boyner Hopi reklamını tüketiciyle buluşturmuştur. Tolga Çevik’in 30 
farklı karakteri canlandırdığı reklam televizyon mecrasında yer almıştır. 
Kullanıcıların İOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlarına ücretsiz yükleyebildikleri Hopi 
uygulaması, kişisel eğilimlerini tanıyarak onlara özel kampanyalar yönlendiriyor.  (Boyner’den 
Herkese Bir Hopi, 2015) Boyner Hopi reklamları göstergebilimsel analiz çerçevesinde incelenerek 
Davranışçı Öğrenme Kuramının bir çeşidi olan Edimsel Koşullanma ile ilişkilendirilecektir.  
Gösterge: ‘Herkesin Bir Hopisi Var’ 
Tablo 2: ‘Herkesin Bir Hopisi Var’ Reklamında Yer alan Gösterenler 

Sahne Müzik Olay Dış ses 
1.sahne Müzik başlar Aynı platformda 30 farklı karakterdeki kişi  bir 

çemberin etrafında ellerini havaya kaldırarak 
dönerler. 

Hopiiii 

2.sahne Müzik devam eder. 30 karakter ön tarafa döner ellerini açarak, hopiyi 
tanımlarlar.  

Neymiş neymiş peki hopi?Hopi 
alışverişin keyfi. 

3.sahne  Müzik devam eder Aynı ortamda 30 karakter aynı yerde bir araya 
gelerek seslendirme yaparlar. 

Hopiii 

4.sahne  Müzik devam eder. 3 farklı karakterden oluşan yaşlı kadın, orta yaşlı 
adam ve orta yaşlı kadın gelen dış sese kulak 
verirler. 

Hopiler iniş için hazırlanıyorlar. 

5. sahne  Müzik devam eder. Önce bir adam arkasından 3 kişinin olduğu karede 
hopi çağırılmaktadır. 

İndir,indir , hadi beni  

6.sahne  Müzik devam eder. İki kadın ve ortalarında yer alan arabesk tarzını 
çağrıştıran adam şarkıya devam eder. 

Herkesin var bir hopisi 

7.sahne  Müzik devam eder. Bir adam ve bir kadının ortalarında yer alan alımlı, 
güzel  bir kadın şarkıyı söyleyerek, elleriyle para 
işaretini gösterirler. 

Gelsin gelsin paracıklar 

8.sahne Müzik devam eder. 6 farklı karakterden oluşan bireyler çemberlerin 
üstünde para işareti yaparak şarkıyı söylerler.   

Katlansın hep paracıklar. 

9.sahne  Müzik devam eder.  8 li bir döngü içerisinde yer alan 8 farklı karakter 
döner. 

Unutmayın göreviniz kazandırmak. 

10.sahne  Müzik devam eder. İlk sahnenin olduğu yerde 30 farklı karakter hep bir 
ağızdan çemberlerinin üzerinde şarkı söylerler. 

Paracıklar, paracıklar,  

11. sahne  Müzik devam eder. 3 erkek ve iki kadından oluşan elleriyle işaretler 
göstererek katlanan parayı gösterirler.  

katlansın hep paracıklar. 

12. sahne Müzik devam eder. İlk sahneye tekrar geri dönülür  ve 30 karakter Hopii 
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çemberin etrafında dönerler. 
13. sahne Müzik devam eder. Hepsi ritme uyarak aynı el, kol işaretlerini 

kullanırlar. 
Paracıklar , paracıklar, katlansın hep 
paracıklar. 

14. sahne  Müzik devam eder. Rap yapan bir gencin arkasında 3 erkek ekranda 
rapçi harektleri ile şarkıyı söyler. 

Aldıkça aldıkça,  

15. sahne  Müzik devam eder. Ekrana gelen farklı karakterdeki 7 kişi şarkı ritmine 
uyum göstererek , dans ederler. 

Paracıklar arttıkça arttıkça  

16.sahne  Müzik devam eder. Rapçi ön kısmında tekrardan belirir.  Sinopy ile aldıkça, ça , ça , ça.. 
17.sahne  Müzik devam eder.  Bütün karekterler tekrardan bir kare içerisinde 

toplanır. 
İndir,indir ,indir beni 

18. sahne  Müzik devam eder Tolga Çevik’in arkasında karakterler teker teker 
çıkmaya başlarlar.  

Hopiii 

19. sahne  Müzik devam eder. Boyner de kasada bir kadın belirir. Alışverişin hepi hopii 
20.sahne  Müzik devam eder. Kadın telefonuna indirme yaptığı anda hopi 

karakterlerinden Boyner’deki kadına benzeyen 
anında ekranda belirir. 

Bedava indirin alışverişlerinizde kazanın. 

21.sahne   Müzik devam eder.  Kadın boynerdeki kadının yanınainer. -İndin mi hopicim? - -İndim indim. 
  Hopi ile gelen kadın gelen kadın : Gelmişken elim 

boş gelmiyim, 25 paracık getirdim. 
Nasıl yani bu devirde kim kime 25 paracık verir.  
Hopi verir  
Vay be.. 

 

22. sahne  Müzik devam eder. Kadın telefonu kasada okutur. Üstelik hopiyi anında ilk indiren 1 milyon 
kişi anında 25 lira değerinde 25 paracık 
kazanıyor ve hopi üyesi markalarda 
harcıyor. 

23. sahne  Müzik sonlanır. Hopi logosu ekranda belirir. Hopiyle tanışın , kazanmaya alışın. 
Gösterilen: Alışveriş, kazanç, mobil uygulama, keyif , 30 farklı kişilik  
Analiz 

Hopi reklamı Hopi uygulaması altında akıllı telefonlarda yapılacak indirme işleminin ,paracık 
kazanma ile eşdeğer olduğunu anlatmaktadır.  Yeni bir uygulama olan Hopinin tanıtımında 7’den 70’e 
herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama olduğu , reklamda yer alan 30 karakter tarafından 
eğlenceli bir tema ile gösterilmiştir. Sempatik bir karakter olan Tolga Çevik, reklamda yer alan 
karakterleri ayrı ayrı canlandırmıştır. Reklamın özünde anlatılmak istenen alışverişler için yeni bir 
uygulama olarak gösterilen Hopinin indirilmesi ile bireyin kazançlı duruma geçeceğidir. Davranışçı 
Öğrenme kuramı ile Hopi reklamı Edimsel Koşullanma çerçevesinde incelenecek olursa; burada ilk 
olarak pekiştireçlerden bahsetmek gereklidir. Mobil uygulama ile biriktirilen puanlar reklam mesajında 
paracık olarak adlandırılmışlardır. Bu durumu pekiştireç kategorisinde bireyler için olumlu pekiştireç 
olarak nitelendirebiliriz çünkü burada ödüllendirme söz konusudur. Özellikle , yeni bir uygulama 
olmasından ötürü uygulamayı kullanan ilk 1 milyon kişiye avantajlar sağlanacağı mesajı verilmiştir. 
Olumlu pekiştireç olarak adlandırma bireyin kazançlı olmasının yanı sıra bu durumdan reklamda 
gösterildiği üzere mutlu olmasıdır. Bu mutluluk, olumlu pekiştireç aracılığıyla yansıtılan 
ödüllendirmenin göstergesidir.  Bu ödüllendirme ile bireyler alışverişlerine aynı uygulamayı kullanarak 
devam etme olasılıkları yüksektir çünkü yapılan alışverişlerin bir karşılığı vardır,  reklamda bireylere 
kazançlı oldukları mesajı verilerek, daha çok alışverişi Hopi ile yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Reklamın sloganı ‘Herkesin Bir Hopi’si var altında kurgulanmıştır. Üzerinde durulması gereken belli 
bir hedef kitleyi baz almadan herkese yönelik bir uygulama olarak Hopi’nin tanıltılmasıdır. Böylelikle , 
Hopi için herkese bir imkan sunulmuştur.   

Sonuç olarak, Hopi reklamı bir bireylerin kazançlı olabileceği yönünde bir reklam vaadine 
sahiptir. Edimsel koşullanmada reklam çerçevesinde hopi bir uyarıcı niteliğindedir, pekiştireç olarak 
Hopi’nin indirilmesi ile kazanılan paracıklar’dır. Öğrenmenin gerçekleşmesi kazanılan paracık ile bir 
sonraki alışveriş için Hopi markalı ürünlerde kazançlı olmaktır. Bunun doğrultusunda uyarıcı olan 
Hopi’ye karşı bir tepkinin artması da Hopi’nin her alışverişte paracık kazanmak amacıyla daha çok 
kullanılmasıdır. Diğer bir anlatımla, olumlu pekiştireç olarak paracık, alışverişte Hopi uygulamasının 
tekrarlanmasında önemli bir unsur olabilmektedir.  Söz konusu olan pekiştireç olan paracık burada 
tüketicinin öğrenmesini edimsel koşullanma yoluyla sağlamaktadır. Reklam kapsamında olumlu 
pekiştireç ele alınmıştır ancak bazı reklamlar için olumsuz pekiştireç örnekleri de verilebilir. 
3.3BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI: YAPI KREDİ  BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ  
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 Yapı Kredi 70. Yıl iletişimiyle birlikte odağını, Yapı Kredi marka felsefesi ve marka 
sloganından da yola çıkarak “sınırsızlık” olarak belirledi ve tüm iletişiminde çatı olacak bir yol 
yaratmaya karar verdi. Öncelikle bugünün genç ailelerini yakalamak için son araştırmalardan da 
yararlanarak “sınır tanımayan aile” tanımını ve içgörülerini ortaya koyan marka, yeni yolunu “Sınır 
Tanımayan Aile” olarak isimlendirdi. (http://www.mediacatonline.com/yapi-kredi-sinirsizlik-
yolunda/). 2014 yılı sonunda Yapı Kredi Sınır Tanımayan Aile konseptinde Hasibe Eren ve Timur 
Acar’ın oynadığı reklamda  İhtiyaç Kredisi ile ilgili ayrıntılar reklam mesajıyla anlatılmıştır.İhtiyaç 
Kredili reklam serisi bir çok reklamla seyirciyle buluşmuştur. Bu reklamda,  Bireysel İhtiyaç 
Kredisi’nin ilk reklam filmi incelenecektir. 
Gösterge:  Yapı Kredi – ‘Sınır Tanımayan Aile /Bireysel İhtiyaç Kredisi’ 
Tablo 3: Yapı Kredi – ‘Sınır Tanımayan Aile’- Reklamında Yer alan Gösterenler 

Sahne Müzik  Olay Dış Ses 
1. Sahne Müzik başlar. Damat gelini kucağında taşıyarak eve girer. İşte yeni evimiz hayatım 
2. Sahne Müzik devam eder. Gelin eve girer. Ne güzel 
3. Sahne Müzik devam eder. Gelin mutfakta buzdolabını açar ve buzdolabı kapağı 

çıkar. 
Ayy. 

4. sahne  Müzik devam eder.  Damat gelir kapağı yerine koyar. Bunlar modüler kapak hayatım, çok 
kullanışlı. 

5. sahne  Müzik devam eder.  Damat ve gelin salona girerler. ---- 
6. sahne Müzik devam eder.  Damat değdiği çekmeceyi dağıtır.  --- 
7. sahne Müzik devam eder.  Gelin ve damat koltuğa geçerler.   
8. sahne  Müzik devam eder.  Gelin ve damadın oturduğu koltuk çöker. Ayy. 
9. sahne  Müzik devam eder.  Gelin ve damat yıkılan koltuğun üzerinde otururlar.  Damat: Bu da senin le beraber oturan 

koltuk.  
Gelin: Evimiz gerçekten yıkılıyor 
Kenan. 
Damat: Dur bakalım Canancım günü 
gelince yenileriz. 

10. sahne  Müzik devam eder.  20 yıl sonrası ekrana gelir.  
11. sahne  Müzik devam eder. 20 yıl sonra aynı yıkılan koltuk üzerinde karı ve koca 

birbirlerine bakarlar.  
Kenan: E dur bakalım Canancım, günü 
gelince yenileriz. 
Canan: Evliliğimiz ilk günkü 
heyecanını koruyor Kenan. 
Kenan: Yaaa. 
 

12. Sahne Müzik devam eder. Karı ve koca aynı koltuk üzerinde oturmaya devam 
ederler. 

Günü gelince deyip ihtiyaçlarınızı 
ertelemeyin, gün bugündür, günde 10 
Tl’ye 9.000 Tl’ye masrafsız süper kredi 
Yapı Kredi’de.  

13. Sahne Müzik son bulur. Yapı kredi logosu ekranda belirir. Yapı Kredi ‘Hizmette Sınır Yoktur’ 
 
Gösterilen: Gelin, damat, ev, eski eşyalar. 
Analiz 

 Yapı Kredi’nin kurgulamış olduğu reklam bir film konsepti çerçevesinde oluşturulmuştur. Bir 
Türk filminden alıntı yapılmışcasına reklam filmi Kenan(Timur Acar) ve Canan(Hasibe Eren) 
karakterleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kampanya ile müşterilerinin yüzünü güldürmeyi 
amaçlayan Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranı ve uygun bir komisyon ücretiyle müşterilerinin 
yüzünün güldürmeyi amaçlamaktadır. (http://www.paravepara.com/yapi-kredi-bankasi-ihtiyac-
kredisi.html ) 

Her marka tüketicileri için belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerini ve hizmetlerini 
reklamlar aracılığıyla tüketicileri bilgilendirmektedirler. Son yıllarda, tüketici bireylerin hızlı yaşam 
koşulları ve masrafları artmış olduğundan ötürü bireyler belirli zaman aralıklarında kredi çekerek bunu 
ödemek için belirli anlaşmalar yapmaktadırlar. Ancak kredi çekmek bir kıyafet almak gibi kolayca 
yapılabilecek bir satın alma işlemini içermemektedir. Kredi çekmek için belirli şartlar olmasının yanı 
sıra, birey için de hangi krediyi , hangi koşullar altında, hangi faiz oranları ile çekeceğinin kararını 
vermek kısa bir süreci kapsamamaktadır. Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda bankalar tüketici 
bireylere, belirli imkanlar dahilinde kredi seçenekleri tanımaktadırlar. Bilişsel öğrenme kuramı ile Yapı 
Kredi ‘Sınırsız Aile’ reklam konseptiyle tanıtılan Bireysel İhtiyaç Kredisi özellikle bir ailenin 
karşılaşacağı problemleri reklamda yansıtarak buna çözüm yolu olarak Yapı Kredi’nin kredi imkanı 
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olduğunu ve bireylerin yaşantılarını sadece kolaylaştırmayıp aynı zamanda düşük faiz oranları ile kredi 
çekmenin imkansız olmadığını göstermeye çalışmıştır.  

  Bilişsel öğrenme kuramı kredi reklamıyla ilişkilendirilmek gerekirse; birey öncelikle 
ihtiyaçları konusunda belirli durumları ortaya koyarak bunları değerlendirir ve onları belirli 
seçeneklere indirgeyerek kararını verir. Bu öğrenme kuramına göre birey aktiftir, çünkü birey kendi 
mantiki süzgecinden düşüncelerini geçirerek bir karara varmaktadır. Kredide, taksitlendirme, hangi 
ayda ne kadar ödeme yapılması gerektiği, bireyin uyması gereken kurallar, hayatında uygulaması 
gereken kurallar kredi çekmenin bireyin hayatına olan etkisini göstermektedir. Bilişsel öğrenme 
kuramının unsurlarından bir tanesi kavrama yoluyla öğrenmedir. Bu reklamda tüketici birey reklamın 
içeriğini anlayabilmek için bunu kavrama yoluna gider ve belirli çıkarımlar yaparak bilişsel anlamda 
öğrenmeyi gerçekleştirir. Örneğin,bir kıyafet alırken çok fazla araştırma içerisine girmeden ürün satın 
alınabilir ancak kredi  için aynı şey söylenemez çünkü birey kredi çekmeden önce ,belirli banka 
üzerinden kararını kesinleştirmeden önce araştırma yapma, diğer bankalar ile kıyaslama ihtiyacı duyar . 
ve elde ettiklerini muhakeme eder. Diğer bir deyişle, muhakeme ederek zihinsel süreçleri etkin hale 
getirir. 

Sonuç olarak, bilişsel öğrenme kuramının farklılığı bireyin bir karara varmasında zihinsel 
süreçlerinin etkisi olmasıdır. Birey kavrar, edindiği bilgileri değerlendirir ve bir karara varır. Bilişsel 
anlamda öğrenme günümüzde bilinçli bir tüketicinin öğrenme yolunu gösteren bir kuram olarak 
nitelendirilebilir. 

 
3.3. SOSYAL ÖĞRENME KURAMA GÖRE REKLAM: FAİRY REKLAMI  
 “Fairy markası, 1898 yılında İngiltere’de tescilli bir sabun markası olarak ortaya çıktı. Marka 
sabundan oluşan ürün gamına, inovasyonlarla geliştirdiği diğer birçok temizlik ürününü katarak, 
bulunduğu pazarlarda en çok tercih edilen marka haline geldi.”(Procter&Gamble ‘Fairy’ markası ile 
bulaşığa girdi,2010) Procter&Gambler markasının bir ürünü olan Fairy markası 2010 yılında Türkiye 
pazarına girmiştir.Fairy markasının ilk reklamı göstergebilimsel analiz çerçevesinde incelenmiştir.  

Gösterge: Berna Laçin, Fairy Platinum Testi İçin Çat Kapı Misafir Oluyor! 
 
 
 
 
Tablo 4: ‘Berna Laçin, Fairy Platinum Testi İçin Çat Kapı Misafir Oluyor!’ Reklamında 

Yer alan  
Gösterenler 
 

Sahne Müzik Olay Dış Ses 
1.sahne  --- Kameramanlar eşliğinde eline bir fairy paketi alan Berna 

Laçin sokakta yürür. 
-Bulaşık makinesi deterjanınız hem bulaşıklarınızı 
hem makinenizi temizliyor mu? 

2. sahne  --- Kapı çalınır. Ev sahibi: Ay inanmıyorum, ha ha ha… 
3. sahne -- Berna Laçin kameryaa bakar. Fairy Platinum testindesiniz. 
4. sahne -- Ev sahibi ve Berna Laçin mutfaktadırlar. Berna Laçin: Fairy’i görüyorum. 
5. sahne -- Ev sahibi ve Berna Laçin karşılıklı konuşurlar. Berna Laçin: Makinenizde de kullanıyor musunuz? 

Ev sahibi: Makinede farklı bir ürün kullanıyorum. 
6. sahne  -- Karşılıklı konuşmaya devam ederler.  Berna Laçin:Memnun musunuz? 

Ev sahibi : Memnunuz. 
Peki filtreniz? 

7.sahne  -- Kadın bulaşık makinesine doğru yönelir ve filtreye bakar.  Oldukça kirli. 
8.sahne  -- Berna Laçin platinum poşetinden bir tane kapsül çıkartır.  Fairy platinum dener misiniz?  

 
9.sahne -- Kadın poşeti eline alır.  Fairy Platinum en iyi bildiklerinizden daha güçlü 

hem bulaşıktaki hem de filtredeki yağları 
temizleyecek. 

10.sahne  -- Platinum kapsülü bulaşık makinasına konur.  
 

 

11. sahne -- 1 hafta sonra makinaya bakılır Hadi bakalım  
12. sahne  -- Ev sahibi cam kabı gösterir. Kıyma lekeleri vardı,şuan tertemiz. 
13.sahne -- Kadın bulaşık makinasına bakar Birde filtrene bakalım 
14.sahne  -- Kadın filtreyi gösterir. Geçen hafta oldukça yağlı ve kirliydi şuan oldukça 

temiz gözüküyor.  
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15.Sahne  -- Kadın elinde filtreyle Berna Laçin e bakar.  
16.Sahne  -- -- Bundan sonra ne kullanmayı düşünüyorsun? 

Tabiki Fairy Platinum. 
17.sahne -- Berna Laçin Fairy Platinum poşetini gösterir. Peki ya siz? 
18. sahne  -- Fairy Platinum şişesi ve poşeti ekranda gösterilir. Tarafsız laboratuvar testlerine göre 1 numara  

Gösterilen: Mutfak, bulaşık makinesi, fairy kapsülü  
Analiz 

Ele alınan reklamın hedef kitlesi bayandır. Reklamda işlenen temel konu kirli bulaşıklardaki 
lekelerin Fairy kapsülüyle giderilmesidir. Fairy bu soruna kalıcı bir çözüm getirmiştir. Ürünün 
tanıtılmasında kullanılan isim Berna Laçin’dir. 2010 yılından itibaren Berna Laçin markanın yüzü 
olmuştur.  
 Sosyal öğrenme kuramı ile Fairy reklamı arasındaki ilişkiyi açıklamak için reklam belirli 
öğrenme çevre etkisini altını çizmekte yarar vardır. Sosyal öğrenme kuramının esasını gözlemleyerek 
çevreden öğrenme oluşturur. Reklam içerisinde deneyerek gözlemleme mevcuttur. Ev sahibi bir hafta 
süre ile deneyerek bulaşıklarındaki lekelerin yanı sıra filtredeki kiri kontrol eder. Burada deneyerek 
görme söz konusudur ancak ürün bulaşık lekelerini gidermenin yanı sıra filtre temizleme konusundaki 
probleme çözüm bulduğu televizyon reklamı aracılığıyla anlatılmıştır. Reklam deneyerek görme 
esasına dayanırken, deneyerek ürünün niteliği hakkında fikir sahibi olunur. Aynı zamanda tüketici  
birey gözlemleyerek bilgi edinmekte ve belli bir algıya sahip olmaktadır. Gözlemleyerek öğrenmenin 
gerçekleşmesinde bir çok unsur mevcuttur ancak reklam kapsamında ‘Dikkat çekme’ unsuru 
gözlemleyerek öğrenme konusunda incelenebilir çünkü Fairy reklamının reklam yüzü Berna Laçin’dir. 
Halk tarafından sevilen bir karakterin kullanılıyor olması burada dikkat çekici bir unsur olarak kabul 
edilebilir. Tanınmayan bir kişinin reklam yüzü olarak kullanılması reklam mesajının etkin ve 
anlaşılabilir olmasında, ünlü bir kişinin yer aldığı kadar etkili olamayabilir. Çünkü, genel olarak halk 
sevmiş oldukları ünlülerin yaptıkları, kullandıkları, sundukları ürünü kullanma eğilimi 
gösterebilmektedir. Bunların yanı sıra, reklamın dikkat çekici unsur olmasında önemli bir faktör 
reklamda kameralar karşısında objektif olarak yansıtılması, yanlılığın olmaması da burada dikkat çekici 
bir unsur olarak kabul edilebilir. Fairy reklamı incelenirken reklamla ilişkilendirilebilecek olan unsur 
Model öğrenmedir. Model olarak öğrenmede esas olan nesnelerin nasıl kullanıldığını izleyerek 
öğrenmedir. Reklamda bulaşık makinesi kapsülü olan Fairy’nin nasıl kullanıldığının yanı sıra ürünün 
bir hafta denenerek gözlemlenmesi söz konusudur. Ancak burada model alarak öğrenmede ikinci 
önemli faktör, reklamda ünlü kullanımın olmasıdır çünkü ünlüler halk tarafından dinlenen ve yaptıkları 
takip edilen kişiler oldukları için model alarak öğrenme ünlü kullanımı konusunda reklam içeriği ile 
bağdaştırmak mümkündür.  

Özetlenecek olursa, sosyal öğrenme kuramında çevre etkisi göz önünde bulundurulur çünkü 
başka bir bireyin evinde bir ünlü tarafından konuk olup, olanları gözleyerek ve gözlemleyerek yani 
başkasının aracılığı ile ürünün faydası ve nitelikleri konusunda bilgi sahibi olunur. Reklamı gördükten 
sonra etkisinde kalan bayanlar yüksek bir oranla aynı davranışı taklit ederek ürünü satın alacak ve 
kullanmayı öğrenecektirler bu anlamda sosyal öğrenmede kişinin aktif olduğu bir durum mevcuttur 
ancak öğrenmedeki etkileşimin oluşumunda çevrede yer alan durumlar, bireylerin etkisi 
yadsınamamaktadır.  
 
4-SONUÇ  

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusu üzerinde çoklu faktörün etkin olduğu söylenebilir bu 
durumdan ötürü öğrenmenin  karmaşık bir yapıya sahip olduğu söylemek yanlış olmaz çünkü  
öğrenmenin kesin olarak bireyin  tek başına gerçekleştirdiği bir süreci kapsamasının yanı sıra aynı 
zamanda çevresel faktörlerinde rolü bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü öğrenme konusuna teorik bir 
bakış açısı kazandırmak amacıyla öğrenme kuramları geliştirilmiştir. Öğrenme kuramları her ne kadar 
çeşitli isimler altında kategorize edilmiş olsada bu makale Davranışsal, Bilişsel ve Sosyal öğrenme 
kuramı ele alınmıştır. Belirtilen kuramların ortak özelliği her birinin deneyler sonucunda ortaya çıkan 
sonuçlarla desteklenmiş olmasıdır. Davranışsal öğrenme kuramıyla kategorize edilen iki kuram 
öğrenmenin Klasik Koşullanma ve Edimsel Yolla oluştuğu konusunda bizlere bilgi vermektedirler. 
Klasik Koşullanmada öğrenme bir uyaranın oluşturduğu etki  ve buna verilen  tepki esasına 
dayanmaktadır. Ancak buradaki farklılık tepkinin belirli bir uyarana karşı öğrenilmesidir , birey nasıl 
hangi uyarana karşı ne zaman tepki vereceğini öğrenmektedir. Edimsel koşullanmada ise farklılık 
öğrenmenin pekiştireçler yoluyla gerçekleşiyor olmasıdır. Olumlu, olumsuz ve kısmi pekiştireçler 
altında toplanan pekiştireçlerde ödüllendirme ve cezalandırma hususlarına bağlı olarak bireyin 
davranışıyla gösterdiği tepki artmakta veya azalmaktadır. Öğrenme kuramlarından ikincisi Bilişsel 
Öğrenme Kuramı’dır. Bilişsel öğrenme kuramının en önemli farkı zihinsel süreçlerin öğrenmede etkili 
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olmasıdır burada da bireyin pasif değil aktif bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirdiği ortaya konmaktadır. 
Diğer bir öğrenme kuramı olan Sosyal Öğrenme Kuramı’nda ise Davranışsal ve Bilişsel öğrenme 
kuramlarına göre çevre etkisinin öğrenmede etkili olmasıdır. Çevre etkisinin oluşmasında bireyin 
gözlemleyerek belli bir düşünce yapısının ardında, belli bir tepki geliştirerek buna davranışlarına 
yansıtması aracılığıyla oluşmaktadır. 

Makalenin ana konusu olan bireyin bir markanın tüketicisi olmayı nasıl öğrendiği sorusu 
belirtilen üç kuram ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketim hayatımızı idame ettirmemizi sağlayan 
ve fiziksel ihtiyaçlarımızı  doyuran bir olgudur. Markalar aracılığı ile tüketim sembolleşmektedir. 
Yanıklar (2006) moderm toplumdaki tüketicinin, seri üretilen paketlenmiş ve markalı malları satın 
almakta ve reklamlarla tasvir edilen büyülü, işaretlerle dolu olan bir dünyada yaşadığı görüşünü 
savunmaktadır. 

Markalara karşı olan algının öğrenme kuramları ile birlikte belirli bir süreçten geçerek 
oluştuğu söylenebilir. Özellikle markalar üzerinden gidilecek olunursa, her marka ürününü tükettirme 
amacını belirli mesajlarla tüketiciye göstermektedir. Tüketici ise bunu kendi algıları ve tutumları 
doğrultusunda verdiği tepki yani satın alma davranışı ile göstermektedir. Her ürün farklı amaçlar 
doğrultusunda farklı özelliklere sahiptir ve bu durumda öğrenmenin kuramlar ışığında değişiklik 
gösterdiğini açıklamaktadır. Makalede Davranışsal Kuram ile açıklanan Klasik Koşullanma da Coca 
Cola reklamında duyulan Coca Cola’nın açılma sesi ile ferahlama  ve serinleme duygularına karşılık 
gelerek, susama gibi fiziksel bir ihtiyacı karşıladığı görülmektedir. Burada bireyin sesi duyduğu anda 
Coca Cola markasının serinleme etkisi uyandırdığı reklamın gösterdikleri ile pekişmiştir. Bu durumu 
yalnızca Coca Cola için genellemek yanlış olur ancak her markanın belirli karakteristiklere göre 
şekillendiği ve bireylerin bir markanın rengine, sesine, boyutuna karşı bir öğrenme geliştirerek bunlara 
karşı koşullu bir tepki geliştirdiği söylenebilir. Davranışsal Kuramın ikincisi olan Edimsel 
koşullanmada ise birey pekiştireçler ile öğrenerek bir öğrenme durumu gerçekleştirmektedir. Makalede 
verilen Hopi reklamları ile tüketici bireyler, puanlar kazanarak Hopi markalı ürünleri alma eğilimleri 
arttığı söylenebilir. Bu durum her marka için geçerli olabilir. Markaların uyguladıkları indirimler, 
promosyonlar, kampanyalar Edimsel Koşullanma yoluyla öğrenmeye örnek gösterilebilir. Bu durumlar 
bireyin olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri ile pekiştireçleri öğrendiği sonucuna varılabilir.Bilişsel 
Öğrenme Kuramı ,bireyin elde ettikleri bilgiler ve değerlendirmeleri ile markayı tükettiği söylenebilir, 
bireylerin ihtiyaçları her ne kadar farklılık gösterirse göstersin bireyler o ürünü tüketmeden belirli bir 
mantıki süzgecinden geçirerek o markanın tüketicisi olabilmektedirler bu anlamda kredi reklamı olan 
Yapı Kredi Bireysel İhtiyaç Kredisi örnek gösterilmiştir. Bunun yanı sıra telekomunikasyon markaları, 
araba markaları, evler bireylerin ani bir şekilde satın almayarak belirli değerlendirmeler sonucunda o 
markanın tüketimine yöneldikleri ifade edilebilir. Bu öğrenme çeşidi ise  Bilişsel kuram ile 
açıklanabilmektedir. Diğer bir kuram olan Sosyal Öğrenme kuramında çevre etkisi söz konusudur. 
Çevre etkisinin olmasında gözlemleme esası vardır birey gözlemlediklerini taklit ederek o öğrenmeyi 
gerçekleştirmektedir. Model alma esası ile ünlü oyuncu Berna Laçin’in oynadığı Fairy reklamları 
analiz edilmiştir. Sosyal öğrenme kuramında izleyerek gerçekleşen bir öğrenme söz konusu 
olduğundan , marka örnekleri bu kuram ışığında çoğaltılabilir.  

Sonuç olarak , tüketim her insanın fiziksel bir ihtiyacıdır ancak markalarla birlikte bir 
markanın tüketici olmayı öğrenerek , tüketim ihtiyaçlara göre kategorize edilerek öğrenilir. Diğer bir 
deyişle tüketim basit bir şekilde tüketme ve fiziksel ihityacı doyurmaktan öte boyut değiştirmiştir ve bu 
durumda markaların etkisi yadsınamaz. Buna ek olarak, öğrenme etkin bir kavram olmakla birlikte 
günümüzde markaların pasif değil aktif bir şekilde hayatımızda yer alarak bizlere öğrenmeyi tekrardan 
farklı boyutlar ile öğrettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Çalışmada göstergebilimsel analiz ile 
reklamların verdiği mesajlar ve reklam içerikleri öğrenme kuramları ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. 
Öğrenme kuramları ile ilgili yapılacak gelecek çalışmalarda odak grup çalışması ve nöro pazarlama 
çalışmaları ile tüketiciyi doğrudan gözlemleyerek farklı öğrenme kuramları ve farklı sektörden 
markalar kullanarak araştırmaları genişletmek daha faydalı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.  
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MARKA STRATEJİLERİ ÜZERİNDE POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLAN 
TARİHİ DİZİLERİN ETKİSİ: MUHTEŞEM YÜZYIL ÖRNEĞİ 

Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz, Ege Üniversitesi Genel Reklamcılık Doktora 
Programı 

 
Özet 
Popüler kültürün ürünü olarak diziler hayatımızda bizleri etkileme gücüne sahiptir. Diziler 
birbirilerinden farklı konuları içermektedir. Son yıllarda, Türk televizyonlarında tarih-kurgu televizyon 
dizilerinin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu tür diziler, bireylerin kendi tarihlerine olan ilgilerini 
arttırmaya zemin hazırlamıştır. Kültürün oluşmasında önemli rol oynayan tarihi olaylar, diziler 
aracılığıyla kültürün yeniden üretimine katkı sağlamaktadırlar. Popüler kültürün önemli bir ürünü olan 
bu tür tarihi kurgu dizilerinde dönemsellik ve kültürün yansımalarının insanlar üzerindeki etkileri 
markaların iletişim stratejilerinde  de kendini göstermiştir.  Dizinin konusundan esinlenerek, markalar 
ürünlerin tanıtımında dizilerin senaryolarının kitleleri etkileme gücü olan bir unsur olarak görmüşler ve 
markalar bu unsuru iletişim stratejilerinde kullanmışlardır. Bu bağlamda tarihi kurgu dizileri 
aracılığıyla markalar ürünleri ile insanların hayatlarını çevreleyerek, popüler kültürün yaygınlaşması 
konusunda önemli araçlar haline gelmişlerdir. Bu makalede, son yıllarda en çok konuşulan ve 
yayınlandığı dönem içerisinde izlenme oranları yüksek olan tarihi kurgu dizisi olan Muhteşem yüzyıl 
dizisinin gerek dizi oyuncularının oynadığı reklamlar ve dizi konusunun kullanıldığı reklamlar 
incelenerek dizilerin reklamın içeriğini hangi yollarla kurguladığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Kültür, Popüler kültür, Televizyon,  Tarihi Kurgu dizileri,  Muhteşem Yüzyıl 

 
Abstract 
Series ,which are products of popular culture  have power to influence us. They include different topics 
from one another. In recent years, historical fiction series have started to diversity in Turkish television 
channels.  These type of series provide a basis for increasing peoples interest toward their histories. 
Historical incidents have a role to formulate culture and they contribute reformulation of culture via 
series.These types of historical fiction series are important part of popular culture and effects of 
cultural reflections on people is especially seen brand communication strategies.In this context, brands 
surround peoples life with its products through historical fiction series and they become crucial 
vehicles to spread popular culture. Muhteşem Yüzyıl was one of the populer example in Turkish 
histocial fiction series in Turkey. This study tries to examine advertisements which actor and actresses 
who have role in Muhteşem Yüzyıl and how content of Muhteşem Yüzyıl series is constructed with 
which ways in an advertisements’ context. 
Key words: Culture, popular culture, television, historical dramas, Muhteşem Yüzyıl  
1.GİRİŞ 

Kültür toplumu inşa eden temel yapıtaşlarından bir tanesidir. Kültür insan olabilmektir, 
insanların davranışlarını şekillendirir, belli toplumsal değerleri sınıflandırarak toplumda yaşayan 
bireylerin yaşam tarzını belirler. Kültür insanlık tarihini anlamanın yoludur, toplumdan topluma 
farklılık göstermektedir. Kültür yapısından ekonomik ve sosyal gelişmeler çerçevesinde üretilen bir 
kavram olarak popüler kültür özellikle 19. yüzyıldan itibaren baskın olmaya başlamıştır. Popüler 
kültürü anlamak için kitle iletişim araçlarının yarattığı formları incelemekte yarar vardır. Çünkü 
yapılan genel tanım çerçevesinde popüler kültürün gündelik hayata  bireylerin tercihleri ve seçimlerinin 
paralelinde kitle iletişim araçlarında yer alan ögelerle birlikte yansıyor olmasıdır. Yaşam içerisinde yer 
alan unsurlardan bir tanesi kitle iletişim araçlarından televizyon kanalı aracılığıyla dizilerin yer 
almasıdır. Diziler hayattan kesitleri yansıtmaktadırlar dolayısıyla insan yaşamını kurgulayarak, sanki o 
zamanı yaşatıyormuş gibi toplumun bireylerine sunmaktadır. Yücel , dizilerin sosyal yaşam 
pratiklerinde modadan, ev dekorasyonlarına kadar etkileme alanının olduğunu belirterek, bu yaşam 
pratiklerinin dizilerinin yayınlandığı dönem içerisinde belirlenlendiği belirtmiştir.(Yücel,2004 :12)  
dİzi formatlarında 2011 yılı ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin yayına girmesi ile tarihi kurgu dizileri ön 
plana çıkmıştır. Tarih insanların bilinmeyeni göstermek açısından dikkat çekici olmuş, genel anlamda 
toplumun büyük bir kesimi tarafından 3 sezon boyunca televizyonda yer almıştır. Tarihi olaylar 
insanların hassas noktalarına dokunmaktadır. Toplumun büyük bir kesimi tarihteki bilinmeyeni 
öğrenmek üzere bu diziyi ilgiyle izlemiştir. Muhteşem Yüzyıl dizisinin kurgulanmasında gerçeklerin 
çarpıtılıyor olduğu tartışılmış olsa da senaryonun gerçekçi özellikleri içermesi bu tartışmaları geri 
planda bırakmış, dizinin bireylerin gündelik hayatları içerisinde tarihe olan ilgilerini arttırmıştır. Ancak 
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dizinin büyük yankı uyandırması, izlenme oranlarının yüksek bir şekilde devam etmesi 
pazarlamacıların stratejilerine de yansımıştır. Şüphesiz her dizi popüler kültür ürünü olabilmekte ancak 
Muhteşem Yüzyıl dizisinin farkı tarihte yaşanmışlıkları ortaya koyarak , bireylerin tarihteki olaylar 
hakkında bilinçlenmesini sağlayan bir vizyon üstlendiği açık bir şekilde görülmektedir. Pazarlamacılar 
bu durumu iyi bir şekilde değerlendirmek adına reklamlarlada dizinin popüleritesini kullanarak ürün 
içeriklerinde Osmanlı temalarını kullanmışlardır. Böylelikle dizinin çift süreçli ve dolaylı olarak marka 
reklamları aracılığıyla da büyük etki uyandırarak; popüler kültürü unsurunu kullanmayı avantaja 
dönüştürdüğü söylenebilir. Bu çalışmada, Muhteşem Yüzyıl dizisinin marka stratejilerinin hangi 
yapılar çerçevesinde oluştuğu yapılan marka reklamlarının içerik analizleri ile gösterilmeye 
çalışılmıştır.  
2.POPÜLER KÜLTÜRÜN ORTAYA ÇIKIŞI 

Kültür insan medeniyetini ve insanlık tarihini anlayabilmeyi sağlayan soyut bir olgudur. 
Ancak zaman içerisinde kültür yaşanan sosyal, ekonomik, ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde boyut 
değiştirmiş ve farklı isimlerle kültüre farklı anlamlar yüklenmiştir. Kültür hakkında günlük 
hayatımızda en belirgin olarak karşımıza çıkan kavram ise popüler kültür kavramıdır.  

Popüler Kültür (Halk Kültürü) ya da Volkskultur düşüncesi “kültür tarihi” ile aynı yer ve 
zamanda ortaya çıkmıştır. O dönemde orta sınıf aydınları halk şarkılarını, halk masallarını, dansları, 
törenleri (ritüelleri), güzel sanatları ve el zanaatlarını keşfetmişlerdi. Ama bu halk kültürünün tarihiyle 
uğraşmak antika meraklılarına, folklorculara ve antropologlara bırakılmıştı. Ancak 1960’larda bir grup 
akademik tarihçi halk kültürünü incelemeye girişti (Burke, 2006: 23). Tarihsel anlamda geçmişten 
gelen etkilerin söz konusu olduğu bahsediliyor olsa da popüler kültür kavramının ortaya çıktığı zaman 
üzerinde hakim olan bir diğer görüş popüler kültürün kitle kültürü ile bağlantılı olduğu ve kitle 
kültürünün oluşmasında ise kitle iletişim araçlarının etkisinin olduğunun düşünülmesidir. Coşkun’ a 
göre  popüler kültür, kitle iletişim araçlarıyla, sadece kitlesel pazar için üretilen, standart yaygın 
kültürel ürünlerin toplamını ifade eder. 19.yüzyıl sonlarından itibaren endüstriyel gelişmelere paralel 
olarak, kapitalizm de ciddi bir ivme kazanmış, kitle iletişim araçlarını da tekeline alarak görünür 
olmaya başlamıştır. Oskay’a göre, kitle iletişim araçlarından olan radyo, sinema ve televizyonun 
insanlara geniş bir fantazya dünyası sunduğunu düşünmektedir. Gerek kitle iletişim araçlarının 
yaygınlığı, gerekse modernleşmenin getirdiği yeni toplumsal süreç ile geleneksel yapının değişim 
içerisine girdiği bu noktada popüler kültür kavramının da yön bulduğu düşünmektedir (1983:165-182). 
Akad (2008), popüler kültürün ortaya çıkmasını 19.yüzyıldaki sanayileşme ile ortaya çıkan bir tüketim 
kültürü ile pekişen ve bu kültürün bir parçası olan bir olgu olduğunu savunmaktadır. Bunlara ek olarak, 
Arık(2004)  popüler kültür kavramının 1970’lerle birlikte akademide önem kazandığını ileri 
sürmektedir. Özetlemek gerekirse,popüler kültür kavramının  gelişimi ile  ilgili literatürdeki görüşü 
genel anlamıyla dört kategoriye ayırmakta fayda vardır. Bunlarda ilki halk kültürü ile gelişen popüler 
kültür olgusu , diğeri ise kitle iletişim araçlarının gelişmeye başladığı, bir diğeri 19. Yüzyılla gelişen 
sanayileşme sürecinin doğurduğu toplumsal değişim süreçleri ve akademik çerçevede tartışılmaya 
başlandığı tarih ise 1970’li yıllara tekabül ediyor olmasıdır.  

2.1 TANIMLAR ÇERÇEVESİNDE ‘POPÜLER KÜLTÜR’ 
Popüler kültürün ortaya çıkması ve özellikle insanlar üzerinde doğurduğu sonuçlar kapsamında 

olumsuz ve olumlu yönden tanımlar yer almaktadır.  Popüler kültürle ilgili literatürde yer alan 
tanımlar aşağıda kategorize edilmiştir. 

 
Tablo 1: Tanımlar 

Yazar  Tanım 
 Hall 
(1981) 
 

Popüler kültür Stuart Hall’ a göre iki tanım çerçevesinde incelenebilir. Birincisi ticari olan anlamında, ikincisi ise halka ait olan 
kültür kapsamında incelenebilir.  

Batmaz 
(1981: 
163) 

Popüler kültürün modernleşmenin getirdiği gündelik yaşamın kültürü olduğu, gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtulmaya 
yaradığı ve yapay mutluluklar yarattığı ise ağırlıklı olarak kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak buna rağmen toplumun ortak bir 
ihtiyacından doğduğu da yadsınamaz bir gerçektir 

Oktay 
(2002:15) 
 

Popüler kültür, en geniş anlamıyla “gündelik hayatın kültürüdür”. Daha dar anlamıyla ise gündelik hayatın eğlencesini içerir. 
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Sözen 
(2004)  
 

Düşünmeden tüketilen, eleştirel bilincin gelişmesine fazla olanak tanımayan, sisteme olan inancı destekleyen bir kültür yaratılır ve 
 yaratılan bu popüler kültür, toplumun egemen kültürü haline gelmeye başlar. Bu kültür de toplumda ‘hakim’ tanımları üretir ve güç 
 dengelerini meşrulaştırarak bunların devamını sağlar. 

Albayrak ve 
diğerleri 
(2011:15) 
 

Popüler kültürün tanımlaması neyin üst kültür olduğunun belirlenmesiyle ortaya konabilir. Buna göre yüksek/üst kültüre ait  
davranış ve metinlerin ayrılmasıyla geride kalan ‘aşağı/alt kültür’ popüler kültür olarak tanımlanır. 

Limon 
(2012:110)   
 
 

Toplumların ilgilerinin, beğenilerinin ve eğilimlerinin yansımasıyla birlikte kitlesel bir eğilim veya dönüşüm süreci yaşanmaktadır.  
Bu kitlesel beğeni farklılıkları popüler kültür kavramını göstermektedir. 

 
2.2 KÜLTÜR VE POPÜLER KÜLTÜR AYRIMI 

Kültür bir toplumu tanımlamadaki ve o toplumu anlamayı kolaylaştıran  önemli bir kavramdır. 
Kültür halkın gelenek, görenek, örf ,adet, sosyal değerler, davranışlarını şekillendiren bütünsel bir 
yapıdır. Toplumun inşasındaki en önemli yapıtaşlarından bir tanesidir . Popüler kültürde kültürün 
ürettiklerini içermektedir ancak kültür ile aynı tanım içerisine girmesi mümkün değildir. Bu sebepten 
ötürü iki olgu arasındaki farklılıklardan söz etmekte yarar olacaktır. Gerek kültür ve gerekse popüler 
kültür üzerinde çok fazla tanım yapılmış olmasına rağmen arasındaki belirgin farklara değinilecektir.  

Kültür, bir toplumun ya da tüm toplumların birikimli uygarlığıdır.  Kültür; bilgi, inanç, hukuk, 
ahlak, gelenek gibi insanların bir toplumun üyesi olarak edindikleri her türlü alışkanlık ve yeteneği 
içeren karmaşık bir bütünlüktür (Sabuncuoğlu,2001:30-31). Diğer bir tanım çerçevesinde,  kültür 
gündelik hayatın içerisindeki olgu olmasından ötürü; yaşanılan her ilişki, kişiyi çevreleyen her şey, 
kurulu, devralınmış ve yeniden üretilen bir yapıya yönelten her bağ, kültür olarak ifade edilebilir 
(Storey,2000:149). Popüler kültür, kültürden 6 nokta çerçevesinde ayrılmaktadır; popüler kültür,  1. 
Biçim olarak orta karmaşıklıktadır. 2. Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır. 3. 
Bilinen bir kaynağı ya da üretim süreci vardır. 4. Kültürel değerleri ve gelenekleri, başka bir forma 
dönüştürerek yansıtır. 5. Ürün tüketiciye dönüktür. 6. Oldukça ucuza, fakat parayla elde edilir. 
(İletişimin Kavramsal Çerçevesi, xx) Popüler kültür yalnızca, Batıdaki ticari kapitalizmin üretim 
ilişkilerindeki rasyonalizasyon gelişmelerini izleyen yeni bir yaşam, yeni bir ulusal pazar, yeni bir 
iktidar yapılanmasının getirdiği "nefes alma olanağı" ile ortaya çıkmış kent kültürüdür (Oskay, 1992: 
89). Tanımlardan anlaşılacağı üzere popüler kültür kültürün arasındaki en belirgin fark , kültürün 
birikimli olarak ilerleyen bir süreç olduğu ve popüler kültürün sonradan gelişen ve kitleleri etkileme 
gücü olan bir olgu olduğu söylenebilir.   
2.3.POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR 

Popüler kültür ile ilgili yaklaşımlar Marksist ve İdealist yaklaşım başlıkları altında 
incelenmiştir. Tuna, Marksist görüşün belirli toplumsal ve ekonomik yaşam kurumları üzerinde inşa 
edilen ideolojik üst yapının bir parçası olduğunu görerek rasyonel bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır 
(2008:94). İdealist yaklaşıma göre ise markist popüler görüşün tersine daha olumlu bir yaklaşım söz 
konusudur. Korkmaz (1990), idealist yaklaşımda popüler kültürün halkın sevdiği ve halkın 
tercihlerinden oluşan bir kültür olarak popüler kültürün inşa edildiği görüşünü savunmaktadır.  
2.4 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA  

Popüler kültür görsel bir kültürü içerisinde barındırır ve görselliklerle oluşan bu kültür 
tüketime dayalıdır. Bu noktada görsel imgelemlerin yansıtıldığı medya popüler kültürün 
şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Güneş, popüler kültür ile medya aynı geni taşıdığını 
düşünmekte ve popüler kültüre ilişkin pek çok kanaat ve davranışın kaynağının medya olduğunun altını 
çizmektedir. Medyanın kaynak olmasında, medyanın yoktan var etmediğini, zaten işlemekte olan bir 
piyasaya fayda sağladığı görüşünü savunmaktadır. Bu sebepten ötürü de popüler kültürün 
günümüzdeki görünümünü de büyük ölçüde medyaya borçlu olduğunu vurgulamaktadır (2006:194). 
Fiske(1999) popüler kültür ve medya ilişkisinde kültür endüstrisinin altını çizerek medyanın tüketime 
yönlendirme işlevinde popüler kültürün işlevsel olduğunu vurgulamaktadır. Medya’nın unsurları olan 
kitle araçlarından özellikle radyo, sinema, televizyon gibi geniş kitlelere ulaşma imkanı olan araçlar 
popüler kültürün şekillendiği ve popüler kültürün gündelik hayatta yansıtılarak, tüketilmesini sağlayan 
araçlar arasındadırlar.Browne, popüler kültürün ; kitle iletişim araçları, eğlenceler, oyunlar, 
kahramanlar, putlar, törenler, psikoloji, din, yani yaşamımızın tüm manzarası gibi çevremizdeki 
gündelik dünyamızı da kuşatmakta olduğunu ve  bunların yayımının, ondokuzuncu yüzyılın 
ortalarından sonra genelde kitle iletişim araçları tarafından gerçekleştiğini belirtmektedir (Browne, 
1988:1). Dolayısıyla, medya araçları popüler kültürün var olması demektir, gördüklerimizin genel 
tercihler doğrultusunda bir kültür içerisinde yer edinmesinde popüler kültür kavramı 
içselleştirilebilmektedir. 
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2.5 MEDYA ARAÇLARINDAN TELEVİZYON 
Televizyon bilgilendirme, eğlendirme, gibi çeşitli fonksiyonları olan ve 7’den 70’e bütün 

bireyler için kitle iletişim araçları içerisinde en kapsamlı ve işlevsel niteliğe sahip olandır. Erdoğan, 
televizyon ile dünyanın görünür hale gelerek, gerçeklerin görünür statüsüne indirgendiğini belirtmiştir. 
Aynı zamanda tv’nin dünyayı değişmez görünümler içerisinde modern insanın yaşamım biçimi 
anlattığının altını çizmektedir (2004:12). Bu bakımdan televizyonun görsel ve işitsel duyularımıza 
hitap etmesinin onu belirgin bir şekilde farklılığını ortaya koyan araç olmasını sağlamaktadır.  
Albayrak ve diğerleri, kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon, evlerin vazgeçilmez eşyaları 
arasında sayılan görsel-işitsel bir aygıt olarak artık insanların doğdukları günden itibaren izledikleri ve 
bilgilendikleri bir kaynak haline gelmiştir. Zira, televizyon ülkede ve dünyada neler olup bittiğini 
öğrenmek için başvurulacak bir araç olmanın yanı sıra, nerede nasıl giyileceği, nasıl oturup kalkılacağı 
ve nasıl yenileceği, ne tür müzik dinleneceği, hangi durum karşısında ne tür bir tavır alınacağı gibi 
konularda fikirler veren, seçenekler sunan ve yönlendiren bir konumdadır. (2001:28)Bu bakış açısından 
hareketle televizyonun bireylerin gündelik hayatlarında ne yapacakları konusunda bir rehber gibi 
yönlendirme işlevi olduğu söylenebilir. Televizyonun toplum ve bireylerin üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkileri akademik çerçeve tartışılmakta birlikte televizyonun insanlar arası ilişkileri olumsuz etkilediği 
düşüncesi literatürde hakim olan düşüncedir ancak bunun yanı sıra bilgilendirme fonksiyonunda ötürü 
televizyonun önemi azımsanamayacak kadar değerlidir. Çünkü, bireyler bir konuda fikirleri olmasa 
bile televizyon sayesinde bilgi edinerek, kendilerini geliştirme imkanı bulabilmektedirler. Dolayısıyla 
kapsamlı bir kitle iletişim aracı olan televizyonun etkileri gün geçtikçe belirgin hale gelmektedir. 
Televizyona popüler kültür tarafından bakılacak olursa, Geçer, televizyonun boş vakit aktivitelerinden 
en revaçta olmasının yanında, en yaygın ve en çok tüketilen medya türü olduğunu düşünmektedir 
(2013:57). 
2.6 TELEVİZYON DİZİLERİ  
 Televizyon programları konularına göre ve hedef kitlelerine göre çeşitlik göstermektedirler. 
Bu programlar; kültür-sanat, spor, magazin, tartışma programları  ve diziler gibi formatlar altında 
toplanmaktadır. Formatlar bizlere insan hayatının bir parçasını  gösteren dizilerdir. Gülseren, 
‘Günümüzde boş zamanları hedef alan bir endüstrileşmenin varlığını ve eğlenmenin giderek 
rutinleştiğini ileri süren çalışmalarda, bu sürecin önemli bir parçasının standart ve sürekli yenilemeye 
dayanan televizyon programları olduğunu ve bu programların içerisinde dizilerin önemli bir yer 
tuttutuğunu ve en çok ilgi gösterilen program türlerinden biri olduğunu vurgulaşmıştır’ (2001:237). 
Televizyon formatlarında olduğu gibi dizilerde kendi içlerinde konularına göre ayrılmaktadır. Kimisi 
aşk, savaş, uyarlama tarzında olan diziler bulunurken, son yıllarda Türk televizyon dizilerinde tarih 
programları yer almaktadır. Aktay,  televizyon, güncele, şimdiye önem veren bir kitle iletişim aracı 
olarak bir yandan akıp giden şuanı veya çok yakın geçmişi tarihselleştirirken bir yandan da dizi, film 
ya da belgeseller aracılığıyla çok eski bir tarihi olayı, olguyu, kişiliği güncelleştirebilmektedir. Ve 
aktay  “tarih bilgisinin alabildiğine çeşitlendiği, bu bilginin hayatımıza her zamankinden çok dâhil 
olduğu, tarihle ilgili ezberimizi bozacak bir sürü yeni bilginin sunulduğu bir toplumsal düzende” 
medyanın rolünü ortaya koymaktadır (2010: 13).  

Her dizi popüler kültür bir ürünü olabilme potansiyeline sahiptir ancak tarihi diziler popüler 
kültürün kesin bir şekilde gözlenerek gösterilmesini sağlayan aracı konumundadırlar. Popüler kültür 
ürünleri içerisinde tarih konulu diziler toplumun beğenisini diğer dizi formatlarına göre daha kolay bir 
şekilde kazanmaktadırlar. Günümüzde tarih kurgulu diziler gittikçe artmaktadır, TRT kanalında 
yayınlanan Filinta, Önce Show Tv’de ve daha sonra Star Tv’de yayınlanmaya başlayan Muhteşem 
Yüzyıl, Star Tv de 2015’te vizyona giren Muhteşem Yüzyıl Kösem bilinen ve popüler olan tarih 
dizileri arasındadır. Ancak, Muhteşem Yüzyıl dizisi geçmişte bilinmeyen tarihi olayları 
senaryolaştırarak, kültürün en önemli yapıtaşı olan tarihi dönemi endüstrileştirmiştir. Özellikle, 
2011’de yayınlamaya başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisi, uzmanların danışmanlığı ile dizinin içeriğine 
tarihi gerçeklerle birlikte yön verilmiştir. Muhteşem Yüzyıl dizisinin konusunu Kanuni Sultan 
Süleyman’ın hayatını göstermiştir. Dizi her ne kadar, o dönemde Osmanlı’nın diğer ülkelerle olan 
savaşını gösteriyor olsa da dizi Kanunu Sultan Süleyman ile saraya cariye olarak getirilen Hürrem 
Sultan arasındaki aşkı göstererek dikkatlerini üzerine çekmiştir. İktidar mücadelesi üzerine kurulmuş 
olan dizi saray içinde Sultan Süleyman’ın yakınında bulunanların iktidar için çekişmesi üzerine 
başlayıp devam eden dizide en büyük, hatta dizinin çıkış noktasını oluşturan çatışma Hürrem Sultan ve 
karşıtları arasında yaşanandır. Mahidevran, Valide Sultan, Pargalı İbrahim Paşa ile Hürrem arasındaki 
çatışmayı Hürrem kazanır. Dizilerde oluşturulan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine benzer akademik 
çalışmalarda da bu rollerin temsil edildiği görülmektedir (Şenyurt, 2008; Mani, 2005). Reklamların 
analizi kısmında Muhteşem Yüzyıl dizisinin belirli reklamları popüler kültür ile ilişkisi kapsamında 
incelenecektir. 
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 3.POPÜLER KÜLTÜR VE DİZİLERİN İLİŞKİSİ  
Televizyon çok kapsamlı ve fonksiyonlu bir araçtır. Televizyonun diğer iletişim kanalları gibi 

kitlelere seslenme özelliği mevcuttur ancak bu durum televizyonun görsel imgeleri içermesinden 
kaynaklanmaktadır. Görsel niteliği televizyonu kitleler üzerinde etkili bir araç haline getirmektedir. 
Televizyon; Geçer tarafından kitle kültürünün üretici kurumlarının başlıcası olarak tanımlanmıştır 
(2013:58).  Dolayısıyla kitlelere ulaşma imkanı olan televizyonun bir parçası olan dizilerde kitlelere 
ulaşabilmektedir. Diziler televizyon yayınlarının önde gelen ve en çok izlenen program türüdür. 
Diziler; dizi, seriyal, soap opera (sabun köpüğü) veya pembe dizi- sözcükleri kullanılarak 
adlandırılmıştır. “Bölümler hâlinde yayımlanan ve çoklukla aralarında konu bütünlüğü olan film, dizi, 
televizyon dizisi” şeklinde de tanımlanmaktadır.  Değişik sözcüklerle ifade edilse de diziler nüans 
farklarıyla beraber genel olarak televizyonda sergilenen ortak paydalar ve farklı olayların 
kompozesinden oluşturulan dramatik anlatılar bütünü olarak açıklanabilir. Günümüzde dizi film 
kavramı ile dizi-seriyal şeklinde adlandırılan türlerin birleşimi kastedilmektedir (Kırtepe,xx:246). 
Popülerlik, popüler kültür ve diziler arasındaki ilişki çok net bir şekilde görülebilmektedir. Çünkü, 
televizyonda yer alan diziler belli bir popülerliğe sahip olan diğer bir anlamda kültürün popülerleştirip, 
görselliklerle dönüştürme gücüne sahiptir.  Diziler konularına göre ayrımlaşmış olduğu için ve her bir 
bireyin kendini bulabileceği formatlar altında birleşmektedirler. Popüler kültür, kitle çapında üretilmiş 
olduğu için diziler de kitleye ulaşmada kullanılan kültürel ürünlerin bir ileticisi görevi görmektedirler. 
Çünkü, diziler popüler kültürün bir pekiştiricisidir. Bunun en somut örneği dizilerin izlenme (reyting) 
oranları ile yorumlanabilmektedir. Toplumun değer yargılarına, sosyal değerlerine göre hazırlanan dizi 
formatları onları izleyen bireylerin onaylarını alacak şekilde hazırlanmaktadır. Bireylerin yaşamlarına, 
bakış açılarına ve kültürel değerlerine uygun olarak hazırlanan diziler bireylerin yaşantısında yer 
almaya başlamaktadırlar. Burada toplum üzerinde etki yaratmasında kitlesel olmasının büyük bir rolü 
vardır. Dizilerin popüler kültür çerçevesindeki etkisi ise gündelik hayatta yankı bulması ile 
ilişkilendirilebilir. Çünkü gündelik hayatta bireylerin konuştukları, kendi yaşamlarına yansıttıkları ve 
dizileri referans vererek yeniden bir kültür içerisinde popüler kültür ile kavramlaştığı 
görülebilmektedir.    
  3.1 POPÜLER KÜLTÜR EKSENİNDE DİZİLERDE KULLANILAN KARAKTERLER 
 Dizilerin içerdikleri konular kadar, dizilerde kullanılan karakterlerinin yansıtılması da 
dizilerin popüler kültürün parçası olarak etki yaratmasında önemli bir dinamik oluşturmaktadır. 
Televizyon dizilerinin toplumdaki kültürel değerleri yeniden üretmesinde kullandığı en önemli 
unsurlardan biri de hiç kuşkusuz diziler içinde yaratılan karakterlerdir. Özellikle popüler dizilerdeki 
ana karakterler toplumun geneli tarafından kabul gören ve benimsenen kültürel değerler ve kişilik 
özellikleri ile oluşturulmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak dizilerde yaratılan karakterler ile 
izleyicilere sunulan tüketim kültürüne özgü değerlerin, tüketim kalıplarının, yaşam tarzlarının, cinsiyet 
rollerinin ve diğer kişilik özelliklerinin kabulü kolaylaşmaktadır  (Featherstone, 2005, 144). Bu 
bağlamda dizilerde, halkın sevebileceği kişilerin veya toplumda  örnek gösterilen bireylerin  yer alması 
dizilerde yansıtılan popüler kültürün unsurlarının tüketime yönlendirme konusunda bir etkiye sahip 
olduğu söylenebilir.Özkök,‘Bir televizyon dizi karakterinde kitleler kahramanı değil, kendilerinin 
gereksinimlerini veren “çağdaşlaştırılmış” bir aktörü seyretmiş olmaktadır. Bu ise izleyicinin kendi 
dünyasını, kendisini bir kez de televizyon dizisi aracılığı ile izlemesi yani yaşadığı dünyayı 
“meşrulaştırması’ anlamına gelmektedir’ (1985:12).  Dizide yaratılan karakterlerin popüler kültür 
ilişkisi üzerinden konuşulacak olursa Fith (1992)  bir fantazya dünyasının üretildiğini , ve televizyon 
aracılığıyla üretilen fantazya dünyasının yaşamdaki sıkıntılı durumları unutturduğu ve bireylere 
uzaklaşma seçeneği sağladığı görüşündedir. Buna ek olarak, bireyler sıkıntılardan uzaklaştıkları için 
kendi hayallerinde var olanları televizyondaki diziler aracılığıyla yakalamaktadırlar. Frith’in üzerinde 
durduğu nokta televizyon dizilerindeki karakterler aracılığıyla bireyler kendilerine uygun profilleri 
görerek, kendi akıllarında canlandırdıkları konumuyla düşünme imkanı bulmaktadırlar. Diğer bir 
taraftan, dizi karakterlerinin popüler kültür ilişkisi üzerinden; dizi karakterlerinin insanlara kendi 
davranış, tarz ve tutumlarında model alabilecekleri özdeşleşebilecekleri, taklit edebilecekleri ve kişisel 
hayatlarına uyarlayabilecekleri imajlar ve kişilik modelleri sunmasının önemli olduğunu 
belirtmektedirler.  Ve böyle bir durumda insanların televizyonda izledikleri olay ve karakterleri kendi 
reel yaşamlarıyla ilişkilendirmelerinin, sunulan yaşam biçimlerini deneyimliyor gibi hissetmelerini ve 
dizideki sevilen bir karakterle özdeşleşmesi mümkün olduğunu düşünmektedirler (Mutlu 2005: 156; 
Kellner 2001: 194-197).  

 Sonuç olarak, popüler kültürün bir unsuru olan diziler, içerisinde barındıkları karakter ile 
bireylerin özdeşleşme ve model alma yolları ile gördüklerini kendi hayatlarına direkt olarak uygulama 
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imkanı sağlamaktadır. Popüler kültür bu yolla,  gündelik hayat içerisinde üretilerek, dönüştürücü bir 
etkiye sahip olmaktadır. Popüler kültüre olumsuz yaklaşanlar açısından bu durum egemen olan sınıfın 
ideolejilerine uygun toplum yapısının tekrardan üretildiği gerçeğinin oluşmasıdır.  
3.2 POPÜLER KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE DİZİ- REKLAM ETKİLEŞİMİ 

Bir iletişim aracı olan reklamlar genel anlamda bireyleri ürün hakkında bilgilendirme, ürünü 
tanıtma ve ürünü satın almaya ikna eden belli bir sürecin sonucunda oluşturulan ve etkilerinin kısa 
süreli bir zaman diliminde gözlendiği iletişim çabasıdır. Reklamlar bireylerle iletişim kurarlarken bu 
iletişimin kurulmasındaki ana sebep tüketime yönlendirmektir. Bocock (2009), reklamların tüketimi 
manipüle ederek, bireylerin hayatlarını bütünsel olarak tüketime dayalı bir şekilde şekillendirmeye 
çalıştığını belirtmektedir. Bunları yaparken, kültürel öneme sahip olan birtakım değerler de verilen 
reklam mesajları ile topluma aşılanmaktadır.  Ancak reklamı bu işlevi dışında; reklamlar toplumun 
değerlerinin yansıtıldığı araçlar olarak da düşünülmektedir. Dağtaş  ‘Reklamlar bireyleri tüketime 
yönlendiren bir araç olmanın ötesinde birer kültürel metindir. Tüketim toplumunda bireylere, 
reklamlardaki ürün ve/veya hizmeti kullanarak "sınıf atlayacağı" "yaşamının olumlu anlamda 
değişeceği" "bir gruba ait olacağı" veya "farklı olacağı" yönünde mesajlar sunulmaktadır’(2009:23). 
Reklamda bir etkinin oluşmasında reklam içeriklerinin büyük bir önemi vardır. Bu noktada, reklamcılar 
toplumun beğenilerine göre reklam içeriklerini oluşturmaya gayret eder. Toplumun beğenilerini 
kategorize etmek derinlemesine uzun süren ve zor bir iştir. Bu sebepten ötürü toplumun beğenileri ile 
ilgili genelleyerek hareket etmede popüler kültürün unsurlarından olan dizileri kullanarak, reklam 
içeriklerinde zaman zaman yer verir. Bu duruma örnek gösterilecek olursa, sevilen bir dizideki 
oyuncunun şampuan reklamında oynaması gibi.. Dizi ve reklam ilişkisinde kuşkusuz ticari bir bağın ve 
kapitalist toplumun  getirdiği sonuçlardan ötürü zorunlu olarak bağın oluştuğunu vurgulamakta yarar 
vardır çünkü reklam, yaygın olan istenilen, uzun veya kısa süreli hedefler doğrultusunda bir ürünün 
satışını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak reklam ekonomik döngünün içerisindeki görsel bir 
sunu olmasına rağmen kültürel anlamda ve popüler kültür çerçevesinde var olan yapının etkin bir 
oyuncusu konumundadır. Yavuz ‘Reklam ve popüler kültür dünyası, tüketim mallarının oluşturduğu 
dünya ile örtüşür. Her iki alan tarafından oluşturulan sembol dünyası , arzulanan nesnenin satın 
alınabilirliği üzerine kuruludur. Arzulanan tüketim ürününü satın alma ile kültür içinde saklı potansiyel 
anlamlar kültürden reklama, oradan da tüketiciye geçer.’ Dolayısıyla, görsel bir sunu olarak gösterilen 
reklam;  kültürün endüstrileşmesinde tüketim adı altında rol atfetilmiştir.  

Sonuç olarak, popüler kültür kapitalist toplum yapısının oluşması sonucu doğmuştur , reklam 
ise bir iletişim aracıdır , diziler ise bu döngünün ilerlemesine hizmet eden var olan değil de hayal edilen 
, egemen olunması istenen tüketim kültürüne dayalı olan kültürün oluşmasındaki aracı konumdaki 
televizyon formatı olarak değerlendirilebilir. 
4.ARAŞTIRMANIN METADOLOJİSİ 

Araştırmacının amacı son yıllarda televizyondaki dizilerin içerisinde yer almaya başlayan 
tarihi dizilerin popüler kültür çerçevesinde incelenerek, gerek dizilerin konusu çerçevesinde gerekse 
markaların dizi konusunu kullanarak uyguladığı stratejilerde kültürün yeniden üretimine hangi yollarla 
aracılık ettiği konusunda reklamların içerik analizleri çerçevesinde açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan araştırmada 2011 yılında Show Tv’de yer almaya başlayan Muhteşem Yüzyıl 
dizisinde gerek dizi oyuncularının oynamış olduğu reklamlarda dizinin işlenişi ve gerekse dizi 
konusunun direk marka stratejilerinde dizi bittiği sürece kadar televizyon ekranlarında nasıl yer aldığı 
ile ilgili reklamlar iki başlık altında analiz edilmeye çalışmıştır. 

 
4.1 VERİLERİN TOPLANMASI 

Muhteşem Yüzyıl dizinin konusunun kullandığı reklamlar dizi oyuncularının oynadığı ve 
doğrudan dizinin konusunun yer aldığı marka reklamlarına Youtube kanalı aracılığıyla ulaşılmıştır. 
Geniş bir izleme potansiyeline sahip Youtube’dan geçmişte en çok tıklama almış ve üzerine yorum 
yapılmış reklamlar seçilmiştir. 
4.2 ARAŞTIRMANIN KISITLARI  
 2011 yılı üzerinden 5 yıl geçmiş olmasından rağmen, kolay bir ulaşma imkanı olan Youtube 
kanalından reklamlara  ulaşılmıştır. Youtube kanalına kolay erişim avantajından ötürü dergi ve gazete 
arşivlerini elde etme konusunda zaman kıstası olmasından ötürü gazete ve dergi reklamları 
incelenememiştir. Bunlara ek olarak, dizi konusunun doğrudan kullanıldığı reklamlarda, reklamın 
dikkat çekici bir özellik olmasını sağlayan dizi karakterlerinin oynadığı reklamlar ele alınmıştır. 
4.3. ÖRNEKLEM  

Reklam analizlerinin yapılmasın dizi oyuncularının oynadığı dizinin reklamının yapılmasında 
belli bir etkiye sahip olan Elidor reklamları ele alınmıştır. Bu markanın dışında dizinin doğrudan 
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konusunun işlenmiş olduğu marka reklamları olan Turkcell ‘Turkcellioğulları’, Bingo ‘Saray Mutfağı’, 
Marschall ‘Osmanlı Renkleri’ olan reklamlara yer verilmiştir.  
5.ÖRNEK REKLAMLAR: MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNİN REKLAMLARA YANSIMASI 
  5.1 DOĞRUDAN DİZİ OYUNCULARININ OYNADIĞI REKLAMLAR  

Konusunun Osmanlı tarihinden alındığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol oynayan başrol 
oyuncuları; Nebahat Çehre (Valide Sultan), Halit Ergenç (Kanuni Sultan Süleyman), Meryem Uzerli 
(Hürrem Sultan), Nur Fettahoğlu (Mahidevran), Okan Yalabık (Pargalı), Selma Ergeç (Hatice), ve 
Mehmet Günsür (Şehzade Mustafa) yer almıştır. Dizi toplanan verilere göre 200 milyondan fazla 
izleyiciye ulaşmıştır. Markalar ürünlerin tanıtımı, ürünlerinin satın alma davranışının yaratılması için 
belli stratejileri izlemektedirler. Bu stratejilerden birtanesi reklamlarda dizi oyuncularının kullanıyor 
olmasıdır. Starlar, düşlerimize cevap vererek gerçeğimizin oluşmasına yardımcı olmaktadırlar. Öyle ki 
düşsel değerlerimizin son savunucuları olarak starlar, güçlü kişilikleriyle bütün düş dünyamızı 
kaplayarak düşlerimizin oluşumunu belirleyen, bizi alıp başka diyarlara götüren kişilerdir (Seguela, 
1997: 14- 15). Buna ek olarak, bireyler dizilerde oynayan karakterleri kendileri ile özdeşleştirmekte ve 
onları örnek alarak gerçek hayatta onların, aynı davranış tarzlarını referans almaktadırlar.  Muhteşem 
Yüzyıl dizisi yayınlanmış olduğu sürece özellikle üç başrol oyuncusu Elidor’un üç farklı ürün 
kateogorisinde; Meryem Uzerli, Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu reklam yüzü olarak seçilmişlerdir.  

• Elidor Reklamları 
2012 yılında televizyonlarda yayınlanmaya başlayan Elidor;  yeni ürün kategorisindeki 

Reklam filminde ürün tanıtımı yapılırken ana fark, reklamın ana konusunun dizinin içeriğinden 
alınarak başrol oyuncuları tarafından gerçekleştiriliyor olmasıdır. Elidorun ilk reklam filminde Elidor 
Muhteşem Yüzyıl setine gitmiştir, Elidorun Yıpranmış Saç Uzmanı Thomas Taw ile olan diyaloğu 
yansıtılmaktadır. Meryem Uzerli her şeye gücünün yettiğini ama saçları ile ilgili sıkıntısının olduğu 
söylemektedir. Thomas Taw, saçların  yeniden yapılanması konusunda haftada iki kez maskenin 
gerekli olduğunu uygulamalı bir şekilde maskeyi uygulayarak göstermektedir. Saçların uygulanması 
sonrasında Thomas Taw dizideki bir karaktermiş gibi Meryem Uzerli ile konuşur. Reklam, ‘Elidor 
Onarıcı ve Yapılandırıcı seri ile Muhteşem Saçlar’ sloganı ile son bulur. Elidor’un ikinci reklamında 
Nur Fettahoğlu ile Hacimli Saç Uzmanı Teddy Charles arasındaki diyalog gösterilmektedir. Saçları 
dışındaki her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen Nur Fettahoğlu saçlarının sönüklüğünden 
yakınmaktadır. Hacimlendirici spreyi saçlara uygulamalı olarak göstererek anlatan Teddy Charles, 
saçlara bakarak muhteşem olduğunu söyler. Reklam ‘Elidor Yeni Hacim Serisi İle Muhteşem Saçlar’ 
diyerek son bulur. Elidor reklam serisinin üçüncüsü Selma Ergeç ile gerçekleştirilmiştir.Bu reklam 
filminde Elidor’un ışıltılı saç uzmanı Jamal Hammadi yer almaktadır. Işıltılı saçların çocukluktaki gibi 
saçlara döndüreceğini söyleyen Jamal Hamadi, besleyici bakım kremini uygular. Reklam , nasılız 
sorusunu sora Jamal Hammadiye, Selma Ergeç’in ‘Muhteşemiz’ yanıtıyla son bulur.  
Tablo 2: Elidor Reklamları Göstergebilimsel Analiz 

İsim  Temsil 
(Cinsiyet) 

Şampuan şişesi  Model Kullanımı Bakış  Ürün için 
uygun 
renklerin 
kullanımı  

Slogan 
Kullanımı 

Elidor  Kadın Erkek  

3 3 

 

Temel 
form 

Özel  
Tasarım  

- 3 

 

Hareketli  Sabit 

3 - 

 

Kendine/ 
Birbilerine 

Alıcı 

3 - 

 

3 3 

Sonuç olarak, reklamdaki gösterge incelenecek olursa, reklamlar televizyonda yer alan Elidor 
reklamlarını içermektedir. Üç reklamda üç başrol oyuncu gösterilmektedir. Gösterilenlere bakılacak 
olursa, güzellik, dişilik, sağlıklı saçlar üç reklam için ortak noktalarda buluşmaktadır. Dizi 
karakterlerindeki üç güzel bayanın; dizideki karakterleri canlandırarak ürün tanıtımı yapmış olduğu üç 
reklamda da gözlenmektedir. Dizi oyuncularının saçlarının her birinin ayrı ayrı sorunlarına çözüm 
bulan Elidor, yeni ürün kategorisinde, yeni şampuan şişeleri ile yaratmaya çalıştığı imajı diziyi referans 
alarak özellikle ürün tanıtım sloganları ile de yer verdiği görülmektedir. Reklam konusu çerçevesinde 
kullanılan slogan, senaryo içerisinde geçen diyalog Muhteşem Yüzyıl dizisini çağrıştıran anlamları 
barındırmaktadır. Çağrıştırma ile oluşan anlam yan anlamı içermektedir. Diğer bir deyişle yan anlam 
Muhteşem Yüzyıl gibi kültürel bir tema ile kavramsallaşmaktadır. Yan anlam oluşmasını sağlayan 
toplumsal içerikli konulardır. Bunların dışında üç reklamında güzellik miti çerçevesinde kurgulanarak 
sultanlar gibi güzel saçlara sahip olma mesajı verilmektedir. 
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• ‘Chevrolet Aveo’ ve ‘Renault Megane’ Reklamları  
2011 yılında her iki markanın yeni arabaları televizyonda tanıtılmıştır. Görsel efektlerin 

kullanıldığı her iki reklamda da reklamda Halit Ergenç seslendirme yapmıştır.Reklamın yaratıcı 
unsurlarından birtanesi seslendirmedir , seslendirme reklama gizemli bir hava katmaktadır çünkü birey 
izlediği reklamda kimsenin oynamadığı sadece seslendirmeye göre reklam hakkında fikir sahibi 
edinebilir. ‘Beyin dalgalarından reklamın ölçüldüğü nöropazarlama çalışmalarında farklı bir tonu olan, 
vurgulu ya da aksanlı seslerin reklamlarda çok daha dikkat çekerek tüketiciyi ürünü satın almaya 
yönelttiği ortaya çıkarılmıştır’ (http://www.beyningucu.com.tr/basindetay.aspx?id=8) . Chevrolet Aveo 
reklamında göstergeler arabanın özellikleri olan unsurlar üzerinden oluşturulmuştur. Reklam ilk olarak 
bir çok araba içerisinden Aveo’nun ön plana çıkarak , diğer arabaları geçmesinin yansıtılması ile 
gösterilmektedir. Chevrolet Aveo markalı araba ‘Sınıfının en güvenli otomobili’ sloganı ile Aveo’nun 
çocuklu olan aileler için güvenli ve beş yıldızlı statüsünde olduğunun vurgusu yapılmaktadır. Buna ek 
olarak arabanın taksitlendirme seçeneğinde ne kadar miktara denk geleceğinin bilgisi Halit Ergenç 
tarafından duyurulmaktadır. Reklamın sonunda ‘Make it Happen’ sloganı ile reklam son bulmaktadır. 
Diğer bir taraftan , Renault Megane reklamında hiçbir unsurun görülmediği reklamda, parça parça 
olarak arabanın kapıları, üstü, ve diğer bölümleri karanlık bir alan içerisinde gösterilmektedir. 
Reklamın ilk olarak ne ile ilgili olduğu anlaşılmıyor olsa da , saniye saniye reklamın arabayı gösterdiği 
görülmektedir. Reklamda Halit Ergenç’in vurgulaması ile verilen mesaj arabanın ekstra bir özellik 
konulmadan kendisinin üstün nitelikte ne kadar dikkat çekici olduğunun vurgulanıyor olmasıdır. 
Reklam onun özelliği Safkan, ‘Renault Made In Quality’ tabelasının gösterilmesi ile son bulmaktadır 

Tablo 3: Chevrolet Aveo’ Reklamı Göstergebilimsel Analizi 
İsim  Temsil 

(Cinsiyet) 
Araba  Model Kullanımı Bakış  Ürün için 

uygun 
renklerin 
kullanımı  

Slogan 
Kullanımı 

 Chevrolet 
Aveo  

Kadın Erkek  

1 1 

 

Temel 
form 

Özel  
Tasarım  

- 1 

 

Hareketli  Sabit 

1 - 

 

Kendine/ 
Birbilerine 

Alıcı 

1 - 

 

1 1 

 
        Tablo 4:  ‘Renault Megane’ Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

İsim  Temsil 
(Cinsiyet) 

Araba  Model Kullanımı Bakış  Ürün için 
uygun 
renklerin 
kullanımı  

Slogan 
Kullanımı 

 Renault  
Megane 

Kadın Erkek  

- - 

 

Temel 
form 

Özel  
Tasarım  

- 1 

 

Hareketli  Sabit 

1 - 

 

Kendine/ 
Birbilerine 

Alıcı 

- - 

 

1 1 

Sonuç olarak, her iki marka reklamı aynı dönem içerisinde 2011 Kasım ayında gösterge olarak 
televizyon mecrasında yer almışlardır. Araba bir gösteren olarak sunulmaktadır. Gösterilenler; 
teknoloji, hız, modern, güvenli ve konforlu olarak her iki reklam içinde ortak noktalar olarak kabul 
edilebilir. Reklam çekimlerinde boş alanlar  mekan olarak kullanılarak arabaların görselliği ön plana 
çıkartılmıştır. Reklamlarda herhangi  ekstra görsel kullanılmadan arabalar ön plana çıkartılmış, arka 
fondan bir seslendirme ile araba kullanım özelliklerinin sıralı bir şekilde anlatılmıştır. Reklamın dikkat 
çekici olmasında Halit Ergenç’in aynı dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman 
rolünde güçlü olan karakteri canlandırmış olmasının rolü vardır. Çünkü, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
güçlü bir karakter imajını çizmesinde sesinin de yeri vardır bireyler reklamı dinledikleri zaman Kanuni 
Sultan Süleyman’ı canlandıran Halit Ergencin olduğu çağrışımını kurabilmektedirler. Reklamlar beş 
duyu organımıza hitap etmektedirler ancak bu reklamda seslendirme unsuru esas alınmıştır. İşitme 
duyumuz 24 saat çalışan, biz uyuduğumuzda dahi açık olan bir uyarı sistemidir. Gözler 180 derecelik 
bir açıyı görebiliyorken işitme ile 360 derece algılanabilmektedir. İnsanlar duydukları bir sesin ne 
tarafatan geldiğini kolayca gösterebilmektedir, yani işitmede kör nokta bulunmamaktadır. Bu nedenle 
göz yanılması (optical illusion) olarak tanımlanan bir kavram varken işitme yanılması adında bir 
tanıma rastlanmaz (Dogan, Mehmet. 2013, Bu sese kulak verin). Sonuç olarak, reklamda seslendirme 
unsurunun oluşmasında uzun bir süre ekranlarda yer almış tarihi kurgu dizisinin başrol oyuncusu 
reklamın bir iz bırakmasında arka plandaki sesi ile marka tercihinin oluşmasında önemli bir rol 
oynamıştır.  
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5.2 DİZİ KONUSUNUN KULLANILDIĞI DİĞER REKLAMLAR 
Diziler markaların iletişim stratejilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durumun olmasında 

halkın sevdiği, tercih ettiğinin reklamlar aracılığıyla yansıtılarak ürünlere karşı pozitif bir algının 
oluşarak, bireyleri satın almaya karşı ikna etmede kolaylık sağlamaktadırlar. Muhteşem Yüzyıl 
dizisinin yayınlandığı dönemde bazı markaların ürün stratejilerinde bu yolu izledikleri gözlenmiştir. 
Turkcell ‘Turkcellioğulları’, Bingo Dynamic Saray mutfağı ve Marshall Osmanlı renkleri dizinin 
konusunu reklam temasında kullanan markalar olarak yer almışlardır.  

• Turkcell ‘Turkcellioğulları’ 
2013 yılında televizyonda izleyicilere gösterilen reklam filminin ana teması Osmanlı’nın bir 

savaşa hazırlanırken hangi durumlar ile karşılaştığı gözlenmektedir. Göstergeler olarak savaşta giyilen 
kıyafetler, atlar, kılıç, savaşta kullanılan atlar, saray ortamı,  ve harita üzerinde işgal edilen yerlerin 
işaretlenmesi ile savaş ortamına hazırlık yapıldığı görülmektedir. Bunlara ek  olarak, saray ortamındaki 
aşk yansıtılmıştır. Padişahı bekleyen kadın onun  savaştan gelişini beklemektedir. Karakterler Yiğit 
Bey, Ayşe Hatun, Ferhat  ve Lokman Hekim’dir. Reklam bir öykü gibi anlatılmıştır. Burada eskiye 
giderek teknolojik bir marka olan Turkcell konu içerisinde yer verilmiştir. Reklam filminin 
televizyonda yayınlanmış olduğu dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinin televizyonda yer aldığı dönemle 
aynı zamana denk gelmiştir.  
Tablo 5: Turkcell ‘Turkcellioğulları’ Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

 
İsim  Temsil 

(Cinsiyet) 
Operatör  Model Kullanımı Bakış  Ürün için 

uygun 
renklerin 
kullanımı  

Slogan 
Kullanımı 

 Turkcell Kadın Erkek  

1 20 

 

Temel 
form 

Özel  
Tasarım  

1 - 

 

Hareketli  Sabit 

1 - 

 

Kendine/ 
Birbilerine 

Alıcı 

1 - 

 

1 1 

 
Sonuç olarak, Turkcellioğulları reklam filmi bir dizi niteliğinde bir savaş durumu gerçekmiş 

gibi yansıtılmıştır. Çünkü reklamda esas alınan yansıtılan ögeler çerçevesinde savaş mitinin 
kurgulanmış olmasıdır. Reklam filminin dizideki gibi gerçekçi olarak anlatılmasını sağlayan dizideki 
gibi aynı unsurların kullanılmış olmasıdır. Buna ek olarak, ürünün pazarlama yöntemi olarak diziyi 
kullanarak reklam mesaj stratejisinin oluşturulması, dizinin popüler kültürün ne kadar güçlü bir şekilde 
ürünü olduğunu gösterebilmektedir.  

• Bingo Dynamic Saray Mutfağı 
Dizinin yayınlanmış olduğu ilk dönemde televizyon reklamlarında Bingo Dynamic Saray 

Mutfağı serisi ekranlarda yer almıştır. Mutfakta anne ile kızı arasındaki diyalokta kızın dikkatini Bingo 
tarçın elma serisini koklayan kız , annesi ile kendini bir anda saray içerisinde bulur. Sarayda 
yaşıyormuş gibi saray kıyafetleri, etraflarında çalışan insanlar ve onlara hizmet eden hizmetçilerin 
bulunduğu bir sarayın ortasında şaşkınlıkla çevrelerini izlemektedirler. Aynı zamanda mutfakça aşçılar 
yemek pişirmektedirler.  
Tablo 6: Bingo Dynamic  Saray Mutfağı Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

İsim  Temsil 
(Cinsiyet) 

Bulaşık deterjanı şişesi Model Kullanımı Bakış  Ürün için 
uygun 
renklerin 
kullanımı  

Slogan 
Kullanımı 

Bingo  Kadın Erkek  

2 - 

 

Temel 
form 

Özel  
Tasarım  

1 - 

 

Hareketli  Sabit 

1 - 

 

Kendine/ 
Birbilerine 

Alıcı 

1 - 

 

1 1 

 
Sonuç olarak, Bingonun 2011’de piyasaya sürmüş olduğu yeni koku sarayın içerisindeki bir 

ambiyansa götürmektedir. Çünkü elma tarçın kokusu sarayda yapılan şerbete gönderme yaparak, 
çağrışımda bulunmaktadır. Buna ek olarak, hayalinden ayılan Hazal, bingonun diğer kokusu olan  Has 
Bahçe kokusunu koklayarak yeniden saray içerisindeki ambiyansa gider. Reklam filmindeki 
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göstergelerde giyilen kıyafetler, davranışlarla yansıtılan beden dili ve konuşmalar, saray ortamı 
bütünsel olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinin genel bir portresini çizmiştir. Mekan olarak mutfak 
seçilmiş ancak kokunun etkisiyle bir anda kendini saray mutfağında bulan anne ve kızı gösterilmiştir. 
Markanın yeni ürünün konsepti bir masal gibi saray ambiyansından esinlenerek seyirciye sunulmakta 
ve bulaşık deterjan kokusunun sanki seyirciyi o zamana götürecekmiş gibi gerçekçi bir şekilde 
anlatmıştır. Aynı zamanda, Bingonun mesaj stratejisi,  ilhamını saray mutfaklarının temizliğinden alan 
bir ürün olduğunu vurguladığı görülmektedir.  

• Marshall Osmanlı Renkleri  
Marshall boya kategorisine 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin popülerleşmesi ve 

kültürün tekrardan üretilmesi ile önem kazanan Osmanlı tarihini ürün pazarlama stratejisinde 
uygulamıştır. Reklamdaki göstergelerdeki renklerin isimleri Osmanlıyı çağrıştıran isimler kullanılarak 
kategorilere ayrılmış olduğu görülmektedir. Renklerin her biri yan anlamın göstermektedir.  Reklam 
filmi içerisindeki göstergeler olan renklere Osmanlı temalı bir müzik eşlik etmektedir. Reklam renk 
kutucukları gösterirken baskın olan unsurun müzik olduğu gözlemlenmektedir. Müziğin kullanılması 
reklamın etkin olması konusunda önemli bir etken olmaktadır. Batı (2010),  Müzik ve reklamın 
toplumların davranış biçimlerinde, tutumlarında, tercihlerinde belirgin önemi olan unsurlar olduğunu 
düşünmektedir. Reklam filminde Osmanlıyı çağrıştıran boya isimleri şu şekilde yer almaktadırlar; 
Osmanlı renkleri içerisindeki lokum; kaymaklı, güllü, fıstıklı, limonlu lokum renkleri, Kırmızı renk 
kategorisinde Osmanlı renkleri şerbet adı altında kızılcık, badem, mürdüm ve menekşe şerbetleri ; 
Osmanlı renkleri kahverengi kategorisinde ise, damla sakızlı, amberli, kakuleli ve miskli kahve olarak; 
Osmanlı renkleri akide kategorisinde naneli, susamlı, portakallı, tarçınlı akide renkleri Osmanlı motifli 
duvar kağıtları ile kombine edilerek görsel olarak gösterilmiştir.  
Tablo 7: Marshall Osmanlı Renkleri Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

İsim  Temsil 
(Cinsiyet) 

Renk kutucukları Model Kullanımı Bakış  Ürün için 
uygun 
renklerin 
kullanımı  

Slogan 
Kullanımı 

Marshall  Kadın Erkek  

- - 

 

Temel 
form 

Özel  
Tasarım  

- 1 

 

Hareketli  Sabit 

- - 

 

Kendine/ 
Birbilerine 

Alıcı 

- - 

 

1 - 

 
Sonuç olarak, reklamda dikkat çekici olan nokta diğer markalara göre Marshall’ın ürün 

kategorisinde birden fazla Osmanlı yaşamını hatırlatan yiyecek unsurları üzerinden renk segmentini 
genişlettiği görülmektedir. Ayrıca, birden çok seçenekle her renk kategorisi ile herkese hitap 
edebilecek bir pazarlama stratejisi oluşturduğu gözlemlenebilmektedir. Bu reklamda hiçbir şekilde 
seslendirme ve bir kişi kullanılmamıştır. Reklam göstergelerinde müzik ve renklerin belirli isimler 
altında gösterildiği Osmanlı dönemini çağrıştıran renk seçenekleri ile yaşatmaya çalışıldığı 
görülmektedir.  Buna ek olarak, renk kategorilerinin bu derece Osmanlı unsurlarından oluşmasında 
Muhteşem Yüzyıl dizisinde o döneme ait yaşanılan alanlara geri dönüş olması, tarihe olan ilginin artış 
göstermesi ile paralellik göstermektedir.  
6. SONUÇ  

Popüler kültür hayatımızın her anında karşılaşabildiğimiz bir kavram olmakla birlikte kalıcı 
bir etkinin olup olmadığı tartışma konusudur çünkü zamana ve gelişmelere göre değişkenlik 
gösterebilmektedir. Örneğin; 8 yıl önce halkın severek izlediği ve uzun süre televizyon dizisi olarak yer 
almış dizi bittikten sonra aynı popüleriteye sahip olamayacaktır çünkü popüler kültür görselliklerin 
kullanıldığı bir tüketim kültürü biçiminin farklı boyutlarda kavramsallaşmış halidir. Popüler kültür için 
yapılan tanımlar bu kültürün bireylerin tercihlerinin doğrultusunda istekleri ile popülerleşen gündelik 
hayat pratiklerinde de bunun yansımalarını gördüğümüz bir kültür çeşididir. Gündüz , popüler kültürü 
yaşam ögeleri olarak nitelendirilmiştir (2015: 393).  Peki yaşam ögesi olmasında etkili olan faktörler 
hangileridir sorusuna şüphesiz kitle araçları olarak verilecektir çünkü kitle iletişim araçları bizlerin 
duyduğu, gördüğü, yeni bir şey öğrendiği, görerek deneyimledikleri ve en önemlisi popülerleşen kültür 
ögelerinin görünür hale gelmesini sağlamaktadırlar. Ancak kitle iletişim araçlarından hem görsel hem 
de işitsel duyumuza hitap ediyor olmasından ötürü televizyon ön plana çıkmaktadır çünkü televizyon 
bizlere bir şeyleri gerçek oluyormuş gibi hissettirerek göstermektedir. Bunu yaparken birçok televizyon 
formatı kullanılır ancak diziler bu noktada popüler kültürün bir aracı olarak etkin rol oynamaktadırlar. 
Çünkü, diziler konusunu gündelik hayattan ve bireylerin gerçek yaşamlarından alarak bir form içerisine 
yerleştirmektedirler. Bu durum dizilerin aslında kültürün, toplumun bir ürünü olduğunu 
göstermektedir. Son yıllarda dizilerin insan yaşantısından alındığına dair en iyi kanıt olarak 
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gösterilebilecek örnekler tarihi kurgu dizileri ile ortaya konmuştur. Bu tarz dizilerin öncülüğünü 
Muhteşem Yüzyıl Dizisi 2011 yılında yapmıştır. Kendi tarihimiz bilmediğimiz yanları ile dizi 
çerçevesinde kurgulanmış ve kısa sürede yayınladığı dönemde popüler kültür ürünü haline gelmiştir. 
Bunun kanıtı olarak reyting oranları gösterilebilir ancak marka reklamlarının da bu noktada pekiştirici 
rol oynadığı görülmektedir. Özellikle, markalar dizinin uzun soluklu olması ve  tarihi konuyu 
işlemesinden ötürü kendi marka stratejilerinde de dizinin konusunu kullanarak doğrudan dizi 
oyuncularının olduğu ve dizi oyuncularının yer almadığı marka reklamlarını ortaya çıkarmışlardır. 
Özellikle marka reklam senaryoları ve ürünlerin içeriklerindeki gösterge unsurlarını diziden birebir 
alıntılanarak kurgulanmış ve halkın sevdiği bir tarihi kurgu dizisinin kullanılarak ürünlere karşı olan 
pozitif bir algının oluşmasını hedeflemişlerdir. Dolayısıyla, popüler kültür ürünü olan Muhteşem 
Yüzyıl dizisinin bir tarihi kurgu dizi olmasının yanı sıra, markalar reklamları ile bireyleri tam 
manasıyla tarih temasını kullanarak ürünleri için tüketim potansiyeli yaratmayı amaçladıkları 
gözlemlenmektedir. Bu noktada, Muhteşem Yüzyıl dizisinin ne derece sevildiği gözler önüne 
serilmekte ve marka stratejilerinde kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Diğer bir deyişle, Muhteşem 
Yüzyıl dizisi domino etkisi yaratarak marka stratejileri ve reklam içeriklerinin şekillenmesinde 
kültürün yeniden üretilmesinde ticari bir yol çizerek katkıda bulunduğu söylenebilir. Halkın ürünü olan 
, toplumun önem verdiği değerlerle bir dizinin gündelik yaşama yansımasında dizinin kendisinin 
etkisinin yanı sıra markaların da bir pekiştirici güçte bulunduğu sonucuna varılabilir. Bir unsurun 
popüler kültür ürünü haline gelmesi toplumun elindedir ancak etkilerinin ölçülmesi söz konusu 
olduğunda reklamların da gücü olduğu özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisi ile açık bir şekilde görülmüş, 
markaların konseptleri ile  kültürün endüstrileştiği gözlemlenmiştir. Bu durumda dizilerin ve 
markaların toplumun üzerindeki etkilerinde ticari amaçların birincil etken olduğu ve onların toplum 
dinamiklerini tekrardan inşa etmede kullanıldığı yapılar konusunda herhangi bir engelin olmadığı 
söylenebilir. 

. 
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SİGORTA REKLAMLARINDA DENGE UNSURUNUN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ 
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zöhre Akyol1 
1İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi 

 
Özet. Toplumsal ve kişisel ilişkiler genel olarak bir denge üzerine konumlandırılmaktadır. Eğer denge 
bir taraf lehine ya da aleyhine değişirse bu noktada dengesiz ya da çelişkili bir durum ortaya çıkacak ve 
birey tekrar dengeyi kurmak için uğraşacaktır. Değişimle birlikte ortaya çıkan bu durum bilişsel çelişki 
olarak kavramsallaştırılmıştır. Yoğun olarak reklamlarda karşımıza çıkan bilişsel çelişki durumunda 
izleyene bir sorun ya da durumla ilgili başına gelebilecek bir olay gösterilmekte ya da var olan bir 
ürüne karşı olan olumsuz tutumunu azaltıcı mesajlar iletilmektedir. Bu çalışma kapsamında, sigorta 
reklamlarında sunulan çelişkinin ortadan kaldırılmasına yönelik ne tarz ögelerin kullanıldığının ortaya 
konması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kristal Elma Yarışmasında son 10 yılda ödül almış sigorta 
reklamları göstergebilimsel açıdan analiz edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Çelişki, Sigorta Reklamları, Kristal Elma, Göstergebilim 
 

EVALUATION OF THE BALANCE ELEMENT IN INSURANCE ADVERTISING IN THE 
CONTEXT OF COGNITIVE DISSONANCE 

 
Abstract. Social and personal relationships are generally positioned on a balance. If the balance 
changes in favor or against one side, at this point an uneven or contradictory situation will emerge and 
the individual will try to set the balance again. This situation emerging with change has been 
conceptualized as cognitive contradiction. In the case of intense cognitive contradiction in 
advertisements, the viewer is shown a problem or an event that may be related to the situation, or 
messages that decrease his / her negative attitude towards an existing product are sent. Within the 
scope of this study, it is aimed to determine what kind of elements are used in order to eliminate the 
contradictions presented in insurance advertisements. For this purpose, insurance advertisements that 
have received awards in the last 10 years in the Crystal Apple contest have been analyzed from a 
semiotic perspective. 
Key Words: Cognitive Dissonance, Insurance Ads, Crystal Apples, Semiotics 
 
GİRİŞ 
İkna çalışmalarının artmaya başlamasıyla birlikte, yeni kuramlar ve kavramlarda ortaya çıkmaya 
başlamıştır. 1960'lı yıllardan önce ortaya konulan kuramlarda ön plana çıkan bir kavram olarak 
tutarlılık dikkat çekmeye başlamıştır. Tutarlılık genel olarak, bireyin düşünce, davranış ve tutumlarında 
belli bir standart yakalaması ve buna uygun olarak davranmasıdır denilebilir. Tutarlılık kuramları ise, 
bireyin hangi durumlarda tutarlılık içinde olduğu, hangi durumlarda bunun bozulduğu ve bozulduktan 
sonra tekrar tutarlı ya da dengeli bir duruma geçmek için bireyin neler yaptığını anlatmaktadır. 
Tutarlılık kuramlarının ana noktasını, insanların düşünceleri, duyguları, davranışları ve tutumları 
arasında bir denge ya da tutarlılık olması gerektiği düşüncesi oluşturmaktadır. Eğer bireyin düşünceleri, 
duyguları vb. ile davranışları arasında bir farklılık olmazsa bu bireyin tutarlı bir durum içinde 
bulunduğunu göstermektedir. Ancak tam tersi bir durum var ve bireyin duygu, düşünce vb. ile 
davranışları uyum göstermiyorsa bu da bir tutarsızlık ortaya çıkarmaktadır. Birey de bu tutarsızlığı 
ortadan kaldırmak için bir takım etkinlikler yapmaktadır. Tutarlılık kuramları da genel olarak, tutarlılık 
durumundan ve bu durumun ortadan kalkması sonucunda oluşan tutarsızlığı ortadan kaldırmak için 
bireyin yaptıklarından bahsetmektedir.  
Kağıtçıbaşı'nın da belirttiği gibi (2010: 161) davranışlarla tutumlar arasında genellikle bir tutarlılık söz 
konusu olmaktadır. Tutum ile davranış arasında görülebilen tutarsızlık, beklenmeyen ve nadir rastlanan 
bir durum veya dışsal etkenlerle açıklanması gereken bir sorun olarak ele alınmalıdır. Buna dayanarak 
uzun yıllar birçok kuramcı ve araştırmacı, insan davranışının temelinde tutarlı olmak gereksiniminin 
bulunduğunu söylemişlerdir. 
1.Bilişsel Çelişki Kuramı 
 
Festinger’in bilişsel çelişki kuramına göre insan davranışlarındaki temel kavram “biliştir”. Biliş, bir 
kişinin kendisiyle, davranışıyla ve çevresiyle ilgili tüm bildiklerine denilmektedir.  Burada önemli olan 
insanın, dış dünya hakkındaki şeyleri algılayabilmesi ve onlar hakkında yargıda bulunabilmesidir. Bir 
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bilişi diğer bir biliş izliyorsa veya tutarlı ise uyum, ters düşüyorsa çelişkinin varlığından söz edilebilir 
(Şenkesen, 2009; Freedman vd., 2003: 494; Taylor vd., 2007: 142).  
Başka bir deyişle, eğer kişinin sahip olduğu bir inanç, bilgi ya da tutum, yine aynı kişinin sahip olduğu 
bir başka inanç, bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse, bu iki inanç bilgi ya da tutum arasında bilişsel 
çelişki oluşur. Birey, belli bir şeye inanıyorsa ve inandığına ters düşen davranış içinde ise, bu 
uyumsuzluğu azaltmak isteyecek ya da artmasını önlemeye çalışacaktır. Bu uyumsuzluk ya da 
tutarsızlık, “çelişki” olarak nitelendirilir. Bu nedenle, insanın temel eğilimi bilişsel tutarlılığı 
olabildiğince sağlamak ve korumak yönünde olacaktır (Festinger, 1964; Akerlof ve Dickens, 1982; 
Erdoğmuş, 1999: 54; Demirbolat, 2011; Kağıtçıbaşı, 2010; Bilgin, 2011: 136; Bem, 1967: 183; Cooper 
ve Carlsmith, 2001; Shiller, 1998; Dickerson vd. 1992: 842; Joule ve Beauvois, 1997; Aronson, 1969; 
Chatzisarantis vd., 2008; Wakslak, 2012; Fontanari vd., 2012; Goldsmith vd. 2004; McGregor, 2013; 
Redondo ve Charron 2013; Higgins 1987: 319; İnceoğlu, 2010: 50). 
Travers'ın da vurguladığı gibi (1982’den akt. Köklü, 1995: 85), bilişsel çelişki kuramının en önemli 
odak noktası inanç ya da tutumlarla, açık davranışlar arasında bir tutarsızlığın bulunmasıdır. Festinger 
karar verme durumunda tercih edilen seçeneğin olumlu, reddedilen seçeneğin ise olumsuz yönlere 
sahip olabileceğini öne sürer. Bir kişi iki seçenekten birine karar verdiğinde, tercih edilen seçeneğin 
olumlu yönleriyle reddedilen seçeneğin olumsuz yönleri kararla tutarlıdır. Yani, seçeneklere ilişkin 
tutumlar karar verme açık davranışıyla tutarlıdır, çelişkisizdir (Freedman vd. 2003: 355). Köklü’ye 
göre (1995: 86) burada da bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Tercih edilen seçeneğin bazı kötü özellikleri, 
reddedilenin ise bazı iyi özellikleri olabilir. Bunlarda kararla çelişen bilişleri temsil etmektedir. 
Böylece, tutumlara ters düşen davranışlarda bulunma, bilişsel çelişkiyle sonuçlanmaktadır. 
Tutarlılık kuramcılarına göre bilişsel öğelerin çelişkisi, insanların kaçındığı, istemediği bir durumdur. 
Bu nedenle insanlar genel olarak bilişsel tutarlılığı mümkün olduğunca korumak ister. A ve B gibi iki 
öğe birbiriyle uyuşmuyorsa bunları tutma taraftarı olmaz. Bu nedenle çelişkiyi yaratan negatif durumu 
reddetme, görmezden gelme, ya da kendi fikirlerini destekleyen bilgi ve fikirlere tutunma 
eğilimindedirler. Tutarsızlık, bilişsel öğelerin birinde veya diğerinde değişimi güdüleyen bir nitelik 
taşır. Kurama göre bilişsel çelişki durumları kişiye sıkıntı vermektedir. Kişi de bu durumdan kurtulmak 
için bir güdülenme oluşacaktır. Bu güdülenmeyle de eğer karşıt iki durumla karşı karşıyaysa ve bu 
karşıt durumlar arasında seçme zorunluluğu varsa en iyisini değil, kendisiyle en uyumlusunu seçerler. 
Bu açıdan bireyler faydacı bir anlayış güderler (Bilgin, 2011; Kağıtçıbaşı, 2010: 170; Prast, 2004: 11-
17; Shiller, 1998; Kim, 2011: 102; Şenyüz, 1995’den akt. Tuay ve Güvenç, 2007: 26). 
1.1.Bilişsel Çelişkiyi Azaltmanın Yolları ve Karar Sonrası Bilişsel Çelişki 
 
Bir çelişki bulunduğunda birey, onu azaltma ya da ortadan kaldırma eğilimi içinde olacaktır. Çelişki ne 
kadar büyük olursa onu azaltma yönündeki baskı da o kadar büyük olacaktır. Bilgin’e göre (2011: 137; 
İnceoğlu, 2010: 61) daha genel bir bakışla, tutum ve davranış ilişkisi açısından çelişkinin 
azaltılmasında 4 seçenek vardır: 

ü Davranışı değiştirmek 
ü Tutumu ya da bilişsel öğeyi değiştirmek 
ü Davranışsal öğeyle uyuşan ek öğeler bulmak 
ü Uyuşan ve çelişen öğelerin önemini değiştirmek 

Sigara içen bir kişinin yaşadığı çelişkiyi azaltması için yukarıdaki maddeler doğrultusunda şunları 
yapması beklenir (Pol, 2012; Kim, 2011: 97-98; Kağıtçıbaşı, 2010: 171; İnceoğlu, 2010: 62): 

• Çelişkiye yol açan davranışsal öğeyi değiştirmek (sigarayı bırakmak, sigaranın sağlıksız 
olduğunu iddia eden uyarıcılardan kaçınmak) 

• Tutumu ya da bilişsel öğeyi değiştirmek (az içtiğini düşünmek) 
• Davranışsal öğeyle uyuşan ek öğeler bulmak (sigara içmek konsantrasyonumu arttırıyor 

demek) 
• Uyuşan ve çelişen öğelerin önemini değiştirmek (aslında içinde yaşadığımız kirli hava kansere 

yol açıyor, demek ki sigara içmekle kanser arasındaki ilişki o kadar ciddi değil diye 
düşünmek) 

Birey iki ya da daha fazla seçenek arasında bir karar vermek zorunda kaldığı durumlarda, hangi 
seçeneği tercih etmiş olursa olsun, inançlarından bazılarıyla bu karar bir ölçüde çelişkili olacaktır. Bir 
karar verildikten ve davranış gerçekleştikten sonra, seçilemeyen seçeneğin bütün iyi yönleri ve seçilen 
seçeneğin bütün kötü yönleri kararla çelişkili duruma gelecektir (Brehm ve Cohen, 1962’den akt. 
Fontanari vd., 2012: 57; Joule ve Beauvois, 1997; McGregor, 2013: 169; Freedman vd., 2003: 499; 
Chatzisarantis vd., 2008: 98-100).  
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Freedman’a göre (2003: 499-500) bu çelişki, bireyin tercih edilen ve edilmeyen seçeneklere ilişkin 
değerlendirmeleri değiştirilerek azaltılabilir. Birey bir karar verdikten sonra, seçtiği seçeneğe yönelik 
sevgisini arttırmak, seçmediği seçeneğe yönelik sevgisini azaltmak eğiliminde bulunmaktadır. 
Örneğin, X kişisi bilgisayar almak istiyor. Tüm markalar arasında bir değerlendirme yaparak alacağı 
bilgisayara karar veriyor ve o bilgisayarı satın alıyor. Daha sonraki aşamada bu X kişisi aldığı 
markanın reklamlarına, haberlerine daha fazla ilgi gösterecek; böylelikle almış olduğu ürünün en iyisi 
olduğu yönündeki bilişini arttıracaktır. Bu sayede o markayla ilgili duyduğu haberlerin yarattığı 
çelişkiyi azaltacaktır. 
Karar sonrası bilişsel çelişkiyi azaltmak için bireyin tutumlarına etki edecek iki temel etmen vardır: 
tehditler ve ödül (Freedman vd. 2003: 512-520; Kağıtçıbaşı, 2010: 174-178; Pol, 2012: 357-358). 
Tehdit ve ödül bireyin gerçek tutumuna ters düşen bir şeyi söylemesi ya da yapması sağlandığında, 
birey bu davranışını, baskı, zorlama, durumun gerekleri, yeterli bir ödül gibi mantıklı bir nesnel 
gerekçeyle kendi kendine açıklayamazsa, gerçek tutumunu davranışı doğrultusunda değiştirme eğilimi 
gösterecektir. Yapmış olduğu davranışına bir iç öznel gerekçe ortaya çıkaracak “aslında öyle 
düşündüğüm için öyle yaptım” diyecektir. Bunun tersi bir durumda ise, yapılan bir davranışı açıklamak 
için yeterli objektif dış bir gerekçenin olmadığı durumlarda ise, birey davranışını açıklayabilecek öznel 
bir gerekçe ortaya koyacak ve “aslında öyle düşünmüyorum, zorlandığım için öyle yaptım” diyecektir 
(Kağıtçıbaşı, 2010: 177). 
1.2.Bilişsel Çelişkinin Tüketici Hayatındaki Yeri ve Reklamlarda Sunumu  
 
Bilişsel çelişki aslında hayatın her alanında karşılaşılabilecek bir kuramdır. Örneğin, arkadaşlık 
ilişkilerinde sevilen bir kişi eğer karşı tarafa yalan söylüyorsa, bu diğer kişi açısından bir çelişki 
doğuracaktır. Çünkü ikisi de iyi arkadaştır ve yalan kötü bir şeydir. Kişinin bu durumda takınabileceği 
tavırlar yalanı reddetmek, arkadaşıyla olan ilişkisine son vermek, yalanı önemsiz-basit bir yalan olarak 
görmek ve yalanın iyilik için söylendiğine kendini inandırmak seçeneklerinden biri olacaktır.  
Oliver’a göre (2015: 266; Soutar ve Sweeney, 2003: 231), 4 tip tüketici (alpha, beta, gamma ve delta) 
ve bunların ortaya koyduğu 4 tip karar alma süreci vardır. Bu karar alma süreçleri öncesinde, 
sonrasında ve sürecin içinde tüketici bilişsel çelişki yaşar. Karar öncesi aşamada (alpha süreci) satın 
alma konusunda herhangi bir karar vermeyen tüketici, istediği ürünü seçme noktasında serbesttir. 
Yakın alternatifler arasında tüketici zorlu bir seçim yapmak durumunda kalır ve bu da önceliğinin 
belirleme noktasında tüketici de bir çelişki ortaya koyar. Ancak satın alma kararı henüz netleşmediği 
için herhangi bir müdahale kararını değiştirmesini sağlayabilir. Bununla birlikte, tüketici ürünü 
değerlendirirken, ürünün satın alma öncesi belirsizliğinden ya da daha spesifik olarak, bir seçim 
alternatifinin olası olumsuz sonuçlarından ve bunların ortaya çıkmalarındaki belirsizlikten kaynaklanan 
alternatif ürünlerle ilgili algılanan risk ortaya çıkmaktadır. Hem algılanan risk hem de bilişsel 
uyumsuzluk aynı özelliklerin çoğunu paylaşır. Ancak, algılanan riskin bilişsel uyumsuzluğun bir 
öncüsü olması muhtemeldir. Ayrıca algılanan risk genellikle satın almadan önce görülürken, bilişsel 
uyumsuzluk genellikle satın alma sonrası bir yapı olarak görülür. Son olarak, tüketiciler bir risk 
düzeyini algılayabilir ve bunu en aza indirmeye çalışabilir. Örneğin, iyi bilinen bir markayı satın alarak 
bilişsel çelişki seviyesini azaltmaya çalışabilir.  
Bir sonraki aşama ise karar verme aşaması (Beta aşaması) olarak tanımlanmıştır. Bu aşama satın alma 
kararının hemen sonrasında yaşanır. Tüketici satın almaya karar verdiği durumda, göz önüne almadığı 
ya da seçmediği alternatiflerin daha iyi olduğunu düşünüp bu noktada yaşadığı pişmanlığın ortaya 
koyduğu bilişsel çelişki ile uğraşmaktadır. Bu durum tüketici de beklenen pişmanlık hissi ile kendini 
belli eder ve onu endişelendirir. Tüketici de satın aldığı ürünün olumlu özelliklerini dikkate alarak 
bilişsel durumunu yeniden uyumlu hale getirmeye uğraşır. Gama aşaması ise, satın almayı takip eden 
ancak ürün kullanımının gerçekleşmediği ve satın alma gerçeğinin temsil edildiği aşamadır. Çünkü bu 
aşamada alternatifler ortadan kalkar ve ürünün beklenen performansı gösterip göstermeyeceği çelişkisi 
olabilir. Bu aşamada uyumsuzluk en üst düzeydedir ve ürüne yönelik bir memnuniyet oluşumundan 
önce gelmektedir. Ancak beta aşamasında olduğu gibi, bu aşamada da ürünün gerçek performansı 
henüz gözlemlenmemiştir. Son aşama ise delta aşamasıdır ve ürünü kullanım sürecini temsil eder. Bu 
aşamada tüketici ürünün mevcut durumdaki ve gelecekteki performansına yönelik kaygıyı ifade eder. 
Ürünün kullanımı ve deneyim ile birlikte tüketicinin çelişkisi tatmin ya da tatminsizliğe dönüşebilir 
(Oliver, 2015: 266-267; Soutar ve Sweeney, 2003: 231; Ayazlar ve Yüksel, 2012). 
Bilişsel çelişkiyi azaltıcı mesajların verildiği reklamlar da izleyene bir sorun ya da durumla ilgili başına 
gelebilecek bir olay gösterilmekte ya da var olan bir ürüne karşı olan olumsuz tutumunu azaltıcı 
mesajlar iletilmektedir. Örneğin, hazır çorbaların içinde katkı maddesi olup olmadığı düşüncesi o 
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ürünün alımını etkilemekte ve ürün alındığında ya katkı maddesi varsa sorusunu akıllara getirerek bir 
çelişki durumu ortaya çıkarmaktadır.  Bu nedenle reklamlarda katkısız, el değmeden vb. mesajların yer 
aldığı hazır çorba reklamlarıyla kişinin bilişsel çelişkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. Yine aynı şekilde 
margarin reklamlarında, çocuklara yönelik hazırlanan gıda ürünü reklamlarında bu tür mesajlara yer 
verilmektedir.  
2.Araştırmanın Yöntemi 
Günümüz anlayışı çerçevesinde reklamlar, ürün veya hizmet hakkında sadece doğrudan bilgilendirme 
yapmaz, daha çok ürünleri birtakım duygularla eşleştirip popüler kültür ürünlerinden aldıkları simgeleri 
kullanarak tanıtma yoluna gider. Yani reklamların tüketiciye sunduğu, satmaya çalıştıkları ürünlerin 
doğasında var olan nitelikler değildir. Ürünleri tüketici için anlam ifade eden bir hale getirmeye çalışan 
reklam, bunu da gündelik yaşam içinde var olan nesneleri şekillendirerek yapmaktadır (Batı, 2010: 12). 
Modern dünyada yaşam ve doğa, tarih içindeki gelişimine paralel olarak insan birçok gösterge sunmuş 
ve sunmaya da devam etmektedir. Bu sunum içinde insan da kendi göstergelerini ve imajlarını 
oluşturmuştur. Sunulan göstergelerin bazıları açık, görünen bir şekildeyken birçoğu da gizli şekildedir. 
İnsanlar da ister farkında olsun ister olmasın göstergeleri zamanlı zamansız, bilinçli bilinçsiz olarak 
kullanmak ve göstergeler dünyasında yaşamaktadır. Göstergebilimciler ve bu konuda bilimsel 
çalışmalarda bulunan akademisyenler de yaşam içinde var olan açık-gizli göstergeleri ortaya koyarak 
ve göstergebilimsel metotlarla inceleyerek göstergelerin işlevselliklerini, ifade ettikleri anlamları, farklı 
kullanımlarının ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Bunların ışığında göstergebilim iletişim için 
kullanılan her şey; görüntüler, trafik işaretleri, sesler, çiçekler, müzik ve tıbbi semptomlar gibi pek çok 
şeyin incelenmesini kapsamaktadır (Parsa ve Parsa, 2012). Göstergebilim, herhangi bir düzeyde ortaya 
konmuş olan, süreç içinde geçirdiği aşamalarda karmaşıklaşmış reklam iletilerini kavramak, 
çözümlemek, yorumlamak, açıklamak ve sonrasında bunlara ilişkin üretim sürecinin nasıl ortaya 
çıktığını, üretilmiş olan anlamların ne olduğunu söylemeye çalışmaktadır. Başlangıçta hiçbir anlama 
sahip olmayan ürünlerin, reklamın söylensel yapısı içinde bizim için anlamlı olan nesne veya kişilerin 
yerine geçerek nasıl çeşitli anlamlar kazandığını ortaya koymak gösterge bilimin amaçlarındandır 
(Batı, 2010: 255). Tüm göstergeler ister üç boyutlu bir araç ister iki boyutlu birer resim olsunlar, her 
zaman başka bir şeyin yerini tutmaktadırlar. Bu başka şey, bir durum, eylem, bir varlık olabilir. 
Kısacası göstergeler o şeyin kendisi değillerdir ancak yine de bir mesaj iletirler, bilinen bir şeyi 
çağrıştırırlar ya da yorum yapmayı sağlarlar (Akerson, 2005: 20-21).           
Göstergelerin oluşması, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkiye, bireylerin öğrendiklerine ve 
çağrışımlara dayalıdır. İletişim içinde gösteren ile gösterilen ilişkisinde bu çağrışımlar yer almaktadır. 
Gösterilen olarak ürüne bakıldığında, ürün önce hiçbir anlama sahip değildir. Reklamcılar ürünleri 
anlamlandırabilmek için onları, hedef kitle için anlam ifade eden bir nesne ya da değer yerine koyarlar. 
Reklam metinlerinde aslında tek bir genel gösterge bulunmaktadır ve bütün metinler her zaman aynıdır. 
Reklam metinlerindeki genel gösterilen tanıtımı yapılan ürünün mükemmelliğidir. Ürün ya da ürün 
hakkındaki gerçek ne olursa olsun vurgulanan tek bir şey vardır: Omo deterjanların en mükemmeli, 
Knorr çorbaların en iyisi, Diesel yapabileceğiniz en iyi seçimdir. Bu temel gösterilen algılandığında 
reklam amacına ulaşmış olur (Batı, 2010: 257-258). 
Dyer’e göre (2010: 176-177) reklam da dil gibi, farklı göstergeleri içeren ve özellikle anlam 
aktarımından çok önemli bir yer tutan zıtlıklar ve farklılıklar sistemdir. Ürün piyasasında sabun, 
deterjan, kozmetik, margarin, bira, sigara gibi önem olarak aynı olan ürünler bulunmaktadır. Bu 
ürünlerin reklamları farklılık yaratmak için düzenlenmiş göstergeleri kullanarak farklı olmak 
zorundadır. Ürünler arasında diğerlerine göre farklılık yaratmanın en önemli yolu ayırt edici bir 
görüntü bulmaktır. Örneğin sigara reklamları, yaygın bir biçimde marka görüntülerini 
kullanmaktadırlar. Marlboro sigaraları kovboylar, sığır meraları, yabani atlar, geniş otlaklar vb. gibi 
kovboy filmlerinin efsanevi dünyasından alınma yerleşmiş görüntüler üzerine reklamlarını 
oluşturmuştur. Bu eski vahşi batının görüntüleri sigara dünyasına macera-erkeklik-özgürlük 
gösterilenleri için gösteren olarak aktarılmıştır. 
Araştırmada Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması(186) basın dalında ödül kazanmış 6 adet 
sigorta reklamı göstergebilimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Göstergebilim, göstergeler 
üzerinden yola çıkar ve göstergelerin anlamlandırılma çalışmalarıyla bütünlük kazanır. İmgeler (işaret) 
görülen nesnelere yüklenen farklı anlamları ortaya koymaktadır (Şimşek, 2006: 70). Doğada her 
nesnenin bir anlamı vardır, nesneler bu anlamlarının yanı sıra farklı anlamlara da gelmektedir. Bu farklı 

																																																								
186 Kristal Elma yarışması Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’nun 1989 yılında, Türkiye'de faaliyet gösteren 
reklam ajanslarının ve çalışanlarının yıl boyunca harcadıkları emeğin, ortaya koydukları özgün yaratıcı 
çalışmaların ödüllendirileceği bir yarışma düzenlemeyi kararlaştırmasıyla ortaya çıkmıştır 
(http://www.kristalelma.org.tr/tarihce.html). 
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anlamların ortaya çıkarılmasını sağlayan ise göstergebilimsel çözümleme yöntemidir. Göstergebilimsel 
çözümleme yöntemi, günümüzde medya araçlarının ürettiği anlamı ortaya koymak için 
kullanılmaktadır. Göstergebilim, reklamlardan televizyona, gazetelerden dergilere kadar uzanan geniş 
bir alan içerisinde anlam iletme görevini üstlenen iletişim araçlarının tümüne uygulanabilmektedir 
(Çelebi, 2009: 1). 
Araştırma kapsamında belirlenen amaç doğrultusunda, göstergebilimsel analiz yapabilmek için uygun 
kodlama listesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu liste için literatür araştırması yapılmış ve Solak (2016: 
177)’da yer alan analiz başlıkları olan; gösterge, gösteren, gösterilen, düz anlam, yan anlam, kullanılan 
mit ve metaforlar ve bulgular başlıkları temel alınmıştır.  
2.1.Araştırmanın Problemi 
Ödül alan sigorta reklamlarında sunulan mesajlar ile tüketicinin bilişsel çelişkisinin artması yönünde 
nasıl bir ilişki vardır? 
2.2.Araştırmanın Amacı 
Markaların yapmış olduğu sigorta reklamlarında sundukları mesajların tüketici de bilişsel çelişki 
noktasında nasıl bir izlenim ortaya koyduğunu analiz etmek bu çalışmanın amacıdır. 
2.3.Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma da 2007-2017 yılları arasında Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması basın 
kategorisinde sigorta dalında ödül almış ve analiz edilmeye uygun ve ulaşılabilen 6 adet reklam 
seçilmiştir. Bu reklamlardan aynı yan anlamlara sahip olanlar ve görsellerine ulaşılamayanlar araştırma 
dışında bırakılmıştır.  
2.4.Verilerin Analizi 
Görsel 1. Aksigorta Reklamı (20.Kristal Elma)187 
 

 
Gösterge: Aksigorta  
Gösteren: Mekan kodları, teknik kodlar. 
Gösterilen: Çiftçilere mahsullerine zarar gelmesini engelleyemeseler bile “Aksigorta” ile hasarlarını en 
aza indirebilecekleri anlatılmaktadır.  
Düz Anlam: Tarlanızda mahsullerinizin başına kötü şeyler (dolu, sel, aşırı sıcaklar vb.) gelebilir.  
Yan Anlam: Mahsullerinizi tüm kötü hava şartlarında bile koruyan Aksigorta ile ürünleriniz zarar 
görmesin hatta bereketlensin.  
Mit ve Metafor: Başak metaforu bereket ve bolluk olarak yansıtılmıştır.  
Bulgular: Çiftçilerin en büyük sıkıntılarının başında ürünlerine zarar veren doğal afetler (aşırı sıcaklar, 
sel, dolu vb.) gelmektedir. Bu tarz durumlar çiftçilerin ürünlerinden almak istedikleri verimi almalarını 
etkilemekte hem maddi olarak hem de manevi olarak onları sıkıntıya sokmaktadır. Çünkü bir yıllık 
emeklerinin karşılığını almayı beklerden aniden bastıran bir dolu ürüne zarar vermektedir. Aksigorta 
burada böyle bir durumda çiftçinin yanında olduğunu, ürünlerine zarar gelse bile hasadı 
yapabileceklerini söylemektedir. Görselde mekan olarak başak tarlası ve arka planda kapalı bir hava 
görünmektedir. Bu havanın neden olduğu dolu yağışında, dolu taneleri buğday başakları ile 
gösterilmektedir. Böylelikle felaketlerin bile kazanca dönüşebileceği anlatılmak istenmiştir. Aksigorta 
ile çiftçinin mahsullerinin azalmadığı aslında arttığı kişilere aktarılmaktadır. Aksigorta, mahsul zarar 

																																																								
187 http://www.kristalelma.org.tr/arsiv/20%20Kristal%20Elma/B14/232/sigorta_Mccann1.jpg 
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görse bile değerini çiftçiye verir ve her zaman onun yanında oluruz demek istiyor aslında. Başağın 
bolluk ve bereket anlamını da düşünülecek olursa bu fikrin desteği ortaya çıkmış olacaktır. 
Görsel 2. Anadolu Sigorta Reklamı (21. Kristal Elma)188 
 

 
Gösterge: Anadolu Sigorta Kobi Sigortası Reklamı 
Gösteren: Mekan kodları, teknik kodlar. 
Gösterilen: Hedef kitleye “benim başıma gelmez” dedikleri kazaların kendilerini bulabileceğini ve 
pişman olmaktansa sigorta yaptırmalarının daha yararlı olacağı söylenmektedir. 
Düz Anlam: Eğer küçük ve orta ölçekli bir işletmeyseniz (KOBİ) bütün emekleriniz bir yangınla kül 
olabilir. 
Yan Anlam: Anadolu Sigorta tüm kötü anlarınızda sizin yanınızda olacak ve bu sorunlarınıza çözüm 
sunacaktır. Keşke dememek için sigorta yaptırın. 
Bulgular: Bir iş yeri sahibinin başına gelebilecek en kötü olaylardan biri de tüm emeklerinin bir 
yangınla birkaç saat içinde kül olmasıdır. Açık unutulan bir makine, prizde bırakılan bir alet ya da bir 
anlık bir dalgınlık yılların emeğinin boşa gitmesine neden olabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin belli bir iş yeri kurması ve devam ettirmeleri daha büyük ölçekli şirketlere nazaran daha 
zordur. Bu nedenle geleceklerini garanti altına almak için işletme sahiplerinin yapması gereken en 
önemli şey sigorta yaptırmaktır. Görsele dikkat edilecek olursa yanan tabelanın ahşaptan olduğu dikkat 
çekmektedir. Günümüzde (reklamın yayınlandığı yıllarda da) yoğun olarak led ya da metal tabelaların 
kullanıldığını düşünülecek olursa bu işletmenin tahta tabelası, isminin oyulmuş bir şekilde tabela da yer 
alması köklü bir geçmişi olduğu göstermektedir. Böylelikle işletme sahiplerine, sizin onlarca yıllık 
emeğiniz, geçmişiniz boşa gitmesin, Anadolu Sigorta ile biz hem geçmişinizi hem de geleceğinizi 
korumak için hep sizin yanınızdayız denilmektedir. Ayrıca burada “Ahu Çiçekçilik” adında bir 
işletmenin yanmış duvarını ve tabelasını görüyoruz. Tabela da isim “Ah” olarak kalacak şekilde 
yanmış olarak gösterilmiş ki bu da pişmanlığın bir işareti olarak kullanılan “-ah, -vah, -tüh” gibi 
kelimelerine bir göndermedir.  
Görsel 3. Allianz Sigorta Reklamı (21. Kristal Elma)189 

 

 
Gösterge: Allianz sigorta reklamı. 

																																																								
188 http://www.kristalelma.org.tr/arsiv/21KristalElma/B14/1055/1055.jpg 
189 http://www.kristalelma.org.tr/arsiv/21KristalElma/B14/855/855.jpg 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	640 

640	

Gösteren: Mekan kodları, teknik kodlar. 
Gösterilen: Konut sigortası reklamında depremle kaybedilenleri sigorta ile yerine konulabileceği 
gösterilmektedir.   
Düz Anlam: Depremden önce önleminizi alın ve sigorta yaptırın. 
Yan Anlam: Kendinizi yalnız ve huzurlu bir ortamda güvende hissetseniz bile her an her şey olabilir.  
Mit ve Metafor: Yeşilin huzuru, mavinin özgürlüğü çağrıştırması reklamda renklerin bir metafor 
kullanıldığı görülmektedir. 
Bulgular: Reklamda doğanın içinde, yeşillerin arasında huzurlu, sakin bir ortamda yer alan müstakil bir 
ev görünmektedir. Evin eski olması insanların yıllar boyu yaptıkları birikimlere birer göndermedir. 
Burada evin suyun üstünde bozulmuş, sallanan bir yansıması görülmektedir. Ülkemizin deprem 
kuşağında yer aldığını göz önüne alırsak, insanların “bana bir şey olmaz” gibi düşüncelerinin bu 
noktada çok da geçerli olmadığını görmüş oluruz. Reklamın sloganında da “keşke demeden önce” 
denilerek aslında bu noktaya atıfta bulunulmaktadır. Siz huzurun, sakinliğin ortasında bile yer alsanız, 
deprem ortam, yer ya da kişi ayrımı yapmaz, her an her yerde sizin de başınıza gelebilir. Bu nedenle 
hem birikimlerinizin kaybolmaması, hem de ait olduğunuz huzurun, sakinliğin korunması için 
yapılacak en iyi adım sigorta yaptırmaktır. Burada evin su da tepetaklak olmuş hali görünüyor. Ama 
“Allianz” logosunun olduğu yerde ev sağlam ve normal bir şekilde duruyor. Buradan da aslında 
sigortalı olmanın kaybedilenleri aslında kaybetmemeyi sağladığını anlamak mümkündür. 
Görsel 4. Finansbank Taşıt Sigortası Reklamı (21. Kristal Elma)190 
 

 
Gösterge: Finansbank Taşıt Sigortası Reklamı 
Gösteren: Mekan kodları, teknik kodlar. 
Gösterilen: Kişilere başlarına bir kaza geldikten sonra değil gelmeden önce sigorta yaptırmaları 
gerektiği gösterilmektedir.  
Düz Anlam: Trafik kazası yapmadan önce taşıt sigortası yaptırın. 
Yan Anlam: Bilmediğiniz yollarda sizi en iyi sigortanız korur. 
Mit ve Metafor: Sonu görünemeyen uçsuz bucaksız yol miti.yolun bitmesi 
Bulgular: Reklamın genel havasında bir korku çekiciliği hakimdir. Upuzun bir yolda kapalı, fırtınanın 
yaklaştığı bir havada giden bir araba görünüyor. Yolun sonu görünmüyor ve otoban ya da otoyol gibi 
güvenli bir yol da değil. Yolun zeminin dikkatle bakıldığında yolun tek şeritli olduğu da 
görünmektedir. Bir sürücü için, tek şeritli yollar, diğer yollara kıyasla daha tehlikeli ve daha risklidir. 
Çünkü araçlar iki yönlü gittiği için arada herhangi bir ayırıcı öge yoktur ve bu da daha büyük bir sürüş 
dikkati gerektirmektedir. Ayrıca bu yol düz bir şekilde sonu görünmeden akmaktadır. Sürücünün 
dikkatinin kolaylıkla dağılabileceği, uykusunun gelebileceği bir yoldur. Çünkü virajlar ya da herhangi 
bir şekilde sürücüyü uyanık tutacak bir ışıklandırma vb. yolda görünmemektedir. Bu da sürücünün 
dikkatinin dağılmasına ve uyuyup kaza yapmasına neden olmuş ve araba ters dönmüştür. Sürücü ters 
döndükten sonra (yani kaza yaptıktan sonra) sigorta reklamını okuyabilmiştir. Aslında kişiye, kaza 
olduktan sonra değil, iş işten geçmeden sigortasını yaptırması gerektiğini bilmesi hatırlatılmaktadır. 
Dikkat edilecek olursa, diğer her yer kapalı ve kasvetli bir havaya sahipken; billboardun olduğu yerde 
ufak bir ışık huzmesi görünmekte ve billboard aydınlık durmaktadır. Sürücüye kurtarıcısının nerede 
olduğu bu şekilde sunulmaktadır. Yani “Finansbank taşıt sigortası”, sürücülere ‘bilinmeyen bir yolda, 
hangi şartlar altında giderseniz gidin, sizi girdiğiniz bu yoldan döndürecek, size yardım edecek, 
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kurtaracak olan bizim taşıt sigortamızdır’, diyerek de en ufak bir sıkıntı da bile yanlarında olacağı 
mesajını vermiştir 
Görsel 5. Anadolu Sigorta Reklamı (22. Kristal Elma)191 
 

 
Gösterge: Anadolu Sigorta Reklamı 
Gösteren: Mekan kodları, teknik kodlar. 
Gösterilen: Yüzmek zararsız görünse de sıradan insanların yaptığı durumlarda tehlike ortaya çıkabilir.  
Düz Anlam: İncinmeden önce sağlık sigortanızı yaptırın. 
Yan Anlam: En güvenli sandığınız sporlar bile size zarar verebilir.  
Mit ve metaforlar: Reklamda yatağın renginin mavi olması huzur metaforuna yöneliktir. Ayrıca zor 
durumdan kişiyi kurtaran sigorta da, hikayenin kurtarıcısı/kahramanı yani mitidir. 
Bulgular: Reklamda acil serviste her yeri sarılı şekilde yüzünde şaşkın bir ifadeyle yatan bir kişi 
görünmektedir.  Yatağın renginin mavi olması, huzur ve rahatlığı ifade ederken, adam her yeri sarılı 
olduğu için aslında hiç rahat bir konumda değildir. Adamın duruş pozisyonundan ve sloganın üstünde 
yer alan dalış gözlüğünden adamın yüzerken bu hale geldiğini anlıyoruz. Sloganda “sporseverler için 
sigorta” denilerek, profesyonel sporculara değil, sıradan, normal, sağlıklı ve spor yapan bireylere 
seslenilmektedir. Sporu insanlar sağlıklı kalmak, dinç olmak için yaparlar ancak her spor dalı kendi 
içinde bazı riskler taşır. Düşünüldüğünde, yüzme konum itibariyle en az riskin olduğu spor dalı olarak 
görülmektedir. Ancak reklamda yer alan kişinin her yeri (kafası dahil) sargıdadır. Bu durumun reklamı 
görenler de “yüzerken ne olmuşta, bu adam bu hale gelmiş?” düşüncesini uyandırması istenmektedir. 
Zaten adamın yüzündeki şaşkın ifadeden de bu durum rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kendisi bile neden 
böyle bir duruma düştüğünü anlamamıştır. Aslında reklamda sporun olumlu tarafının törpülendiğini, 
hatta olumsuzlaştırıldığını görmek mümkündür. Sporu insanlar sağlık için yaparlar ama bunu yaparken 
aslında sağlıklarından olabilirler mesajı yoğun bir şekilde göze çarpmaktadır. Spor yapmak pozitif, iyi 
bir şey ama ya yaparken başınıza bir iş gelirse denilerek insanların içinde bir şüphe oluşturmak 
amaçlanmıştır. Bu şekilde en olmaz denilen durumda bile (yüzerken tüm kemiklerini kırmak gibi) 
başlarına bir şey gelebileceği ama bunu önlemenin yolunun da sigorta yaptırmak olduğu 
aktarılmaktadır. 
Görsel 6. Dask-Deprem Sigortası Reklamı (23. Kristal Elma)192 
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Gösterge: Dask Reklamı 
Gösteren: Mekan kodları, teknik kodlar. 
Gösterilen: Deprem her an olabilir, peki olduğunda kalacak yeriniz var mı?  
Düz Anlam: Depremde dışarda kalmamak için zorunlu deprem sigortanızı yaptırın. 
Yan Anlam: Deprem sonrası içinde ev barındırmayan tüm çözümler geçicidir.  
Mit ve Metafor: Reklamda sarı renk göze çarpmaktadır. Sarı rengin geçiciliği metafor olarak 
kullanılmıştır. 
Bulgular: Reklamda deprem sonrası arabalarında yaşamaya başlayan bir aile görülmektedir. Arabanın 
her bir bölümü ve dışarıda kalan alan evin odaları gibi bölünmüş durumdadır. Bagaj gardırop olarak, 
ön taraf (motorun olduğu bölüm) balkon olarak, sürücü koltuğunun yanı salon olarak, arabanın altı ise 
yatak olarak kullanılmaktadır. Reklama bakıldığında ilk olarak göze çarpan arabanın sarı rengidir. 
Bunun dışında soldan sağa doğru bakmaya devam ettiğimizde sarı rengin devamlılığının olduğu da fark 
edilecektir. Arabanın ön koltuğunda yer alan abajurun sarı olması gibi. Sarı renk geçiciliği temsil 
etmektedir. Bu reklamda da deprem sonrası evi ya da gidecek yeri olmayan ve arabalarına sığınan bir 
aileyi görüyoruz. Ancak bu durumun geçici olduğu vurgulanıyor. Deprem sonrası uzunca bir süre ve ev 
olmadan araba da idare edilemeyeceği renk ile de vurgulanmaktadır. Arabanın her yerine taşmış 
eşyalardan da bu durumun geçici olduğu anlaşılacaktır. Bunun yanı sıra reklamın geneline 
baktığımızda hayatın tüm ikonlarının, simgelerinin araba da ve yanında yer aldığını görebiliriz. 
Kadının makyaj takımı, adamın çantası, saksıda çiçekler, ayakkabılık vb. Hayat bir noktada akmaya 
devam ediyor, çünkü kadın işe gitmek için giyinmiş ve makyajını yapıyor; adam da aynı şekilde beyaz 
bir gömleği giymek için seçiyor. İkisi de hayatın olağan akışında evlerinde yaptıkları tüm o sıradan 
işleri arabalarında yapıyorlar. Ancak kişilere sahip oldukları araba ya da sokak önünün tüm hayatlarını 
sürdürmek için yeterli olmadığı aktarılmaktadır. Ayrıca böyle bir ortam kişilere evin sağladığı 
güvenliği ve korunaklılığı sağlayamamaktadır. Bu arabadan bozma ev herhangi bir yağmurda ya da 
aşırı sıcaklarda yaşanacak bir ortam olmaktan çıkacaktır. Aslında deprem de evini kaybetmek insanları 
ilkel bir yaşama da mahkum etmektedir. Çünkü kişiyi ait olduğu ortamdan, güvenli sığınağından başka 
bir yere deyim yerindeyse yırtıcıların olduğu bir ortamda yaşamaya mahkum etmektedir.  
Sonuç 
Ülkemizde sigorta kavramı sosyo-kültürel ve ekonomik yapı içinde gerekli yere sahip değildir (Saran, 
1998’den akt. Kamilçelebi, 2012). Bu nedenle insanlar bir olay yaşandıktan sonra gelecekteki olaylar 
için önlem almayı seçtikleri yani yaşayarak öğrenmeyi tercih ettikleri için sigorta yaptırma noktasında 
harekete geçmemektedir (Taş, 2015: 146). Bilişsel çelişki sigorta reklamlarında sıklıkla kullanılır 
çünkü kişileri ikna edebilmek için psikolojik temelli yaklaşımların etkiyi arttırdığı ve önemli olduğu 
yapılan önceki çalışmalarda da gözlemlenmiştir.  
İncelenen reklamlarda genel olarak bir olayın olmadan hemen öncesi ya da sonrası gösterilerek, hedef 
kitlenin zihninde bir çelişki yaratmak amaçlanmıştır. Özellikle büyük çaplı sigortalar için örneğin, ev, 
iş yeri gibi, bu yerlerin başına gelebilecek felaketler (deprem, yangın) ile insanların yıllar boyu 
biriktirdikleri emeklerini kaybetmeleri reklamlarda yansıtılmıştır. Böylelikle kişilere sahip olduklarının 
yanı sıra harcadıkları uykusuz geceleri,  döktükleri alın terini de kaybedeceklerdir. Yani kayıplar 
sadece maddi değil manevi de olacaktır. Sigorta yaptırmakla maddi kayıplarını yerine koyabilen kişiler 
böylelikle manevi kayıplarını kısmen de olsa kurtarabileceklerdir.  
Araştırmada yer alan sigorta reklamlarında da insanlara başlarına gelebilecek olaylar verilerek, ya 
benimde başıma gelirse düşüncesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda da 
reklamlara bakıldığında sunulan mesajların, hedef kitlenin zihninde bilişsel çelişki oluşturmak olduğu 
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anlaşılmaktadır. Böylelikle bilişsel çelişki yaşayan bireylerin tercih yapmaları beklenmektedir. Kişi 
reklamı gördükten/okuduktan sonra bilişsel çelişki temelinde dört temel davranışı gerçekleştirecektir. 
Öncelikle ya davranışını değiştirecek ve sigorta yaptıracak ya da benim başıma gelmez diye düşünerek 
sigorta yaptırmayacaktır. Bunun dışında ise sigorta yaptırmaması noktasında düşüncesini destekleyecek 
ek öğeler (“Ahmet Bey yaptırdı ama hiçbir sorunla karşılamadı parası boşa gitti” gibi) bulmaya 
çalışacaktır. Son olarak ise bilişsel çelişki öğesini azaltacak yani sigorta yaptırsam da yaptırmasam da 
deprem, sel gibi doğal afetlerin önüne geçemem o kadar da önemli değil sigorta yaptırmak diye 
düşünecektir. 
Bir reklam stratejisi olarak sigorta reklamlarında bilişsel çelişkinin büyük oranda vurgulandığı 
görülmektedir. Bilişsel çelişkinin sunulduğu reklamlarla hedef kitlenin zihninde bir karmaşa yaratılarak 
markaya/ürüne/hizmete yönelik olumlu bir tutum oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kişilerin içine 
düştükleri olumsuz ve karmaşık durumda kurtulmak için ise temelde o ürün ya da hizmeti satın 
almasının çözüm olacağı reklam mesajlarında sunulmaktadır. Bu çalışmada sadece 6 adet reklam analiz 
edildiği için, bu bağlamda tüm sigorta reklamlarına yönelik kesin bir yargıya varılamayabilir. 
İncelenecek reklam sayıları artarsa, bu çalışmaların sonuçları da sonraki çalışmalar için yol gösterici 
olabilir.  
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ABSTRACTS (ÖZETLER) 
 
MEDYA VE GELİŞİM: 
YAKIN GELECEĞİ ÜZERİNE ÖNGÖRÜSEL DEĞERLENDİRMELER 
MPhil. Hakan GÜLÇAY193 
 
Özet 
Bu çalışma, etkin bir güç olarak adlandırılan medya platformunun; basın, yayın ve iletişim örgütselliği ile oluşan medya 
kulvarındaki dününü ve yarınını mevcut literatürler üzerinden araştırmayı ve yakın geleceği üzerine öngörüsel değerlendirmeler 
ile iletişim alanına özgün bir katkı yapmayı amaçlamaktadır. Medya; yasama, yürütme ve yargıdan sonraki kabul edilen en 
keskin güçtür. Sürecin öncesinde, içinde ve sonrasında daima var olmaktadır. Hayatın ve toplumun her anında olan ve her 
konuda cevap veren köklü bir olgudur. Dolayısıyla kavram, şimdi ve yakın gelecekte etkin bir yatırım alanının merkezinde yer 
almaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacını; medyanın dünü, bugünü ve yakın geleceğindeki gelişimi üzerine literatürsel 
düzeydeki teorik yaklaşım ve araştırma örnekleriyle irdelemenin oluşturulması ve gelecekteki yapılacak çalışmalara kaynak 
sağlanması planlanmaktadır. Dolayısıyla çalışma, medyanın sürekli gelişimini ifade etme çabasının içerisindedir. Böylelikle söz 
konusu çalışmada, medya ve gelişimin üzerine olumlanan araştırmalar üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, medyanın oluşmasını 
sağlayan etkenler araştırılacak; değişim ve gelişim boyutları ele alınacak ve elde edilen veriler değerlendirilerek, 
sonuçlandırılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Medya, İletişim, Yakın Gelecek, Süreç, Gelişim. 
 
Menderes Akdağ 
Türkiye’de Koalisyonlar Döneminde Yeni Medya Savaşları 
(1970-1980) 
 
Türkiye’de televizyon yayıncılığı 1968’de başlar. 1971’den itibaren televizyon yaygınlaşır. Her eve televizyonun girmesi 1980’e 
bulur. 1990’larda ise televizyon sahibi olmak zenginlik göstergesi olmaktan çıkar. Döneminde Mahalle veya köy kahvelerinde 
insanlar TV seyreder. TV seyretme öyle bir ritüel haline gelir ki hemen herkes saatini TV’nin ana haber öncesi saat göstergesine 
göre ayarlar. Mahallelerde bir yada iki evde televizyon bulunur. Komşuların gelmesiyle televizyon hep beraber seyredilir. 
Televizyon öyle hayatın merkezindedir ki Enerji Bakanı Kamuran İnan Türkiye’nin enerji açığına kendince bir çözüm bulur. 
Bunun için televizyon yayınını 23:00’te kestirir. Televizyon yoksa insanların yapacağı uykuya gitmenin dışında pek bir şeyleri 
yoktur. TV o günlerde kahvehanelerde, evlerde topluca izlenir. Özellikle akşam saatleri aslında toplu propaganda seansı gibidir. 
Televizyon yayınlarının niçin erken kesildiğini bilmeyen halka aynı televizyon kanalı Türkiye’de elektrik kesintilerinin yakında 
kalkacağını söyler. 12 Mart Muhtırası sonrası Türkiye’de siyasi istikrar bozulur. 10’nun üzerinde hükümet kurulur. Türkiye yeni 
bir medya ile tanışır. 1961 seçim yasası TV yayınları nedeniyle değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Partilere YSK gözetiminde 
TV’den propaganda hakkı getirilmiştir. 1973 seçimleri öncesi ilk kez bu hak kullanılmıştır. AP, CHP, MSP, MHP, DP arasında 
TV’nin kullanımı ve yayımları hakkında ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalar kimi zaman kavgaya varmıştır. AP’li 
milletvekillerin TRT’ye basıp Televizyon yakması bu kavgalara bir örnektir. TRT’de neredeyse her iktidar değiştiğinde genel 
müdür değişmiştir. Giden Genel Müdürler Danıştay kararıyla görev iadesine hak kazanmışlar ama bu kararlar bir türlü 
uygulanmamıştır. İsmail Cem’in TRT Genel Müdürlüğü zamanında sinemalarda dahi gösterimi yasak pek çok sol önermeli film 
ekranda gösterilince durum AP, MSP, MHP’de sıkıntıya yol açmıştır. Ecevit’in iktidarında ise Demirel TRT’ye yanlı 
davranmakla suçlamıştır. TRT’ye yüklü miktarda tazminat davası açmıştır. Demirel iktidara geldiğinde ise benzer şikâyetler bu 
sefer Ecevit tarafından yapılmıştır. Ona göre TV anayasa ve kanunlara aykırı olarak yanlı yayın yapmaktadır. Dönem yeni 
medyanın kullanımı açısından ilginçtir. 
Anahtar Kelimeler: TV, Yeni Medya, TRT, Propaganda, Koalisyon 
Yöntem: Döneme ait 10 yıllık gazete taraması yapılmıştır. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden yararlanılmıştır. 300 kadar eski 
siyasetçi ile görüşülmüştür. TRT arşivinden  
 
Menderes Akdağ 
SİYASET DUAYENLERİNİN MEDYA KULLANIMI DENEYİMLERİ ve PROPAGANDA 
 
İyi yürütülmüş bir propaganda çalışması olmaksızın siyasetçilerin başarılı olması mümkün gözükmemektedir. İyi propaganda ise 
medya araçlarının etkin kullanılmasına bağlıdır denebilir. Yaklaşık 5 yıldır yürüttüğüm duayen siyaset ve devlet adamlarıyla 
yaptığım mülakat ve sözlü tarih çalışmaları sonucu böyle bir çalışma ortaya çıkmıştır. 300 kadar hemen her politik kanattan 
siyasetçi ile görüşülmüştür. Bunlar arasında Eski İçişleri ve TBMM Bakanı İsmet Sezgin, Eski Ulaştırma Ve Milli Eğitim Bakanı 
Nahit Menteşe, Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Eski TBMM Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, Eski Çevre 
Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Eski Sanayi Bakanı Ali Rıza Gönül, Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Eski Enerji Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu gibi isimler de vardır. Kendilerinin propaganda amaçlı radyo, tv, gazete gibi araçlarını ne biçimde ve etkinlikte 
kullandıkları çalışmamızda onların ifadeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Yine kendi aleyhlerinde medya araçları tarafından 
yürütülen karşı ve kara propagandayı etkisizleştirmek için neler yaptıkları konusu çalışmamızda üzerinde durulmuştur.  Medya 
ile çatışmaları veya medyanın tekelleşmesi konusunda kendileriyle yaptığımız tartışmalar incelenmiştir. Mülakat çalışmaları 
gazete taramaları, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleriyle desteklenmeye çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Medya, Propaganda, TV, Radyo, Siyasetçi 
Yöntem: 300 kadar eski siyasetçi ile görüşülmüştür. Onlarla yapılan mülakatlar sözlü ve görsel olarak kaydedilip saklanmıştır. 
Döneme ait 10 yıllık gazete taraması yapılmıştır. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden yararlanılmıştır. TRT arşivinden 
faydalanılmıştır. Veriler değerlendirilerek bir sonuca ulaşılmıştır.  
menderesefe@hotmail.com 
 
6112 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İletişim Türlerinden “Ürün Yerleştirme” Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme 
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Dr. Sena COŞKUN & Dr. Kemal Cem Baykal 
 
Özet 
İnternet, mobil telefonlar ve benzeri yeni medya ortamları sayesinde televizyonun, zaman ve mekândan bağımsız, günün her 
saatinde istenildiği şekilde izlenilebilen, günlük haber ve bilgi alma ihtiyacının karşılandığı ve ihtiyaç duyulan her türlü hizmetin 
de satın alınabildiği bir araca dönüştüğü görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin bir yansıması olarak televizyonun bir nevi yeni 
medya aracına dönüştüğü bir ortamda da, reklâmları da içinde barındıran ticarî iletişim faaliyetlerinin, televizyon yayıncılığının 
yegâne geliri olarak önemini koruduğu söylenebilir.  
Zira, reklâmlara ilişkin kuralları basitleştirmek, esnetmek ve modernize etmek amacıyla yapılan düzenlemelerde, bilhassa medya 
hizmet sağlayıcıların gelirlerini arttırma amacı güdülmektedir. Bu bağlamda markalı ürünlerin bir bedel karşılığında belirli bir 
amaçla iletişim mecralarına yerleştirilmesi anlamına gelen “ürün yerleştirme” (product placement) uygulaması da, belli 
koşullarda serbest hâle getirilen yeni bir düzenleme olması bakımından önemlidir.  
Türkiye’de 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla hukukî bir altyapıya 
kavuşmuş olan ürün yerleştirme uygulamasında yaşanan sorunların irdelemeyi amaçlayan bu çalışma kapsamında ticarî iletişim 
kavramı üzerinde durulduktan sonra ticarî iletişim türlerine değinilecektir. Çalışmada, reklam, tele-alışveriş ve program 
desteklemesi ile birlikte ticarî iletişim türlerinden biri olan ve Türk televizyonlarında son yıllarda sıklıkla uygulanan ürün 
yerleştirme sistemini ve ortaya çıkan sorunları incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca 
betimleme ve açıklama yönteminden de yararlanılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Ticarî İletişim, Reklâm, Ürün Yerleştirme, Radyo, Televizyon 
 
 
An Evaluation of “Product Placement” as a Type of Commercial Communication within the Scope of Law No. 6112 
 
Abstract  
Television has been transformed into a tool which is accessible at any time or place and capable of providing news and 
information on a daily manner and by which all sorts of services can be procured, thanks to the internet, mobile phones and 
similar media environments. In a setting where television has turned into a new type of media tool as a consequence of 
technological advances, it can be argued that commercial communication activities, including advertisements, are still the sole 
source of income for television broadcasting.  
Indeed, regulations introduced to simplify, stretch and modernize the rules related to advertisements seek to increase revenues of 
media service providers. "Product placement," which can be defined as placement of branded products in communication media 
with a specific purpose against remuneration, is a novel practice that has been permitted under certain conditions.  
Legal infrastructure of product placement has been introduced by the Law on Establishment and Broadcasting Services of Radio 
Stations and Television Channels numbered 6112. In this study which aims to discuss the problems encountered in the 
implementation of this practice, the concept of commercial communication will be discussed before expounding the types of 
commercial communication such as advertisement, teleshopping and program promotion. The qualitative research method was 
employed to examine the product placement system, which has been frequently implemented in Turkish TV channels in recent 
years, and the problems encountered during its implementation. Descriptive and expository methods were also used in the study.  
Key Words: Commercial Communication, Advertisement, Product Placement, Radio, Television 
 
Yrd. Doç. Dr Onur Önürmen 
Erciyes Üni. İletişim Fak. RTS Blm 
 
MÜLTECİ SORUNUNUN YENİ MEDYADA MİZAHİ YÖNDEN SUNUMU: 9GAG VE BOBİLER.ÖRG 
PLATFORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Etkileşimin ön planda olduğu, içeriği yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten bir kullanıcı profilinin oluştuğu yeni medya 
ortamında, kültür bozumu eylemleri ses getiren bir eylem biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Yeni medyanın sunduğu paylaşım 
olanakları, hipermetinsellik, farklı mecra ve zaman dilimleri içinde mümkün olan erişilebilirlik vb. özellikler kitlesel ya da 
bireysel olarak dijital ortamda da kültürel bozum eylemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, aktivistler / 
kullanıcılar herhangi bir görsel imgeyi bağlamından kopararak onu dönüştürmekte ve ideolojik mesajlarını topluma bu yolla 
vermektedirler. Çoğunlukla mizahı, yergiyi ve alayı kullanıldığı bu paylaşımlarda amaç insanların ilgisini hedeflenen konuya 
çekmektir.  
Çalışmada bu amaçla mizah ve eğlence temelli yayın yapan Türkiye menşeili Bobiler.örg ve dünyadan 9gag.com platformlarında 
mülteci etiketiyle yapılan paylaşımlar ele alınmıştır. Her iki platformda da söylem analizi ve göstergebilimsel analiz yöntemiyle 
gerçekleştirilen inceleme sonrasında ortaya çıkan bulgular karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Yeni Medya, Mizah, Mülteci 
 
Kurumsal İtibarın Sosyal Medya Üzerinden Aktarımı: Lovemarks 2017 Kazananları Üzerine Bir İçerik Analizi 
Araş. Gör. Mehmet TOKATLI 
Ege Üniversitesi,İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 
 
Özet: Kısaca “güvenilirlik” sözcüğü ile açıklanabilecek kurumsal itibar, günümüzde kurumların elle tutulamayan en değerli 
varlığı olarak kabul görmektedir. Kurumların, uzun yıllar boyunca sürdürdükleri iletişim çalışmaları sonucu edindikleri itibarın 
aynı emekle yönetilmesi ve korunması gerekmektedir. Son 20 yıllık sürede bireysel ve kurumsal iletişim hayatını derinden 
etkileyen sosyal medya, itibarın yönetilmesi noktasında birçok avantaj ve dezavantajı beraberinde getirmiştir. Kurumsal itibar, 
duygusal çekicilik, ürün/hizmetler, vizyon/liderlik, çalışma çevresi, sosyal sorumluluk ve finansal performans gibi altı farklı 
bileşenden oluşmakta ve yönetilmektedir. Lovemarks ise benzer kriterler ile tüketiciler tarafından en sevilen markaları 
belirlemekte ve ödüllendirmektedir. Araştırmada temel amaç 2017’nin en sevilen markalarının sosyal medya üzerinden kurumsal 
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itibarlarını aktarma tarzını anlamak ve frekans olarak hangi itibar bileşenine yönelik bir sosyal medya yönetimi yürüttüklerini 
açıklamaktır. Buna göre Lovemarks 2017 kazanan 10 kurum seçilecek ve kurumların Twitter üzerinden paylaşımları içerik 
analizi yöntemiyle incelenecektir. Kurumsal itibarın bileşenleri rehberliğinde yapılacak kodlama ile markaların bileşenlerden en 
çok hangisine yönelik bir yönetim sürdürdükleri açıklanacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Lovemarks, Sosyal Medya, Twitter, İçerik Analizi 
 
 
HABERİN ÖZNESİ VE HABERİN KAYNAĞI OLARAK YEREL BASINDA ÇOCUK 
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Trabzon 
 
Medya genel anlamda bilgilendirme, eğlendirme, kamuoyu oluşturma ve boş zaman geçirme işlevleriyle anılmaktadır. Medya bu 
işlevleri gerçekleştirirken geniş bir hedef kitleyi temel almaktadır. Söz konusu çocuklar olduğunda; medyanın çocuklar üzerinde 
önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu bakımdan medya büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Medyanın çocuk hakları 
konusundaki yaklaşımı bu çalışmada aktarılacaktır. Çalışmada, literatürde çocuk odaklı habercilik başlığıyla kavramsallaştırılan 
haber anlayışı irdelenmiştir. Çalışma, medya ve çocuk konusunu iki boyutta ele almaktadır. Birinci boyutu haber öznesi olarak 
çocuklara nasıl yer verildiği bu bağlamda literatürde çocuklara ilişkin verilen haberlere ilişkin “masumiyet hiyerarşisi” 
olgusunun Türk medyasındaki uygulanışı irdelenecektir. İkinci boyutta ise çocuklara haber kaynağı olarak nasıl yaklaşıldığı ele 
alınmıştır.  Bu iki boyut da çocuk hakları ekseninde ele alınacaktır. Türkiye’de çocuk hakları ve medya konusunda çocuk hakları 
ele alınırken, 1989 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Gazetecilik Federasyonu’nun 
çocuk haberlerinde uygulanacak ilkelere yönelik esasları temel alınmıştır. Çalışma Trabzon yerel basını üzerinde yürütülecektir. 
Tıklanma oranı bakımından Türkiye’de de ilk yüz site olmasından dolayı “haber61” ve “61saat” haber siteleri araştırmanın 
örneklemi olarak seçilmiştir.  
Anahtar kelimeler: çocuk hakları, medya, masumiyet hiyerarşisi, çocuk, haber 
 
Hazal OĞUZ 
Gümrük ve Ticaret Uzman Yrd.  
Türkiye’de GSM Sektörü ve Markalaşma: En Öne Çıkan Üç Operatörün Reklam Stratejileri   
 
ÖZET 
 
Marka, bir firma ile ürün veya hizmetlerini aynı sektörde ya da aynı pazar alanında faaliyette bulunan diğer işletmelerin 
ürünlerinden ya da hizmetlerinden ayıran bir ad, logo, şekil ya da bunların tamamından oluşmaktadır. Bir markanın rekabet 
ortamında başarıyla yer edinebilmesi ve bu konumunu koruyabilmesi, tüketicilerin ve firmaların o markadan elde etmeyi 
umdukları faydaya erişmeleri demektir. Türkiye’de faaliyet gösteren farklı operatörler olmasına rağmen, temelde öne çıkan ve 
aralarında rekabetin sert geçtiği üç operatör bulunmaktadır: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom. İletişim sektöründe faaliyet 
gösteren operatör konumundaki şirketler az sayıda ancak birbirlerinin kararlarından etkilenebilecek durumda olduklarından, 
sektör oligopol piyasayı örnekler. Bu bağlamda, ülkemizde reklamların denetiminden sorumlu mekanizma olan Reklam 
Kurulu’na gelen başvuruların kaynağının GSM sektörü özelinde rakip firmalardan olması tesadüfi değildir. Bu çalışma, 
operatörlerin büyük bütçeli yatırım ve harcama faaliyetleri, reklamlarda kullandıkları danışma (referans) grupları, gençlere 
yönelik öne çıkardıkları kampanyalar ve kendilerine özgü sembol/maskot ve sloganlar baz alınarak, reklam stratejileri ve 
kullandıkları formatları incelemeyi amaçlamaktadır.  
Anahtar Kelimeler: GSM Operatörleri, Markalaşma, Reklam Stratejileri, Reklam Kurulu   
 
 
BİR KİŞİSEL GELİŞİM BİLEŞENİ OLARAK ARKETİPLER, SİNEMA KARAKTERLERİ ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA 
Azra K. Nazlı∗ 
 
Özet 
Kişisel gelişim ve değişim üzerine spiritüel, psikanalitik ve mitlere dayalı okuma yapıldığı zaman arketipler bir çalışma alanı 
olarak ortaya çıkar. Bireyin toplumsal bilinçten etkilenerek kendi bilincini ve ilerlemek istediği rotayı oluşturması, kişisel gelişim 
kitaplarında işlenen bir süreçtir. Arketipler, bireyin hayattaki hedefleri ve korkularını açığa çıkarması ve bunlara çözümler 
bulması ile kişisel gelişim için bir araç niteliğindedir. Kişisel gelişim, bireyleşme ve sosyal çevrede bireyin kendini etkili ifade 
edebilmesi ekseninde önem taşır. Hikaye anlatımı da bu ölçekte kişisel gelişim ve bireyleşme fenomenlerinin ve arketiplerin 
aktarılmasına bir aracıdır. Sinema filmlerinde sunulan karakterlerin içinde bulundukları durumlar gerçek hayatı da yansıtabilecek 
ve değişim ve gelişim ekseninde yeniden şekillenenen bazı karakteristik hikaye denklemleri içerir. Bu çalışmada Empire Online 
tarafından 2015 yılında katılımcıların oyları ile oluşturulan The Greatest Movie Characters of All Time listesindeki 
karakterlerden Joseph  Campbell’in ortaya attığı arketiplere uygun olarak seçilenlerin kişisel gelişim fenomenine yönelik 
göndermeleri söylem analizi çerçevesinde incelenmiştir.  
Anahtar sözcükler: arketip, kişilerarası iletişim, kişisel gelişim.  
 
İLETİŞİMİN GELECEK YÜZÜ, İNSANA KARŞI MAKİNELER Mİ?: SOSYAL MEDYADA YAPAY ZEKÂ 
UYGULAMALARI               
Semra Geçkin ONAT, İstanbul Gelişim Üniversitesi 
 
Özet: Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın öngörülemez gelişimi iletişimde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. 
Yakın dönemde, yapay zekânın iletişim alanına dâhil olması, robotların, akıllı makinelerin gittikçe artması ve otonom karar alma 
sistemlerinin devreye girmesi iletişimin geleceğine yeni bir boyut daha kazandırmıştır. Bu gelişme ileride bilgi ekosistemimizde 

																																																								
∗ Azra Kardelen Nazlı. Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi. Ege 
Ünivesitesi Kişilerarası İletişim ABD. Doktora Öğrencisi.   
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olası bir kaymanın işareti olacaktır, bir adım daha ilerisinde belki de etrafımızda birbirleriyle konuşan insanlar yerini birbirleriyle 
konuşan makinelere hatta makinelerle konuşan onlarla iletişime geçen insanlara bırakacaktır. Bu çalışmada, son dönemde sosyal 
medya alanında dünya gündeminde çok fazla yer alan ve popülaritesini gün be gün arttıran en yeni Yapay Zekâ (AI) türleri 
üzerinde durulacak bu bağlamda 1) Sosyal medyada kullanılan Yapay Zekâ (AI) teknolojilerinin toplum ve birey üzerindeki 
etkileri nelerdir? 2) Yapay zekâ teknolojilerine dayalı bilgiyi iletişimin gelişimi için nasıl kullanabiliriz? sorularına yanıt aramaya 
çalışılacaktır. Yeni medya ortamında Yapay Zekâ (AI) alanında en yeni uygulama örnekleri ve iletişimin geleceği toplumsal ve 
bireysel açıdan analiz edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yapay Zekâ, Derin öğrenme; Makine Öğrenme; Doğal Dil İşleme, Amazon, Yandex, 
Facebook, İletişim 
 
THE FUTURE FACE OF COMMUNICATION: ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN SOCIAL 
MEDIA 
New communication technologies and the unpredictable development of social media brought significant changes in 
communication. The fact that artificial intelligence is included in the field of communication, increasing use of robots and smart 
machines use and the introduction of autonomous decision making systems  has given a new dimension to the future of 
communication. This development will be a sign of a possible shift in our knowledge ecosystem in the future, one step further, 
perhaps, the people who talk to each other around us will leave the place to the talking machines, or even  people will leave who 
speak with machines and communicate with them. This study will focus on the latest types of AI that have been taking place in 
the global agenda of social media recently and increasing their popularity day by day. In this context, 1) What are the impacts of 
artificial intelligence (AI) technologies used in the social media on society and individual? 2) How can we use knowledge based 
on artificial intelligence for the development of communication? it will try to find answers to these questions. Finally, will be 
analyzed the newest application examples of artificial intelligence (AI) in the new media environment and the future of 
communication from the social and individual perspectives. 
Keywords: Social Media, Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, Natural Language Processing, Amazon, 
Yandex, Facebook,  Communication 
 
SİGORTA REKLAMLARINDA DENGE UNSURUNUN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Araş.Gör. Zöhre AKYOL 
Ege Üniversitesi İletişim Fak. 
 
Toplumsal ve kişisel ilişkiler genel olarak bir denge üzerine konumlandırılmaktadır. Eğer denge bir taraf lehine ya da aleyhine 
değişirse bu noktada dengesiz ya da çelişkili bir durum ortaya çıkacak ve birey tekrar dengeyi kurmak için uğraşacaktır. 
Değişimle birlikte ortaya çıkan bu durum bilişsel çelişki olarak kavramsallaştırılmıştır. Yoğun olarak reklamlarda karşımıza 
çıkan bilişsel çelişki durumunda izleyene bir sorun ya da durumla ilgili başına gelebilecek bir olay gösterilmekte ya da var olan 
bir ürüne karşı olan olumsuz tutumunu azaltıcı mesajlar iletilmektedir.  
Bu çalışma kapsamında, sigorta reklamlarında sunulan çelişkinin ortadan kaldırılmasına yönelik ögelerin neler olduğunun 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenen Effie Türkiye 
Reklam Etkinliği Yarışması’nda son 10 yılda ödül almış  sigorta reklamları içerik analizi yöntemi ile incelenecektir. Bu yöntem 
çerçevesinde hazırlanmış olan kategorilere (reklam çekicilikleri, reklam mesajı, reklamın işlevi vb.) göre sigorta reklamlarının 
mesaj içerikleri analiz edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Çelişki, Sigorta Reklamları, Effie, İçerik Analizi 
 
 
GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERE YANSIMASI: “ÖZGÜRLÜK 
İÇİN HOLOGRAM” HAREKETİ 
 
Yrd. Doç. Dr. Duygu ÜNALAN194 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
 
Bu çalışmada, Nisan 2015’te İspanya’da “Ulusal Güvenlik Yasası”na tepki olarak düzenlenen ve tarihe ilk hologram protesto 
olarak geçen “Özgürlük için Hologram” hareketi örneğinde yeni iletişim teknolojilerinin kamusal alanı ve toplumsal hareketleri 
nasıl dönüştürdüğüne odaklanılmıştır. Çalışmada öncelikle kamusal alan ve toplumsal hareketlerin tarihsel süreç içindeki 
değişimine değinilmiş, daha sonra sosyal medya dolayımıyla gerçekleşmesi sebebiyle son yıllarda “dijital aktivizm” olarak da 
tanımlanan yeni toplumsal hareketlerin teknolojik gelişmeler sayesinde nasıl bir noktaya geldiği ve kamusal alanın nasıl bir 
dönüşüme uğradığı “Özgürlük için Hologram” hareketi merkeze alınarak irdelenmiştir. Bununla birlikte Twitter’da 
#hologramprotest hashtagi ile yapılan yorumlar da dikkate alınarak hareketin dünya gündeminde nasıl yer bulduğu da 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, teknolojik gelişmelerin kamusal alan ve toplumsal hareketleri 
zaman ve mekan sınırlılığından çıkardığı, küresel bir kamusal alanın oluşmasını olanaklı kıldığı ve toplumsal hareketlere katılımı 
da yerelden küresele genişlettiği görülmüştür. 
 
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Yeni Toplumsal Hareketler, Kamusal Alan, Dijital Aktivizm 
 
 
MARKALARIN DİJİTAL KANAAT ÖNDERİ KULLANIMI:  "GARANTİ ONE" ÖRNEK OLAY ANALİZİ 
Arş.Gör. Bahadır Burak SOLAK, KTÜ İletişim Fakültesi 

																																																								
194 Yrd. Doç. Dr. Duygu ÜNALAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü 
Öğretim Üyesi, duyguunalan85@gmail.com. 
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ÖZET 
Tüketici davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak geleneksel pazarlama ve reklam çalışmalarında kanaat önderi kullanımı 
sıkça başvurulan bir stratejidir. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar yapılan araştırmalarda güvenilir bilgi kaynakları olarak görülen 
kanaat önderlerinin tüketici davranışlarını yönlendirebildiği kanıtlanmıştır.  
Tüketiciler dijitalleşen dünyada geçmişle kıyaslandığında artık daha farklı bilgi kaynaklarına sahiptir. Günümüzde iletişim 
teknolojilerinin sunduğu olanaklarla dijital platformlardan edinilen bilgiler de tüketicilerin satın alma davranışlarını etkiler 
duruma gelmiştir. Böylelikle geleneksel reklam çalışmalarındaki kanaat önderi kullanımı yeni bir pazarlama stratejisi olarak 
dijital platformlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni strateji literatürde influencer marketing olarak tanımlanmaktadır. 
Influencer marketing kapsamında vloggerlar gibi dijital kanaat önderleri YouTube kanallarında markalar için özel olarak içerik 
üretme ve üretilen içeriğe markayı entegre etmektedir.  
Çalışmada markaların vloggerları pazarlama temelli çalışmalarında nasıl kullandıklarını tanımlamak ve süreci 
anlatmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda "Garanti One" kampanyası örnek olay incelemesi yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Sonrasında elde edilen veriler raporlaştırılmış, gelecekte yapılması muhtemel kampanyalar için çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Influencer Marketing, Dijital Kanaat Önderi, YouTube, Vlogger  
 
 New Age Dini Söyleminde Narsistik Bilgelik: İndigo Dergisi Üzerine Bir İnceleme 
Araş. Gör. Feride Aydemir 
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi  
Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programında 35. Madde ile Görevli Araş. Gör.  
 
Özellikle 1970’li yıllardan sonra hem dünyada hem de Türkiye’de dini ve spiritüel söylem ve pratikler hem politik hem de 
kültürel ve toplumsal bir tepki olarak geri dönmekte, kamusal alanın, popüler kültürün ve medyanın periferisiden merkezine 
doğru bir seyirler ilerlemektedir. Son yıllarda New Age akımları- ruhsallığı altında da toplanabilecek dini pratik ve söylemler 
medyanın çeşitli kanallarında birtakım eklemlenme biçimleri meydana getirmekte, bu süreç dinsel ve profan arasındaki 
ayrımların silikleştiği bir tablo da çizmektedir. Bu bildiri, postmodern bir tarz ile kendini ortaya koyan New Age söyleminin 
medyadaki inşa edilme ve söylemsel olarak kurulma biçimine odaklanmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda New age takipçilerine 
özel içerikler üreten bir internet dergisi olan İndigo adlı dergi üzerinden dini söylemin popüler formlarını, kimlik ve üslup 
biçimlerinin New age ruhsallığı üzerinden okumayı amaçlamaktadır.  Bildirinin temel iddiası, New Age dini söyleminin 
yüceltilmiş bir öznellik imgesi inşa ettiği, bu ideal imgelemin bireyselliği yücelten hâkim tüketim ve narsisizm kültürünün 
değerler dizgesiyle aynı olduğudur.  
 
Anahtar Kelimeler: Medya ve Din; Narsistik Maneviyatçılık; Postmodern Tüketim ve Ruhsallık  
Yerel Yönetimde Sürdürülebilir Siyasal İletişim Modeline Bir Örnek; “Yalova Belediyesi Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim” 
Yrd. Doç Dr. Özlem SALMAN GÜNALP 
KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve  
Yalova Belediyesi Özel Kalem Müdürü 
 
Sosyal demokrasinin gereği şeffaf ve görünür yönetim anlayışının temel alındığı tanımı çerçevesinde; yönetici ile halk arasında 
doğrudan iletişimin, demokratik katılım sürecinin işletildiği bir model olarak Şeffaf Oda, ülkemizdeki belediyeler arasında 
uygulanan ilk ve tek örnektir.  
Yerel yönetim projelerinin değerlendirildiği Marmara Belediyeler Birliği’nce düzenlenen Altın Karınca ödülü jürisi tarafından 
Sosyal Belediyecilik kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür. 
2015-2018 arasında Yalova ili genelinde düzenli olarak farklı firmalarca yapılan anket çalışmaları sonuçlarında sorulara verilen 
yanıtlar çerçevesinde Şeffaf Oda uygulamasının kapsamı, Belediye Başkanının; tanınırlığı, ulaşılabilirliği, sorunlara çözüm 
becerisi ve güvenilirliği inancını güçlendirirken şeffaf demokratik katılımcı yönetim anlayışını kurumsallaştırması 
ölçümlenmiştir. 
Bildiride; Şeffaf Oda uygulamasının halk ile yerel yöneticiler arasında kurulmuş doğrudan iletişim örneğinin işleyişi, anket 
sonuçlarıyla potansiyel seçmenden pozitif geri dönüşün ölçülebilmesi, siyasetçinin vatandaş ile doğrudan kurduğu samimi 
iletişimin sürdürülebilirliğinin örneklemesi amaçlanmıştır.  
Anahtar kelimeler: Siyasi iletişim, Şeffaflık, Yerel Yönetim, Kurumsallık, Tanınırlık, Ölçülebilirlik. 
 
Bir İletişim Engeli Olarak Stereotipler: Fi Dizisi Üzerine Bir Analiz 
Neslihan ÖZMELEK TAŞ* 
Azra K. NAZLI* 
 
Kişilerarası iletişim engellerinden biri olan stereotipler, genellikle kişilerin içinde yer aldıkları meslek grubu, eğitimi, yaşı, 
cinsiyeti, ırkı, hobileri, hastalıkları vb. konularda oluşturulmaktadır (Gürüz ve Temel Eğinli, 2017:288). Stereotip, bir grup 
insanın sosyolojik ve psikolojik olarak oluşan değişmez izlenimidir (Devito, 2004: 100). Kişilerarası iletişim sürecinde 
stereotipler bireylerin etkileşimde oldukları diğer bireylere ilişkin çıkarımlar yapmalarına aracı olmaktadır. Ancak, 
stereotipleştirme kişilerarası iletişimde karşı tarafın kendini ifade etmesini sınırlandırmakta, ikili ilişkilerde bir iletişim engeli 
olarak kişiler arası iletişim sürecinin sağlıklı yapılanmasına engel teşkil etmektedir. Bu araştırmanın amacı Türk toplumu içinde 
yer alan stereotiplerin medyada yansımalarını ortaya koymaktır. İnternet mecrası üzerinden yayın yapan diziler incelendiğinde 
izlenme oranı yüksek olan dizilerden birinin Fi dizisi olduğu görülmüştür. Yeni medya kanalı olan Puhu TV üzerinden 

																																																								
* Neslihan Özmelek Taş. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi. Ege Ünivesitesi Kişilerarası İletişim 
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yayınlanan Fi dizisi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Dizide izleyiciye sunulan stereotipler söylem ve göstergebilimsel 
analiz ile yorumlanmıştır. Toplum tarafından genel kabul gören stereotipler dizi içerisinde karakterlerin ortaya koyduğu roller 
aracılığı ile izleyiciye sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası iletişim, İletişim Engelleri, Stereotipler. 
 
İSLAM AHLAKI BAĞLAMINDA MÜSLÜMANLARIN MODERN DÜNYADA TEKNOLOJİYLE İLİŞKİLERİ: 
SOSYAL MEDYANIN HÜKMÜ 
 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Okşar (Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi) 
Prof. Dr. Sedat Cereci (Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi) 
 
Giriş 
Son zamanlarda Müslümanların adı genellikle terör örgütleriyle anılmaktadır. Ancak gerçekler medyadan yansıdığı gibi değildir. 
Müslümanların bir kısmı da medeni dünyanın parçasıdır. Müslümanlar da modern teknolojiyi takip etmektedir ve teknoloji 
ürünlerini kullanmaktadır (Schuurman, 2011: 386). Geleneklerin geride kaldığı, teknolojinin tüm yaşamı kuşattığı, egemen 
devletlerin yaşam biçemlerinin egemen olduğu modern çağda Müslümanların durumu, geri kalmışlığı, bilime ve teknolojiye 
katkıları, modern çağın en yaygın araçları olan sosyal medyayı kullanmaları artık daha çok tartışılmaktadır. Sosyal medyayı etkin 
biçimde kullanma bir yandan toplumların gelişmişliğinin göstergesi olarak değerlendirilirken, bir yandan da varsıl içeriği ve 
dinamiğiyle sosyal gelişime katkıda bulunmaktadır (Leonardi vd., 2013: 14). Bu bağlamda Müslümanların sosyal medyayı 
kullanma oranı ve biçimi de Müslümanların niteliğini ortaya koymaktadır.  Bu çalışma, Müslümanların, görkemli bir bilim ve 
teknik gelişimi yaşadıkları ilk dönemden sonra, modern çağda sefil ve sessiz kalmalarını tartışmakta; modern çağın en yaygın 
araçları olan sosyal medyaya yaklaşımlarını ve kullanım biçimlerini değerlendirmektedir. Sosyal medya, dünyada çok sayıda 
toplum tarafından kullanılmakta, insanlar başkalarına aktarmak istedikleri iletileri sosyal medya aracılığıyla paylaşmakta, 
başkalarıyla ilgili bilgileri sosyal medyadan öğrenmektedir. Bu da sosyal medyanın yaygınlığını ve şöhretini arttırmaktadır 
(Vogel vd., 2014: 218). Yaygınlık bir yandan da sosyal medyaya güven sağlamaktadır. 
İslam’ın ilk yayıldığı yıllarda hızlı bir gelişme kaydeden ve bilimsel çalışmalarıyla dünyayı aydınlatan Müslümanların, 
teknolojinin egemen olduğu modern çağda genellikle silik ve yoksul toplumlardan oluşmaları Müslümanların tarihi ve saygınlığı 
açısından kaygı oluşturmaktadır (Considine, 2017: 13). İnsanlık adına pek çok buluşu ve yeniliği gerçekleştiren, medeni şehirler 
kurup uygarca yaşayan Müslümanların, hem dışarıdan gelen olumsuz etkenlerle, hem de kendilerinin dinin özünden 
uzaklaşmaları gibi nedenlerle geri kalması, 21. Yüzyılda sefalet ve terörle anılması Müslümanların genelini rahatsız etmektedir 
(Koenig ve Shohaib, 2014: 34). Benzer biçimde Müslümanların modern çağın gereklerine uyum sağlamaları, teknoloji 
üretmeleri, bilime katkıda bulunmaları gibi konularda sık sık tartışılmaktadır. 
İslam inancına göre, Allah’ın insanlara olanak ve nimet olarak verdiği her şey aynı zamanda bir imtihan sayılmakta, kişinin o 
olanağı ne amaçla kullandığına bağlı olarak hüküm verilmektedir (Hodaee, 2013: 63). İslam bilimcileri, Müslüman bir bireyin 
yaşamının, ölçülü bir denge içerisinde sürmesi ve özellikle mahremiyete dikkat edilmesi gerektiğini söylemektedir (Noordin, 
2013: 1553). İslami kaynaklarda helal ve yasak olanlar açıkça belirtilmiş, haram ve helalin tanımı ayrıntılı olarak yapılmıştır. 
Kişilerin özel yaşamları konusu ayrıntılı olarak vurgulanmıştır (Gazâli, 2008: 70, Memarian vd.,2011: 83). Bu kapsamda modern 
uygulamalar ve yaklaşımlar konusunda da hükümler verilebilmektedir. 
Bir görüşe göre, İbâha-i asliye prensibi gereği yasaklığına hükmedilemeyecek olan sosyal ağların meşruiyeti, kullanım şekli ve 
amacına göre fayda ve zararlar ihtiva edebilmesi nedeniyle, şer’î ölçülere uygun olmasıyla doğru orantılıdır (Akpınar, 2017: 
505). Bazı kişilere göre sosyal medyanın kullanımı, insanların çalışmalarını ve günlük sorumluluklarını engelleyip onları 
edilgenleştirdiği için uygun bulunmazken, bazı kişilerse haberleşmeyi sağladığından ve toplumsallaşmaya katkıda 
bulunduğundan olumlu karşılamaktadır (Ibahrine, 2014: 739). Araçların amaca göre olumlu veya olumsuz yönde kullanılması 
görüşü bu noktada pratiğini bulmaktadır. 
Sosyal medya denilen araçlar, başta İslam’la özdeşleştirilen ve İslam’ı kötülemek amacıyla kullanılan terör örgütleri tarafından 
olmak üzere, Müslümanlar tarafından da gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda sıkça kullanılmaktadır. Müslümanlar da diğer 
kullanıcılar gibi, sosyal medyada günlük durumlarını, fotoğraflarını, videolarını paylaşmakta, diğer paylaşımlara yorum 
yapmakta, iş dünyasından duygusal yaklaşımlara kadar farklı dünyalara erişmektedirler (Omar ve Sallehuddin, 2015: 49). 
Müslümanların da diğer insanlar gibi, arkadaşlardan çok sanal grupları tercih etmesi, dünyanın gerçeklerinden uzaklaşarak 
yapmacıklı kurgu dünyalarında zaman geçirmesi kaygı verici bulunmaktadır. Özellikle sosyal medya içeriğinde bulunan ve 
bazen eğlence malzemesi olarak kullanılan dine aykırı iletiler, helal kapsamına girmeyen paylaşımlar kaygıları arttırmaktadır 
(Rusli, 2013: 13). Çünkü Müslümanlar da en az diğerleri kadar sosyal medya kullanmakta, bazen kontrolü kaybettikleri durumlar 
da olmaktadır.  
 
Sosyal Medyanın Niteliği 
 
Kişiler için eş zamanlı bilgi paylaşımını, tecimsel veya toplumsal örgütlenmeler için ileti aktarımı ve anlaşmaları sağlayan 
teknolojinin genel adı olan sosyal medya, internet teknolojileriyle ortaya çıkan etkileşim araçlarıdır. Hemen hemen tüm dünyada 
devlet başkanlarından sıradan işçilere kadar çok sayıda kişinin kullandığı sosyal medya, yüksek teknolojinin insanlara sağladığı 
paylaşım olanaklarının ötesinde, başta düşünce ve duygular olmak üzere ileti alış verişine temel oluşturan araçlardan meydana 
gelmektedir (Miller vd., 2016: 8). İnsanların ileti aktarma gereksinimine karşılık verdiği kadar, kendilerini ortaya koyup 
iddialarını paylaşmalarını ve iyi hissetmelerini de sağlayan sosyal medya modern çağın temel referanslarını oluşturmaktadır. 
Bir web sitesinin internet olanaklarından yararlanan ve hesap açan kullanıcıların diğer kullanıcılarla etkileşim içinde bulunmasını 
sağlayan sosyal medya, herkesin kendini temsil etmesine de olanak veren geniş bir dizgedir (Bank, 2015: 8). Bilgi ve diğer 
iletilerin eş anlı biçimde paylaşımını sağlayan sosyal medya, bazı olumsuz yanlarına rağmen iletişimin güçlenmesi, ortak 
özelliklere sahip kişilerin birbirlerini bulmalarını ve grup oluşturmalarını da sağlamaktadır. Kullanıcıların kendileriyle ilgili her 
türlü düzenlemeyi ve yenilemeyi de yapmalarına olanak veren sosyal medya, yeni gelişmelerin anında duyurulması için de etkin 
bir ortamdır (Hajli, 2914: 401). Yüksek ritimle yaşanan ve popüler kültürle yön bulan modern dünyada her şeyin hızlı yapılması 
nedeniyle paylaşım ve etkileşime de hız getiren sosyal medya, çağın en etkin dinamiği olmuştur. 
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Sosyal medya bir anlamda, insanların kişisel iletilerini paylaşıp kişisel doyum sağlamalarına olanak verirken, insanları 
bireyselleştiren, bazen bencilleştiren niteliği de içermektedir (Yoon ve Sims,. 2016: 405). Kişisel fotoğraf paylaşımından genel 
etkinlik duyurusuna, şikâyet ve eleştiriden çok katılımlı oyunlara kadar insanların sayısız iletişim ve eğlence gereksinimine 
karşılık veren sosyal medya, küresel olarak büyük bir ağ oluşturmanın da temelinde yer almaktadır (Baruah, 2012: 9). İnteraktif 
iletişim aracı ve bilgi kaynağı olan sosyal medya, tüm dünyanın eş anlı olarak takip edilmesini ve denetlenmesini de 
kolaylaştırmaktadır. Dünyada siyasal veya ekonomik egemenliği amaçlayanların daha fazla işine yarayan sosyal medya, sıradan 
kişilere çok çekici gelen yanlarıyla da dünyayı kuşatmaktadır (Khalid, 2017: 5). Çok sayıda kişi sosyal medyayı, olumsuz 
yanlarını ve gizli planları dikkate almadan, gereksinimlerini karşılamak ve eğlenmek için kullanmaktadır.  
Sosyal meyanın ilk gerçek yönelimi olan blog siteleri, kullanıcılar için herhangi bir kodlama yapmadan her türlü iletiyi internet 
ortamına aktarmalarını sağlamış ve sosyal medyanın tabanını oluşturmuştur. Blog sitelerinin yaygınlaşması ile internetteki içerik 
genişliği çok artmış, sosyal medya her türlü bilgi ve görüşün ulaşılabildiği bir ortama dönüşmüştür (Allen, 2010: 210). Sosyal 
paylaşımın en çok yapıldığı Facebook, bilginin anlık olarak yayılabilmesini sağlayan Twitter,  Instagram, You Tube, Reddit 
milyarlarca insanın erişip paylaşımda bulunduğu ağlar olmuştur (Boyd ve Ellison, 2007: 15). Bazı ülkelerde her 2 kişiden biri 
sosyal medya platformlarından birini kullanırken, dünya genelinde de bu sayı giderek artmaktadır (Perrin, 2015: 11). Küresel bir 
kitlenin medyası haline gelen sosyal medyada paylaşılan iletiler de coğrafyaları ve insanları birbirine benzeştirmiş, ortak bir dil 
oluşturmuştur. 
Sosyal medyada sıkça kullanılan ifadeler, imgeler, özellikle emoji denilen simgeler özgün bir sosyal medya dilinin doğumuna 
neden olmuştur. Bazen yasalara veya ahlaka aykırı olsa da her türlü fotoğrafın ve iletinin paylaşılabildiği sosyal medyada 
insanlar, düşünce ve paylaşım özgürlüğünü sınırsız olarak yaşamaktadır (Tiwari ve Ghosh, 2014). Artık çok sayıda kişi, 
doğruluğunu bile tartışmadan sosyal medyayı izlemekte ve inanılıp inanılmayacağından emin olmadan kendi paylaşımlarını 
yapmaktadır. Sosyal medyanın yaygınlığı ve güçlü etkisi güven sağlamakta, kullananların paylaşımları sorgulamalarına engel 
olmaktadır (Hakansson ve Witmer, 2015: 523). Tüm güvenlik risklerine rağmen, sosyal medyadaki paylaşımlardan ve sosyal 
medyanın gizliliğinden şüphe duyanların bile sosyal medyayı kullanmaktan vazgeçemediği saptanmıştır (Sherchan vd., 2013: 
25). Sosyal medya bir yandan önemli ihtiyaçlara yanıt verirken, bir yandan da güçlü bir bağımlılık yaratmaktadır. 
Geleneksel medyadan farklı olarak ileti kaynaklarının kurum ve kuruluşlardan bireylere geçmesiyle ortaya çıkan araçlar sosyal 
medyadır. Sosyal medyada paylaşılan iletilerin sahibi bizatihi kullanıcıların kendisidir ve taşınabilir bilgisayar ve akıllı 
telefonlarla sosyal medyaya ulaşmak çok kolaylaşmıştır (Goncalves vd., 2015: 97). Sosyal medya, herkesin kendini özgür 
hissettiği ve her şey hakkında haberdar olduğu ortam olarak nitelenmektedir. Modern yaşamın yorucu ve gerici etkilerinden 
sıkılan insanların yeni arkadaşlar ve ortamlar bulmak amacıyla da sıklıkla başvurduğu sosyal medya, özellikle kadınlar ve 
çocuklar tarafından fazlaca kullanılmaktadır (Cereci, 2014: 10). İnsan psikolojisini doğrudan hedef alan sosyal medya, insanların 
reddedemeyeceği cazibelerle onlara seslenmektedir.  
İyileştirme arayan veya var olan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin eşit dağılımını destekleyen politik 
hareketlerden yana olan leftist yaklaşımıyla Sanayi Devrimi’nin bir felaket olduğunu, teknolojinin insanlara yarar 
getirmeyeceğini savunan Theodore Kaczynski’nin manifestosuna rağmen modern çağda dünyanın büyük bölümü teknolojinin en 
görkemli ürünü sosyal medyaya bağlanmış durumdadır (Kaczynski, 2010: 374). Tam da Kaczynski’nin belirttiği gibi, insanlara 
çok cazibeli görünen ve çok işe yaradığı düşünülen teknolojinin ürünleri sayısız sorunu da beraberinde getirmiştir. Sosyal 
medyadaki çok sayıda yasa dışı ve ahlak dışı paylaşım soru işaretlerine neden olurken, iletişim kurduğunu sanan ancak bir türlü 
anlaşamayan insanların çatışmaları da başlıca sorunlar olmuştur (Amedie, 2015: 17).  Tüm olumsuz yanlarına rağmen sosyal, 
modern dünyada en çok kullanılan ve hatta güvenilen ileti aktarma ve paylaşım araçlarına dönüşmüş, geleneksel iletişim 
araçlarının çoğu uygulamadan kalkarak kullanılmaz olmuştur.   
Transmedya adı verilen teknikle çalışan işletmelerin çok başarılı sonuçlar aldığının belirlendiği modern çağ, özel işletmelerden 
devlet kurumlarına, yönetenlerden yönetilenlere herkesin aynı ortamda etkileşim halinde bulunduğu bir süreçtir ve yeni medya 
adı verilen bilgisayara dayalı olanaklar, yeni medya olanaklarının en etkili ve cazibeli araçları olan sosyal medya herkesin 
kolayca ileti alıp vermesini sağlamaktadır (Wong, 2003: 75). Henry Jenkins’e göre transmedya, duygusal bir hikayeyle insanları 
etki altına alma, hikayeyi birden fazla kaynakta paylaşarak insanların yaşamına dokunmayı temel almaktadır. Bu yöntem modern 
çağın en etkili ve hızlı sonuç veren tekniğidir (Jenkins, 2008: 249). Bu kapsamda transmedya kullanan markalar artık yalnızca 
insanların gereksinimini değil tüm psikolojisini dikkate alarak tasarım yapmaktadır.  
 
Müslümanların Modern Dünyayla İlişkileri 
 
Zaman ilerlerken çağlar da dönüşmekte, dünyanın biçimi ve insanların yaklaşımları değişmektedir. İnsanların yaşam biçimleri 
çağın olanaklarına ve koşullarına göre değişirken, inançları ve kutsalları değişmemekte, ancak kolaylık sağlamak açısından 
kurallar ve pratikler çağa uyarlanmaktadır (Peel, 2016: 59). Bu bağlamda dini önderler ve dini hüküm verenler de çağın 
gelişmelerini izlemekte, çağdaş koşullara göre düzenlemeler yapmaktadır. Ancak Müslümanların modern çağ içindeki 
pratiklerinde ve hükümlerinde eksikler bulunmaktadır. Teknoloji üretiminden teknoloji ürünlerinin kullanımına kadar pek çok 
soru yanıt beklemektedir (Naeem, 2008: 77). Teknolojinin ve popüler kültürün egemen olduğu modern çağda dini denetlemekle 
sorumlu kurumlar bazı konularda dini pratikleri çağdaş koşullara uyarlarken, bazı konularda eksikler yaşanmaktadır. 
Dünya karanlık bir çağı yaşarken ortaya çıkan ve yayılan İslam, Müslümanların içten ve enerjik çabalarıyla ilk dönemde sayısız 
insanı etkilemiş, dünyayı aydınlatmış, insanlığa katkıda bulunmuştur. Müslümanlar İslâm’ın ilk birkaç yüzyılında bilimi 
önemsemişler, teknikle ilgilenmişler, tıp, mühendislik, edebiyat gibi alanlarda tarihe geçecek üretimler ve buluşlar yapmış, 
büyük gelişmeler sağlamışlardır (Lee, 2002: 69). Dini bilimlerin yanı sıra pozitif bilimler alanında da çalışmalar yapan ve başarı 
sağlayan Müslümanlar, başarıları ve ürünleri nedeniyle bir süre geniş bir coğrafyada egemen olmuşlardır (Alexakos ve Antoine, 
2005: 36). Oryantalistlerin, Müslümanların bilimsel çalışmalarını ve bilime katkılarını görmezden gelmesine rağmen, başka pek 
çok kişi Müslüman âlim ve mucitlerin ilk dönemlerdeki çalışmalarından övgüyle söz etmektedir. 
Yaklaşık 100 yıl önce kanser ameliyatı yapan Ali Bin Abbas, astronom İbn Abbas, 11. Yüzyılda dünyanın döndüğünü bulan 
Beyrûni, ünlü astronomlar Uluğ Bey ve Ali Kuşçu,  maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini keşfeden Cabir bin 
Hayyan, Takiyyuddin, Ömer Hayyam, İbn Sina, Bîrûnî ve daha nice Müslüman bilim adamları buluşlar yaparak, yeni teknikler 
geliştirerek insanlığa katkıda bulunmuşlardır (Zaimeche, 2003: 5). İslam dinin okumayı, araştırmayı, ilim öğrenmeyi, 
aydınlanmayı önemsemesi, hatta farz kılması bilim adamları ve araştırmacıları da teşvik etmiş, büyük gelişmelerin yolunu 
açmıştır. Ancak Müslümanların bilimsel çalışmaları, araştırmaları, dünya gündemine katılmaları sürekli olmamıştır. Dünya 
geleneksel çağlardan çıkıp, motorlar ve yüksek teknoloji üreterek modern çağa geçerken Müslümanlar yalnızca izlemiş ve 
teknoloji üreten milletlerin ürettiklerini satın almışlardır (Ahmad, 2002: 39). Gayrimüslimler dünya siyaseti, ekonomisi, 
hegemonya konularında atağa geçerken Müslümanlar geri kalmıştır.   
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Sömürgeci ülkelerin başlattıkları Rönesans, Coğrafi Keşifler, Kolonyalizm, Sanayi Devrimi gibi dönemlerde edilgen kalan ve 
teknoloji ve bilgi çağlarında da yalnızca gelişmeleri izlemekle yetinen Müslümanlar bilimsel çalışmalara ağırlık vermedikleri, 
teknoloji üretip satamadıkları için dünyanın gerisinde kalmışlardır (Nadwi, 2005: 195). Müslümanlar, modern dünyada zorunlu 
olarak gelişmeleri izlemekte ve satın alabildiklerini kullanmaktadır. Ancak teknoloji üretemedikleri için saygınlık 
kazanamamakta ve tanınmamaktadırlar. Gerilemeyi, İslam’ın ilk zamanlarındaki heyecanın yitirilmesi ve Müslümanların 
bilimden çok tasavvufla ilgilenmesiyle açıklayanlar olsa da; sorunun çok farklı nedenlere dayandığı daha çok zikredilen bir 
görüştür (Chaney, 2015: 113). Müslümanların geri kalması konusunda, daha önce bilimsel çalışmaları destekleyen yöneticilerin 
bilimden çok kişisel çıkarlarıyla uğraşmalarından ekonomi alanında gelişememelerine kadar çok sayıda etken sayılabilmektedir. 
6., 7., ve 8. Yüzyıllarda büyük bilimsel ve teknik gelişmeler yaşayan Müslümanlar, zaman zaman modern çağa ayak 
uydurabilmek atılımlar yapsalar da, bunlar genellikle küçük devinimler olarak kalmıştır. Müslümanlar da diğer toplumlar gibi 
günlük yaşamlarını sürdürebilmek, iş dünyasına katılabilmek, çocuklarını eğitebilmek ve dünyada söz sahibi olmak için teknoloji 
kullanmak zorunda kalmışlar, ancak kendileri üretemedikleri için çoğunlukla dışarıdan satın almışlardır (Hosseini vd., 2014: 
139). Modern teknolojinin, özellikle yeni medya teknolojisinin bir gelişmişlik ve refah simgesi olarak algılanması, 
Müslümanların da modern teknolojiyi, medya teknolojisini çabucak almasıyla sonuçlanmaktadır (Nasr, 2016: 235). Ancak 
Müslümanların teknolojiyi kullanırken Kuran ve sünnete riayetleri de her zaman tartışılmaktadır. 
 
Sosyal Medya ve Müslümanlar 
 
Tüm dünyada yaklaşık 3 milyar kişi sosyal medyadan yararlanmakta, en kalabalık ülke olan Çin doğal olarak en çok sosyal 
medya kullanıcısını barındırmakta, halkının içinde Müslüman olan ülkelerden Hindistan 2. sırada, Endonezya 4. sırada, İngiltere 
12. sırada yer almaktadır (Statista, 2018). Terör örgütleri sosyal medya aracılığıyla etkin propaganda yaparken, İslam’ın doğru 
anlatılması, ilahi iletinin doğru biçimde aktarılması da yine sosyal medya aracılığıyla yapılabilmektedir. İslam dininin modern 
yorumunun öncelikle Müslümanlara ve sonra diğer insanlara anlatılması, Müslümanların önyargılardan kurtulması için gerekli 
öneriler, İslam’ın temel ilkeleri ve pratiklerinin aktarılması da sosyal medya ile mümkün olmaktadır. İngiltere gibi, halkının 
içinde önemli sayıda Müslüman olan ülkelerde Müslümanların etkin sosyal gruplar olmasını da sosyal medya sağlamaktadır 
(Sian vd., 2012: 266). Dünya nüfusu içinde sosyal medya kullanan Müslümanların sayısının artık azımsanmayacak kadar çok 
olduğu görülmektedir.  
Modern çağda medyanın en çekici, eğlenceli ve yaygın türü olan sosyal medya, dünyadaki tüm toplumlar gibi Müslümanlar 
tarafından da kullanılmaktadır. Diğer toplumlar gibi Müslümanlar da sosyal medyayı, en çok kendileri için özel olan günlerde, 
bayramlarda, anmalarda kullanmaktadır (Dewan, 2018). Bunun yanı sıra birbirlerinden haberdar olmak, etkinlikleri paylaşmak, 
özel yaşamla ilgili gelişmeleri izlemek, dünyaya entegre olmak için sosyal medyayı kullanan gruplar da bulunmaktadır. 
Müslüman gruplar modern dünyada kendi aralarında en popüler kişileri seçmek veya küresel kültüre katılmak için de sosyal 
medyayı kullanmaktadır. İngiltere’de yaşayan Müslümanlar, Belediye Başkanı Salman Khan, şarkıcı Zayn Malik, sporcu Mesut 
Özil, oyuncu Shahrukh Khan, yazar Mohammad al-Arefe, Mustafa Hosny, Ahmad Al-Shugairi gibi popüler isimleri sosyal 
medya aracılığıyla izlemekte ve sıralama yapmaktadır (Khalife, 2017). Sosyal medya aracılığıyla Müslümanlar da modern 
dünyanın dinamiklerine katılmaktadır. 
İnternete erişebilen tüm toplumlarda olduğu gibi Müslümanlar da sosyal medya kullanmakta ve iletilerini sosyal medyada 
paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra Müslümanlar, tüm dünyanın paylaşım yaptığı sosyal medyada, kişisel fotoğraflardan tanıtım 
videolarına, cinayet haberlerinden müstehcen görüntülere kadar her türlü iletiyi alabilmekte ve izleyebilmektedir (Ahmad ve 
Matthes, 2016: 236). Bu bağlamda sosyal medyanın kullanımının dinsel hükmü önem kazanmaktadır. Sosyal medyada yasal-
yasadışı veya ahlaklı-ahlaksız her türlü iletinin paylaşılması, alınması ve izlenmesinin doğruluğu veya yanlışlığı, İslam dinine 
göre haram yahut helal olması durumu tartışılmaktadır (Yusoff vd., 2016: 248). Ancak sosyal medyanın tüm dünyada olduğu 
gibi Müslümanlar arasında da hızla yayıldığı yıllarda, sosyal medyanın kullanımıyla ilgili kesin hükümler bulunmamaktadır. 
Bazı kişilere göre sosyal medya insanın dünyasını daraltmakta, düşüncelerini sığlaştırmakta ve insanları belirli modellere 
mahkum etmektedir (Qayyum ve Mahmood, 2015: 4). Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraf ve videoların insanların 
duygularını incitmesi, tahrik etmesi veya vicdanlarını rahatsız etmesi nedeniyle hoş karşılanmamaktadır. Müslümanların da böyle 
bir dünyanın içinde bulunması tasvip edilmemektedir (Mufti, 2015: 3). İnsanlar sosyal medya aracılığıyla sosyalleştiklerini 
sanırken, derin bir yalnızlığın ve asosyal olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle dünyaya kapalı olan ve yalnızca 
teknoloji kullanarak yaşama katılmaya çalışan Müslümanlar bundan daha çok etkilenmektedir (Al-Mosa, 2015: 135). Bu 
noktada, teknolojinin ve sosyal medyanın İslam dini açısından hükmü gündeme gelmektedir.      
İslam, önce peygamberin, ardından diğer din öncülerinin iletileriyle yayılan ve anlaşılan bir dindir. Allah’ın hükümleri ve 
iletileri, değişik yollar ve araçlarla dünyaya yayılmakta, İslam dini insanlara anlatılmaktadır (Menk, 2014). Bu nedenle İslam’ın 
iletileri ve iletileri aktaranlar önemsenmekte ve değerli bulunmaktadır. Ancak iletilerde edep dışı, İslam’ın hükümleriyle 
örtüşmeyen paylaşımlar olması sorun oluşturmaktadır. Müslümanların, öncelikle teknolojiyi nasıl kullanacaklarının idrakinde 
olmaları daha büyük bir sorundur (Akbari ve Baharestan, 2013: 227). Sosyal medyayı kullananların çoğu gibi Müslümanlar da 
sanal bir dünyanın içinde olduklarını farketmeden sosyal medyadan yararlanmakta, çoğu zaman gerçeklerden uzak 
kalmaktadırlar. Bu da dünya gerçeklerinden uzak kalmaları anlamına gelmektedir (Johari vd., 2016: 159). Oysa İslam, 
Müslümanlardan sürekli güncel gelişmeleri izleyerek, dünya gerçekleri üzerinde konuşup tartışarak, sorunlara çözüm bulmaya 
çalışarak yaşamalarını istemektedir. 
Sosyal medya, değişik iletilerin ve karakterlerin katılımıyla insanların kendilerini değerlendirmelerini ve tanımalarını da sağlayan 
olanaklardır (Riva vd., 2016: 7). Bu bağlamda Müslümanlar da, bir bölümü kendilerine karşı olan karmaşık dünyada sosyal 
medya aracılığıyla kendilerini yeniden bulma ve kendileri olarak yaşama olanağı bulmaktadır. Sosyal medya, diğer sosyal 
grupları ve kimlikleri tanıma açısından da veriler sunmakta, tanımayı, tanışmayı, anlamayı kolaylaştırmaktadır (Collins, 2014: 
62). Yaşadıkları ülkelerde azınlık olan Müslümanlar sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak daha örgütlü yaşama ve daha 
çok paylaşımda bulunma olanağını yakalamaktadır. Bu da Müslümanların yaşam kalitelerini arttırmaktadır (Mandaville, 2010: 
58). Müslümanlar arasında da gençlerin daha fazla kullandığı sosyal medya, ehil insanlar tarafından yönetilip kullanıldığında 
dinsel, toplumsal ve insancıl açıdan büyük yararlar sağlayan, sorunların çözümünü kolaylaştıran etkiler bırakmaktadır (Sarwar 
vd., 2013: 100). Sosyal medya, İslam’a ve Müslümanlara yönelik medya saldırılarına karşı koymak için de elverişli bir ortam 
oluşturmaktadır. 
Sosyal medyanın, popüler kültür ve sermayeye dayalı yaşam biçeminin temel araçları olarak çalışması nedeniyle toplumsal ve 
dinsel değerleri de metalaştırması, aileyi, kadını, inançları, ulusal değerleri sıradanlaştırıp eğlence malzemesi olarak kullanması 
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muhafazakar kesim tarafından hoş görülmemektedir (Kanlı ve Dikmen, 2013: 16). İslam’ın sosyal medyaya yansımalarını 
dikkate alarak değerlendirme yapanlar da, İslam’a yönelik sayılı saldırılar dışında Müslümanların paylaşımlarında tehlikeli 
iletiler bulunmadığını saptamışlardır (Ünür ve Duman, 2016: 59). Müslümanlar, abartıya ve aşırıya kaçmadan, kontrollü ve 
iradeli biçimde sosyal medyayı kullandıklarında, tehlike oluşturabilecek, dinsel ilkelere aykırı durumlar ortaya çıkmamaktadır. 
İslam’da fıkıhla ilgilenenler ve hüküm verenler, Müslümanların her işini Kurana ve hadise dayanarak, edep ve ahlak sınırları 
içinde yapmasını belirtmektedir. Sosyal medya kullanan Müslümanların, haram ve helale dikkat ettikleri ve İslam ahlakından 
ayrılmadıkları sürece sosyal medyadan yararlanabileceği vurgulanmıştır (Kahraman, 2018). İslam fıkıhçılarına göre, her konuda 
olduğu gibi sosyal medyayı kullanma konusunda öncelikle irade, idrak ve itidal gerekmektedir. Abartılı her şeyin İslam dininde 
yasak olduğu gibi, sosyal medyayı ölçüsüz ve kontrolsüz kullanmak da tehlikeli bulunmakta, riskli görülmektedir (Taşgetiren, 
2016). Sosyal medyadaki ahlaksızca paylaşımlar nedeniyle bazı görüşler sosyal medyanın haram olduğu konusunda yoğunlaşsa 
da, sosyal medyayı yararlı biçimde kullanmak mübah görülmektedir (Raylaz, 2014). Sonuçta, İslam’ın genel ilkeleri olan Allah 
ve peygamber kelamına uygunluk temel ölçütleri oluşturmaktadır. 
 
Sonuç 
 
Müslümanlar İslam’ın ilk yayıldığı yıllarda yoğun bilimsel çalışmalar, araştırmalar, tercümeler ve buluşlarla dünyada saygınlık 
kazanmışlar, ancak daha sonra geçen yüzyıllarda İslam düşmanı batı dünyasının oyunlarına ve teknolojisine yenik düşmüşlerdir. 
Değişik nedenlerle Müslümanların gelişmesi sürmemiş, gayrimüslimler bilimde ve teknolojide akıl almaz gelişmeler sağlayarak 
Müslümanları da kendilerine bağlamışlardır. Bu konuda gayrimüslimlerin kurnazlığının yanı sıra çalışkanlıkları da rol oynamış, 
ancak Müslümanların İslam’ın özünden uzaklaşmaları, araştırmayı ve bilimi bırakıp eğlenceye dalmaları da önemli bir etken 
olmuştur. 
Yaklaşık son 400 yıldır Müslümanlar, gayrimüslimlerin geliştirdiği teknolojileri, buluşları ve yaklaşımları kullanmakta, bunları 
yaşamlarının vazgeçilmez unsurları olarak görmektedirler. Kendilerine ait olmayan teknolojiyi ve biçemi bazen İslam’a adapte 
ederken, bazen olduğu gibi kullanmakta, dinsel açıdan yanlışa düşebilmektedirler. Gayrimüslimlerin en büyük buluşları olan 
medyayı da sürekli ve yoğun biçimde kullanan Müslümanlar, medyanın tüm olanaklarından yararlanırken, zararlarından 
kaçınmak için yöntemler geliştirmekte duyarlı davranmamışlardır. Özellikle tüm dünyada en yaygın biçimde kullanılan ve her 
türlü iletinin yer aldığı sosyal medya da, Müslümanların sürekli kullandıkları ve iletilerini paylaştıkları araçlar olmuştur. 
Müslümanlar da diğer insanlar gibi sosyal medyada durumlarını paylaşmakta, birbirlerinin durumunu izlemekte, önemli 
buldukları iletilerini başkalarına aktarmakta, etkinlikleri takip etmektedir. İslam fıkıhçıları sosyal medyanın hükmü konusunda, 
diğer konularda olduğu gibi İslam’ın genel ilkelerinden yola çıkarak karar vermekte, ayet ve hadisleri dikkate almaktadır. Burada 
en çok üzerinde durulan konu, İslam’ın kul hakkı ve ahlak ilkesidir. Sosyal medyada da kul hakkına ve ahlaka aykırı olmayan 
paylaşımlar ve iletiler mübah sayılmakta, hak ve ahlaka aykırı paylaşımların haram veya mekruh olduğuna hükmedilmektedir. 
Bu bağlamda sosyal medyayı kullanmak değil, sosyal medyada paylaşılanlar veya izlenenler hüküm konusunu oluşturmaktadır. 
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AN APPLICATION ON PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS USING SOCIAL MEDIA: ESKİSEHİR 
CASE 
ABSTRACT 
Burak ACAR  
Sakarya Üniversitesi İletişim Çalışmaları ve Medya (İngilizce) Yüksek Lisans Öğrencisi 
Anadolu Ajansı Eskişehir Muhabiri 
 
The communication tools that it has not been separated from us at every moment of our life are positive contributions to our 
daily lives as well as negative contributions. As an example, it is a known fact that the youngest generation of people who use 
communication tools most effectively. In addition to their daily responsibilities, the younger generation does not neglect to visit 
social media through communication means. In fact, they never forget to visit the social media, even if they postpone activities 
such as going to school and studying, which is one of their daily responsibilities. In this study, it was tried to learn the 
perceptions of high school students who are a representative of younger generation on social media usage. The reasons for using 
social networking and social networks of high school students were researched and social media usage habits of young people 
were analyzed by conducting a questionnaire in the sample of high school students in Eskisehir. 
Key words: social media, high school students, social media usage 
 
 
MEDYA YAKINSAMASI İLE DEĞİŞEN ANLATI: TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ İLE SIMPSONLAR  
Işıl Tombul 
 
Medya yakınsaması ile medyanın daha birleşik bir hale gelmesi birçok platformun birleşmesini ya da iç içe geçmesini 
sağlamıştır. Medyadaki bu teknolojik gelişmelerle gelen değişim yeni anlatı biçimlerinin de ortaya çıkarmıştır. Transmedya 
hikaye anlatıcılığı medya yakınsaması ile çıkmıştır. Bir roman, hikaye, televizyon dizisi, sinema vb. eserlerin farklı medyaya 
transferi ve sunumunu anlatan bir ifade olan transmedya hikaye anlatıcılığı asında kapitalizmin yeni tüketim biçimleri 
oluşturmak için yarattığı yeni pazarlama biçimidir  Hedef kitle ile etkileşimi sağlayan ve dolayısıyla hedef kitlenin de üretim 
sürecine katıldığı transmedya hikâyeciliği son dönemlerde medya ürünleri için başvurulan popüler bir anlatı biçimine 
dönüşmüştür. Artık anlatı kavramı değişmiş, yazıdan çıkıp ekrana, ekrandan çıkıp oyuncağa, oyuncaktan çıkıp bilgisayar 
oyununa dönüşmüştür. bu ürünlerin hepsi ana hikayeyi tamamlayıcı, destekleyici ve üretici bir özelliği sağlamakta, böylece 
sadece yeni tüketim alanları oluşmamakta aynı zamanda tüketicinin de ilgisi canlı tutulmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada 
televizyon çizgi dizisi olarak üretilen ve hedef kitlesi hem çocuklar hem de yetişkinler olan Simpsonlar çizgi filminin 
transmedyası örnek olay incelemesi yöntemiyle tüketim boyutu ve içerik analiziyle anlatı boyutu ele alınacaktır. Böylece 
transmedya hikayeciliği ile üretilen film, dizi, oyun, oyuncak, karikatür, sosyal medya hesapları, tema parkı vb. simpsons 
fenomenleri incelenecek; değişen tüketim kültürü ve medya anlatısı gösterilecektir.  
Anahtar kelimeler: Transmedya hikayeciliği, medya yakınsaması, medya tüketimi, anlatı 
 
 
SANAL İLAHLAR: SOSYAL MEDYADA KİMLİK İNŞASI 
Işıl Tombul 
 
Teknoloji günümüzde önemli kültürel değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bunu en net olarak  gençlerin önceki kuşaklara göre 
olan kültürel değişimlerinde görmekteyiz. Prenky 2000'lerin başında internetin hayatımızdaki önemi artmaya başladığı dönemde, 
1980 sonrası doğan ve teknolojik gelişmelerle eğitim gören bu yeni kuşağa dijital yerliler demiştir. Bu kavram, yaptığı keskin 
ayrımlardan dolayı çok tartışmalı bir kavram olsa da yeni kuşağın değişen sosyalleşme biçimlerini vurgulaması açısından 
önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada yaş aralıkları için çok keskin bir ayrımla ele alınmamakla beraber genç nesle vurgu 
yapılmıştır. Dijital yerlilerin sosyalleşme biçimlerinin bugün artık ağlar üzerinden olduğunu görmekteyiz. Özellikle web 2.0 
teknolojisiyle birlikte sosyal medyanın ortaya çıkması etkileşimli bir alanı oluşturmuş, bu etkileşimli alan yaratıcılığı da 
beraberinde getirmiştir. Yani dijital yerliler sosyal medya üzeriden bugün içerik üretici konumuna gelmiştir. Böylece ödevden 
içerik oluşturmaya, içerik oluşturmadan iletişim kuramaya kadar bu alan çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu alanın 
sosyalleşmeyi de sağlamasından ve sosyal medyanın etkileşimli gücünden dolayı bu alan aynı zaman bir kimlik inşasının 
yapıldığı yerdir. Ancak sanallık üzerine olan tartışmalar bu inşaların sanallığı üzerinde dursa da sanal olanın aynı zamanda 
gerçek ile bağlantısının olduğunu bildiğimizden dolayı bu kimlik inşalarının kişilerin aslında kendilik biçimlerini kendi kendileri 
kurmalarını sağlayan bir gerçekliği de karşımıza çıkarmaktadır. Teknolojinin bu inşayı sağlayan, kolaylaştıran hatta teşvik eden 
özellikleri bugün günümüzde sosyal medyada kendini egolu ve narsistik kimlik inşasını karşımıza çıkarmıştır. Bu tartışmalar 
doğrultusunda bu çalışmanın amacı sosyal medyada gençlerin kimlik inşasını nasıl kurduğunu incelemektir. Bu doğrultuda, 
sosyal medya hesaplarından alınacak rastlantısal örneklemle hesaplar içerik analiziyle incelenecek, kimlik inşasının ve 
dolayısıyla sosyalleşmenin nasıl kurulduğuna bakılacaktır.  
Anahtar kelimeler: Sanal kimlik, kimlik inşası, sosyal medya, dijital kültür  
 
Dönüşen Radyoculuk ve Radyo Dinleyicisi İlişkisi 
Özgül Birsen 
 
Teknolojinin hızlı değişimi ile ortaya çıkan yeni medya kavramı toplumun kitle iletişim araçlarına olan algısını da değiştirmiştir. 
Dijitalleşen çağda değişen radyoculuk anlayışının beraberinde dinleyicisini de değiştirdiği ve dönüştürdüğü mutlak bir gerçektir. 
Kitle iletişim araçlarının teknoloji ile yakınsaması ile yeniden biçimlenen yeni medya  izleyicisi/dinleyicisini de sadece izleyici 
değil katılımcı olarak yeniden biçimlendirmiştir. Yakınsama sonucu etkileşim, eş zamanlılık ve kitlesizleşme gibi yeni kavramlar 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	656 

656	

ortaya çıkmıştır. Geleneksel medyada etkileşim sınırlı düzeyde sağlanırken yeni medyada içerik çoğu zaman dinleyici tarafından 
belirlenmektedir. Yeni medya ve kullanıcı ilişkisi açısından radyo bu değişime en kolay uyum sağlayan ve içeriği bu doğrultuda 
dönüştürebilen kitle iletişim aracı olmuştur. Yayıncı ve dinleyici açısından en kolay ulaşılabilen kitle iletişim aracı olan radyo 
internetle birlikte dinleyiciye kendi radyosunu kurabileceği bir teknoloji olanağı sunmuştur. Tüm bu teknolojik gelişmeler ve 
dinleyicinin aktifleşmesi radyo ve dinleyici ilişkisini yeniden biçimlendirmiştir.Sıcak bir iletişim aracı olan radyonun kendine 
has dilinin ve dinleyicisi ile kurduğu ilişkinin teknoloji ile yeniden nasıl biçimlendiğini ortaya koymak bu çalışmanın temel 
amacıdır. 
 Bu doğrultuda çalışmada Şubat 2018’de Anadolu Üniversitesi İkdisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışan 24 kişi ile 
yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılacaktır. Söz konusu kişiler sosyo-ekonomik statülerine (SES)  göre rastlantısal 
olarak belirlenecektir. Buna göre, SES’yü temsilen 8 öğretim üyesi, orta SES’yü temsilen 8 memur ve alt SES’yü temsilende 8 
işçi seçilecektir. Seçilen örnekleme radyo ile kurdukları bağı tanımlayabilmek adına radyo dinleme alışkanlıkları, neden radyo 
dinledikleri ve demokratik bir toplum için radyo programlarına katılımın etkisininin neler olacağı gibi sorular sorulacaktır. 
Anahtar sözcükler: Radyo, Dinleyici, Yakınsama 
 
 
Teknoloji ve Yabancılaşma: Sinemada Tek Başınalıktan Bağlantı İçindeki Yalnızlığa  
Işıl Tombul 
 
Yabancılaşa kavramı, Marks tarafından insanın emeğine ve dolayısıyla da kendine  olan yabancılaşması temelinde ele alınmıştır. 
İnsanın kendine olan yabancılaşması ise zamanla maddi ve sosyal dünya içerisindeki yalnızlığını da beraberinde getirmiştir. 
İnsanın emeğine yabancılaşması modern hayat içinde kaçınılmazdır. Uzmanlaşma gerektiren modern hayat içinde geleneksel 
yaşamdaki üretim ve tüketim bütünlüğünü bulmak artık mümkün değildir. Dolayısıyla kişi gıda maddelerinden çocuk bakımına 
kadar artık başkasına muhtaç hale gelebilmektedir. Teknolojik gelişmeler ise modern dönemde hali hazırda yabancılaşmış bireyi 
birincil ilişkilerden daha çok kopararak çoklu yalnızlık içine almıştır. Böylece birey artık teknoloji üzerinden herkese ulaşabildiği 
ölçüde yalnızlaşmıştır. Bu bağlamlar içerisinde bu çalışmada sinemada değişen kültürün göstergesi olarak yabancılaşma ve 
yalnızlık kavramları üzerinde durulacak ve incelenen filmlerle insanların sosyal yalnızlıktan  giderek teknolojik bir yalnızlığın 
içine düştükleri görülecektir. Bu amaçla Amerikan Güzeli (1999), Ben ve Sen ve Diğerleri (2005), Sanal Hayatlar (2012) filmi 
nitel içerik analizi ile incelenmiştir. Filmlerin çekim yılları arasında eşit diyebileceğimiz aralıklar olması ve ayrıca bu tarihlerin 
yoğun teknolojik dönemin öncesi, sonrası ve günümüzü anlatması açısından çalışma için uygun bir örneklemi sağlamıştır.  
Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, yalnızlık, teknoloji, sosyal medya, sinema 
 
Yeşil Ürün İletişimi Kapsamında Tüketicilerin Yeşil Ürünlere Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri 
Simge EMEKÇİ 
 
Araştırma Konusu: Bu araştırmanın konusu yeşil ürün iletişimi kapsamında tüketicilerin piyasadaki yeşil ürünlere yönelik 
algıları ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırmadır. 
 
Özet: 1960’lardan bu yana artan çevre kirliliği ve yaşanan çevre felaketleri tüketicileri çevre konusunda daha hassa bir hale 
getirmiştir. Tüketimin sürekli teşvik edildiği günümüzde çevreye duyarlı tüketiciler tüketim pratiklerinde çevreyi de göz önünde 
bulundurarak tüketim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Tüketimin ve tüketicinin çok yönlü yapısı günümüzde onu araştırmayı 
zor hale getirse de tüketicilerin tutumlarını öğrenmek geliştirilecek olan pazarlama iletişimi çalışmaları için hayati önem 
taşımaktadır. Yeşil tüketim Türkiye’de de gelişme göstermeye başlayan bir olgudur ve yeşil tüketici denilen bir hedef kitlenin 
varlığın bahsetmek artık mümkündür.  Bu araştırmanın temel amacı tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik algılarını ve bilgi 
düzeylerini keşfetmektir. Tüketici tutumları üzerine gerçekleştirilen pek çok araştırma tutumlar ile davranış arasındaki boşluğun 
nereden kaynaklandığını araştırmıştır. Ancak elde edilen bulgular çevre hakkında kaygılı olan tüketicilerin neden yeşil tüketim 
gerçekleştirmediği konusunda ortak bir payda da buluşamamıştır. Bu araştırmada tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik algıları ve 
bilgi seviyeleri nitel yöntem kullanılarak araştırılacaktır. Nitel yöntemin tercih edilmesinin temel sebebi tüketicilerin 
düşüncelerinin derinlemesine incelenmesine olacak vereceğinin düşünülmesidir. 
Amaç: Bu araştırmanın temel amacı tüketicilerin tutumları ile davranışları arasındaki boşluğun nereden kaynaklandığını 
açıklamaya çalışmaktır. Elde edilen bilgilerin yeşil ürün iletişimi sürecinde pazarlamacılara ve bu alandaki literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
Yöntem: Bu araştırmada yöntem olarak nitel yöntem kullanılacaktır. Focus grup yöntemi uygulanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Ürün, Yeşil Tüketim, Yeşil Tüketici, Yeşil Pazarlama  
 
Marka Stratejileri üzerinde Popüler Kültür Ürünü olan Tarihi Dizilerin Etkisi: Muhteşem Yüzyıl Örneği  
 
Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz  
Ege Üniversitesi Genel Reklamcılık Doktora Programı  
 
ÖZET 
Popüler kültürün ürünü olarak diziler hayatımızda bizleri etkileme gücüne sahiptirler. Diziler birbirilerinden farklı konuları 
içermektedir. Son yıllarda, Türk televizyonlarında tarih-kurgu televizyon dizilerinin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Kültürün 
oluşmasında önemli rol oynayan tarihi olaylar, diziler aracılığıyla kültürün yeniden üretimine katkı sağlamaktadırlar. Popüler 
kültürün önemli bir ürünü olan bu tür tarihi kurgu dizilerinde dönemsellik ve kültürün yansımalarının insanlar üzerindeki etkileri 
markaların iletişim stratejilerinde  de kendini göstermektedir. Dizinin konusundan esinlenerek, markalar ürünlerin tanıtımında 
dizilerin senaryolarının kitleleri etkileme gücü olan bir unsur olarak görmüşler ve markalar bu unsuru iletişim stratejilerinde 
kullanmışlardır. Bu bağlamda tarihi kurgu dizileri aracılığıyla markalar ürünleri ile insanların hayatlarını çevreleyerek, popüler 
kültürün yaygınlaşması konusunda önemli araçlar haline gelmişlerdir. Makalede, son yıllarda en çok konuşulan ve yayınlandığı 
dönem içerisinde izlenme oranları yüksek olan tarihi kurgu dizisi olan Muhteşem yüzyıl dizisinin gerek dizi oyuncularının 
oynadığı ve dizi konusunun kullanıldığı reklamlar incelenerek dizilerin reklamın içeriğini hangi yollarla kurguladığı 
göstergebilimsel analiz yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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Anahtar kelimeler: Kültür, Popüler kültür, Televizyon,  Tarihi Kurgu dizileri,  Muhteşem Yüzyıl 
 
New Forms of Coordination in Mobile Communication Era 
Doç. Dr. Sibel Onursoy, Anadolu Üniversitesi 
 
ABSTRACT 
 
Mobile communication systems allow the mundane coordination or direct transfer of social groups and individual needs.  It is a 
great function and an instrumental activity. An important aspect of the mobile phone provides opportunities for instrumental 
coordination differences. These forms are the core of the micro-coordination. In other words, this device provides a basic 
coordination for emotional and social communication regardless of place and time. Hyper-coordination adds two more 
dimensions to it. The first is the expressive of mobile phone use. People can communicate in a wide range of conversations 
ranging from chat, visual chat, chain messaging, innocent and sweet congratulations to vulgar pornographic images. With 
mobile, the body can exist in a different place. There is some kind of integration with the use of mobile phones. Mobile 
communication is infiltrating into social life in different dimensions. Secondly, the appropriate forms of self-presenting are via 
mobile phone during conversation or discussion within the group. In other words, mobile phones are the place where self-
presentation forms. Thus, hyper-coordination involves the social and emotional interaction and the structure associated with 
them, as well as the instrumental and expressive nature of the phones. 
 
The aim of this study is to examine the changes that social communities have created through the integration of mobile 
communication and to evaluate these changes in different age groups in the context of coordination, security, and interaction. In 
this research, determine how people use personal communication technologies like mobile phones, and to determine consistency 
and innovations about what users think, what their intended and out-of-purpose consequences are; such as intimacy or departure, 
new forms of coordination, organizational changes, existing communication routines, troubles with using personal technology. 
 
Semi-structured in-depth interview technique, which is one of the qualitative research methods, is used in this research. 
Interviews are face-to-face and voices recorded during the interviews. In this research process, it is tried to reach the descriptions 
and auxiliary data on concepts, themes and their relations. Throughout the research, it is taken into account that recurrent 
situations and events identified by the participants, problems and examples of their situation.   
 
Keywords: Mobile communication, hyper coordination, mobile phone, social change.  
 
FROM SINGLE SCREEN TO SECOND SCREEN: THE SECOND SCREEN USAGE OF SENIOR CITIZENS 
Funda Erzurum, Anadolu University 
 
The Internet and technology revolutions have influenced our way of watching TV and using old and new devices.  Mobile 
phones and tablets have put so much of our life that even our annual habits have changed. A decade ago, people were discussing 
and talking about the previous evening's TV programmes. Today, these discussions happen in real-time on social networks or 
instant messengers, while the television broadcasting is still airing. This phenomenon is described, as the Second Screen. And it 
implies  a companion experience in which a consumer engages in relevant content on a second device, such as a smartphone, 
tablet or laptop while watching something on the ‘primary screen’ commonly a television.  
The rapid adoption of a second screen has transformed the traditional TV viewing experience. More and more people every day 
are using their mobiles to consume content and interact with what they are watching on television. Multi-screening allows people 
to have different modes of usage. The main market researches and studies agree on the fact that the popularity of linear TV 
remains very high. But, people are wondering what's happening on Twitter or other social gatherings, even while watching their 
favorite series or schedule, and they are looking at the second screen outside of the TV. This study focuses to find out how senior 
citizens are  using second screen by a semi structured questionnaire.  
 
Key Words: Television, Second Screen, Digital, Generations 
 
 
Social Media Using Motivations of Gifted Children 
Assoc. Prof. Dr. Deniz Kılıç195, Research Assistant Kenan Ateşgöz196 
 
Today, under the existing social and cultural atmosphere where generations are classified as X, Y and Z, new media technologies 
gain more and more popularity among people due to their intense involvement with these technologies in the everyday life. 
Network generations that carry their relationships based on real life practices into Internet environments aiming to maintain and 
improve connections with external circles are described as digital natives. Gifted digital natives, who compose a significant 
portion of the network generation, are users who are capable of using the internet and mobile communication Technologies like a 
language, participate in content production and sharing, and consider the virtual environments as the primary source of 
information, entertainment and socializing. This is a study in descriptive scanning model and its purpose is to establish the 
motivations of gifted digital natives’ use of social media in the perspective of Uses and Gratifications Approach. 
In this research, motivations regarding social media usage practices of gifted students who may be regarded as significant 
elements of the network generations will be examined in the context of Uses and Gratifications Theory. From this aspect, this 
research targets to reveal the relation between the preferences of the gifted students in terms of their usage of social networks and 
preferences of the subjects covering scientific contents. Descriptive scanning model, which is regarded as one of the 
representatives of quantitative research methods, will be utilized as a data collection method. In order to measure this, social 
media attitude scale will be applied on gifted students who are educated at the education centre for gifted students (UYEP) 
located in Anadolu University, aiming to reveal the effects of subjects and news based scientific contents over their preferences 
concerning social media usage. Within the scope of the study, a survey will be implemented on  gifted children aged between 10-
13. This research focus around the following research questions: What is the effect of including individualized interests on using 

																																																								
195 Journalism Department, Faculty of Communication Sciences, Anadolu University 
196 Journalism Department, Faculty of Communication Sciences, Anadolu University	
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SNS motivation? What factors will increase gifted children potential and motivation to SNS using? How does SNS using or 
collaboration increase academic performance? To explore factors affecting gifted children’s perception in social networking 
sites, a survey was designed and administered to 75 respondents in Eskisehir with using purposive sampling method. Survey 
includes two parts. First part includes demographic questions and second part includes 33 items five point Likert scale. Author is 
still working on data analysis. Overall, social media channels and frequencies of their usage by gifted digital natives will be 
identified along with their purposes of internet and social media usage.  
 
Key Words: Social Media Usage, Gifted Children, Internet Addiction. 
 
2000’li Yılların Türk Sineması’nda Travmatik Benlik Temsilleri: Tayfun Pirselimoğlu’nun “Ölüm ve Vicdan Üçlemesi” 
Örneği  
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Işıklar, Antalya AKEV Üniversitesi 
 
Özet 
Herhangi bir toplumdaki bireyin benlik algısı, doğrudan doğruya içinde yaşadığı sosyal ve kültürel düzenin egemen değer 
dizgeleriyle kurduğu ilişkiye göre biçimlenmektedir. Söz konusu dizgelerin oluşturduğu egemen akışa dâhil olamama durumu, 
bireysel benlik inşasında travmatik konumlara yol açabilmektedir. İçe kapanma, edilgenleşme, anlamlı bir yaşam düşüncesinden 
uzaklaşma, umutsuzluk gibi olumsuz duygulanımlarla dışa vurulan bu konumlar, travmatik benlik inşasına işaret etmektedir. 
Türkiye’de 1980 sonrasında yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümün sonuçları, 1990’ların ortalarında ortaya çıkan Yeni Türk 
Sineması’nda bu tür benlik temsillerinin sıkça yer almasının temel nedeni olarak görülebilir. Kapitalizm, tüketim kültürü, 
bireysel rekabet gibi değerlerin meydana getirdiği egemen akışın dışında kalan bireylerin benlik algısı, bu filmlerde travmatik 
boyutlarıyla ele alınmaktadır.  
Bu çalışma, Yeni Türk Sineması’na dâhil olan yönetmenlerden Tayfun Pirselimoğlu’nun “ölüm ve vicdan üçlemesi” olarak 
adlandırılan Rıza, Pus ve Saç filmlerindeki benlik temsillerinin travmatik boyutlarını analiz etmeye odaklanacaktır. Bu filmlerde 
maddi ve entelektüel yoksunluk nedeniyle metropolün egemen akışına dâhil olamayan karakterlerde görülen içsel sıkıntının, 
travmatik benlik inşasına yol açtığı ortaya konacaktır. Lukacs’ın Marksist perspektifteki görüşlerinden yararlanılacak olan 
analizde, Kierkegaard’ın “umutsuz birey” sınıflandırması üzerinden “varoluşçu” değerlendirmeler yapılacaktır. Böylece, kendisi 
de Türkiye’deki toplumsal dönüşümü deneyimlemiş olan Pirselimoğlu’nun, filmlerinde bunun sonuçlarını hangi yönde yansıttığı 
felsefi temelde irdelenecektir.  
Anahtar kelimeler: Travma ve Benlik İnşası, Yeni Türk Sineması, Sinemada Bireyin Temsili 
Abstract 
 
The Representaion of Traumatized Self in Turkish Cinema of 2000’s: Tayfun Pirselimoğlu’s “Triology of Death and 
Concience” Example 
The perception of an individual on his/her self in any given society is shaped by the relationships constructed by the dominant 
values of social and cultural atmosphere of the society the individual lives in.  The individual’s exclusion from the dominant flow 
may lead to a series of traumatic emotional and mental states in the construction of one’s self. These states, which can be 
expressed as introversion, inactivation, distancing oneself from the thought of a meaningful life, and hopelessness signal the 
construction of a traumatized self. The reasons behind the frequent representation of this kind of self in New Turkish Cinema, 
which has emerged in the 1990s, can be traced back to the social and cultural transformation of the Turkish society in the 1980s. 
The perception of individuals on their self who have remained outside the dominant flow which is channelled by capitalism, 
consumerism, and competition are depicted and told in these films with an emphasis on their personal traumas.   
This study focuses on the films of Tayfun Pirselimoğlu, who belongs to New Turkish Cinema. Rıza, Haze and Hair, which are 
called as “the trilogy of death and conscience” will be analysed in terms of their representation of the traumatized individual.  
The anxiety of the individual who cannot be part of the dominant circles of the big metropoles due to their intellectual and 
material deprivation is one of the main sources of their traumatized self as seen in these films. Departing from the Lukacs’ views 
grounded in Marxism, and Kierkegaard’s concept of “the individual in despair”, the analysis will be based on “existentialist” 
theories and evaluations. In this way, the study will try to address the reflection of the consequences of the social and cultural 
transformation in Turkey on the films of Pirselimoğlu, who has also experienced the recent changes in his society.   
Key words: Trauma and the Construction of Self, New Turkish Cinema, Cinematic Representation of the Individual. 
 
 
Yazılı Basında “GÖÇ” ve “GÖÇMEN” Konulu Haberlerdeki Kavram Kargaşasının Haber Takipçilerinin Algısı 
Üzerindeki Olumlu-Olumsuz Etkinin Tartışılması 
 
Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hicabi Arslan1, Araş.Gör. Samet Akveran2 

 

ÖZET  
 Tarih boyunca birçok medeniyetin doğuşuna, gelişimine ve çöküşüne sebep olan göç olgusu, insanlık tarihi kadar eski 
bir olgudur. Bu olgu medeniyetlerin ve kültürlerin kaynaşmasına, ülkelerin farklı kültürlerin zenginliklerine sahip olmasını 
sağlamıştır.  
 Ülkemiz, dünya tarihinde farklı dinlere ve milletlere ev sahipliği yaparak genel itibariyle yerleşim amaçlı olsa da 
kıtalar arasında köprü görevi de görmüştür. 1850’li yıllarda Kırım Tatarlarıyla başlayan göç dalgalarını, sonrasında Gürcü, 
Çerkez, Dağıstanlı, Çeçen ve Lazlar gibi Kafkas kökenliler izlemiştir. 
 Anadolu’ya göçler Osmanlının son dönemindeki kadar olmasa da Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 1979 
yılında yaşanan İran İslam Devrimi sonrası İran’dan, 1980’li yılların başında yaşanan Afganistan’dan, 1988 yılında Kuzey 
Irak’dan,  1991 yılında Körfez Savaşından kaçanlar, 1992’de Bosna’dan, 1999 yılında Kosova’dan, 2001 yılında Makedonya’dan 
ve nihayet 2011 yılı Nisan ayından itibaren de Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle sayıları milyonları bulan bir göç 
hareketliliği ülkemizde yaşanmıştır ve halen de yaşanmaktadır.  
 Bu çalışmada “GÖÇ” ve “GÖÇMEN” konulu olup yazılı basında sıklıkla yer alan haberlerdeki; “ Mülteci, Sığınmacı, 
Göçmen, Göç, Düzensiz Göçmen, Vatansız, Vize, İkamet, Uluslararası Koruma, Geçici Koruma, İnsan Ticareti (kaçakçılığı)” 
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gibi kavramların, haber takipçileri üzerindeki olumlu-olumsuz algının etkisinin belirlenmesine yönelik olarak literatürde 
yapılacak çalışma ile haberlere yansıyan başlıkların derlenip değerlendirildiği anketlerden oluşacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Haber, Algı, Yazılı Basın  
1 Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanı harslan@adu.edu.tr, +905424220315 
2Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, s.akveran@adu.edu.tr  
 
 
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON POLITICAL PARTICIPATION OF THE 21ST CENTURY AFRICAN 
YOUTH: A CASE STUDY OF NIGERIANS AND ZIMBABWEANS IN NORTH CYPRUS  
IFEOMA ONYENEGECHA, Department of Communication and Media Studies,, Cyprus International University 
 
ABSTRACT 
Ever since the end of colonial era in Africa, the African political structure across the different regions has exhibited lots of 
similarities. Some countries still have the same sets of politicians in power from the 1950s which is the early independence era 
up till date. This situation implies the consequent unfortunate exclusion of youths in national politics. However, the arrival of 
social media and social media platforms seem to be playing an intervention role as more people are becoming politically 
responsive to political situations around them especially in their respective countries. The 21st century mobile phones which are 
mostly smartphones or androids with special features and social media applications that enable instant dissemination of 
information, photos and video sharing, live broadcast and more across the globe have bridged the age-long gap and now permit 
and accommodate as many people as possible to participate politically. Incidentally, the youths are the major target group for 
these sophisticated mobile phones and social media and therefore the most politically responsive of political issues deliberated 
upon across various social media platforms. This study is set to reveal the influence of Facebook, Instagram, Twitter and other 
social media applications on the political awareness and participation of the African youth of today. Quantitative and qualitative 
methods will be used to extract politics cum social media related information from randomly selected sample of youths from 
Zimbabwe and Nigeria which constitute 98% of African population in North Cyprus.  
Key words: Social media, Political participation, 21st Century, African youth, North Cyprus 
 
University Students’ Perceptions of Their Intercultural Relationship Development 
Asst. Prof. Dr. Müge Gündüz, ODTÜ 
 
In today’s world, people spend a considerable amount of time communicating across cultures with other people and 
organizations around the world (Matveev, 2002). To succeed internationally, these individuals typically have to adapt to a new 
culture and acquire ICC (Intercultural Communicative Competence). The ICC concept captures the ability to interact with 
members of a host culture in ways that are both effective and appropriate, which requires not only sufficient language skills and 
knowledge about the host culture, but also a willingness to understand host-culture members. ICC incorporates cognitive, 
affective, and behavioural attributes (Bennett, 2009; Spitzberg, 1991), which Chen (2010) conceptualized as intercultural 
awareness, sensitivity, and adroitness, respectively.  
Both quantitative and qualitative data were collected and analysed for the present study. Based on the literature, it is expected 
that the present study will help us investigates the perceptions of students about their intercultural communicative competence.  
Key words: Communication, Culture, Communicative Competence 
 
Marka Tüketimi Öğrenme Kuramları İlişkisinde Reklamların Göstergebilimsel Analiz ile İncelenmesi 
Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz , Ege Üniversitesi Genel Reklamcılık Doktora Programı  
 
Özet  
Sosyal bir varlık olan insan öğrenme sürecini yaşam boyu devam ettirmektedir. Yaşam içerisinde farklı rollere sahip olan 
bireylerin ortak özelliklerinden bir tanesi tüketici konumunda olmalarıdır. Farklı ürün kategorisinde yer alan markalar tüketiciler 
için farklı stratejiler geliştirerek ilişkiler kurmaktadır. Birer tüketici olarak bireyler markalarla olan ilişkilerinde yeni bilgiler 
öğrenmekte ve öğrendikleri ise tüketim biçimlerine yön vermektedir. Çalışmada, öğrenme kuramları reklam ilişkisinde 
tüketicilerin öğrenme biçimleri Davranışsal Öğrenme Kuramı, Bilişsel Öğrenme Kuramı ve Sosyal Öğrenme kuramları 
kapsamında ele alınmıştır. Davranışsal öğrenme kuramının bir parçası olan Klasik Koşullanma kuramında Coca Cola  ‘Aç Bir 
Coca Cola’ kampanyası incelenerek, davranışsal öğrenme kuramının ikinci parçası olan Edimsel Koşullanma da ‘Herkesin Bir 
Hopi’si Var’ , Bilişsel öğrenme kuramı çerçevesinde ‘Yapı Kredi –Bireysel İhtiyaç Kredisi’ ,Sosyal Öğrenme Kuramı’nda ‘Fairy 
Platinum’ reklamları ele alınmıştır. Göstergebilimsel analizle televizyonda yer alan bu reklamlar doğrultusunda öğrenme 
kuramları çerçevesinde açıklama getirilmeye çalışılarak; reklamların tüketiciyi bilgilendirme ve tüketicinin reklamlar aracılığıyla 
öğrenme süreçleri konusunda inceleme yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Marka, Tüketim, Öğrenme Kuramları, Reklam, Göstergebilimsel analiz 
 
Diffusion of Social Media in Turkey: Facebook Case 
Burak ACAR, Sakarya Üniversitesi İletişim Çalışmaları ve Medya (İngilizce) Yüksek Lisans Öğrencisi 
Bedriye TAYLI Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Öğrencisi 
 
With the development of the internet and Web 2.0, social media has become a platform that almost everyone uses. Undoubtedly 
the most best-known application of social media is Facebook which is an area that nearly everyone uses it. Facebook app offers 
many features to people. Social media, which is among what Web 2.0 offers, is one of the top activities of millions of people on 
the Internet. The popularity of social media has led to questions about how and why people use Facebook. The decision to adopt 
or reject Facebook depends on a variety of factors. Past research has revealed that friendship support, common culture, family 
and new innovations affect human decisions. The aim of this study is to explain how Facebook has diffused and become a 
success in Turkey using Rogers’s diffusion theory (2010). The diffusion of Facebook in Turkey is carefully analyzed using the 
four main elements of Rogers’s theory which are the innovation, communication channels, time, and social system.  
Key Words: diffusion; Facebook; Turkey; social media; Web 2.0 
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Gastronomi Turizmi İle Öne Çıkan Sakin Kent: Yenipazar 
 
Türkiye’de resmi olarak sayısı 10’u bulan sakin şehirlerden birisi 
de Yenipazar’dır. Her sakin şehrin kendisine özgü bir özelliği 
bulunmaktadır. Yenipazar’ın en dikkat çekici özelliği ise taşıdığı 
gastronomik değerdir. Yemek karın doyurmanın ötesinde hem 
bir kültür aktarım malzemesi hem de iyi bir iletişim biçimidir. 
Yemek, kendisini tüketenlerin yaşam biçimlerini yansıtır. Hangi 
besinlerin ne kadar ve ne zaman tüketildiği, pişirme ve hazırlık 
aşamaları, kullanılan teknikler ve tüketilirken uygulanan ritüeller, kültürün bir parçasıdır. Yemek hem kültürün bir parçası hem 
de iletişim biçimi olarak kültürün aktarımında önemli rol oynayan bir araçtır. Bu bağlamda yemek kültürünün coğrafyadan, 
siyasal ve ekonomik değişimlerden, dinden, medyadan ve sosyal olaylardan ayrı tutulması mümkün değildir. Türkiye’de resmi 
olarak sayısı 10’u bulan sakin şehirlerden birisi olan Yenipazar’ın en dikkat çekici özelliği ise taşıdığı gastronomik değerdir. 
Yenipazar’ın yemek kültürünün kaybolmaması, hatta ilçenin pidesiyle tanınıyor olması, cittaslow’un önem verdiği kriterlerden 
birisidir. Yenipazar’a özgü yapılan pide çeşitleri hem gastronomi turizmini hızlandırmakta, hem de cittaslow oluşumunun önem 
verdiği yerel tadları koruma işini üstlenmektedir. İlçede pidenin yerel ürünlerin kullanılarak yapılıyor olması hem ilçeyi 
gastronomi turizmi noktasında ön plana taşımakta, hem de cittaslowun önem verdiği yerellik kriterlerini karşılamaktadır. 
113K624 nolu TÜBİTAK projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmada Yenipazar’ın cittaslow unvanı ile gastronomi 
turizminin gelişmesi arasındaki bağ ortaya konulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İletişim, gastronomi, sakin şehir 
 
 
SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN BİLGİ VE DENEYİM AKTARIM MECRASI OLARAK İLETİŞİM 
FAKÜLTELERİNİN UYGULAMALI EĞİTİM İÇERİKLERİNE DAHİL EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ÖNERME  
Kürşat DOĞAN1, Behiç Alp AYTEKİN2  
1 Arş. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, kursat.dogan@adu.edu.tr, 
05543521404 
2 Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, alpaytekin@adu.edu.tr, 
05358952547 
 
ÖZET 
Birçok araştırma şirketi ve bilim kuruluşu, sanal gerçeklik teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmalar, bu 
teknolojiye bağlı yeni tüketici davranışları ve bu mecraya yönelik medya içeriği üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; akıllı mobil cihazların kullanımları ve nesnelerin interneti teknolojileri (IoT) ile 
birlikte, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin de hızla yaygınlaşacağı ve günlük yaşam deneyiminin büyük bir parçası haline 
geleceği öngörülmektedir.  Eğitim amaçlı kullanım olanakları ile dikkat çeken sanal gerçeklik teknolojisinin, çeşitli medikal ve 
mühendislik uygulamaları özelinde, öğretme ve öğrenme tecrübelerine yeni bir boyut ve uygulama pratiği kazandırdığı 
gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, yeni teknolojik mecraların nasıl kullanılacağına dair teknik ve uygulama bilgisinin, iletişim 
ve medya eğitimlerinin yürütüldüğü İletişim Fakülteleri açısından da büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda sanal 
gerçeklik teknolojilerinin, eğitim aktarım mecrası olarak kullanımları adına hem uluslararası hem de ulusal literatür 
incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda ulaşılan bulgular üzerinden bu bildiri dahilinde; İletişim Fakültelerinin sanal gerçeklik 
teknolojisine mecra olarak nasıl bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği tartışılmaktadır. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik 
içerik üretimi eğitiminin nasıl ele alınması gerektiğine dair öneriler de bildiri dahilinde sunulmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Arayüz, Bilgisayar Destekli Eğitim, Etkileşim Tasarımı, İletişim Fakülteleri Uygulamalı Eğitimleri, İnsan 
Bilgisayar Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Sanal Gerçeklik (VR)  
 
 
A PROPOSITION OF THE INTEGRATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY TO FACULTIES OF 
COMMUNICATION’S APPLIED EDUCATION CONTENTS AS THE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE 
TRANSFER MEDIUM  
Uğur Gündüz, Ali Murat Kırık 
 
ABSTRACT 
Many research companies and scientific organizations continue to work on virtual reality technology. Researches are focused on 
new consumer behaviors related to this technology and production of interactive audio-visual content for this medium. 
According to the findings obtained from the researches; Along with the use of smart mobile devices and the Internet of Things 
(IoT), virtual reality (VR) technology is expected to rapidly become a widespread part of everyday life experience. It is observed 
that virtual reality technology, which draws attention with use of educational possibilities, has brought a new dimension and 
application practice in teaching and learning experiences, especially in various medical and engineering fields. In this respect, it 
is thought that technical and practical knowledge about how to use new technological initiatives is great importance in terms of 
Communication Faculties where communication and media trainings are carried out. With this tendency,  both international and 
national literature has examined on behalf of the use of virtual reality technologies as educational transfer channels. According to 
the findings reached in the studies examined, it is discussed how communication faculties should develop an approach to virtual 
reality technology as a medium. In addition, suggestions on how to handle content production education for virtual reality 
technologies are presented in the paper. 
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Gündem Kaçırma Endişesi (FOMO) ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisi: Etkiler ve Sonuçlar Bağlamında Bir Analiz 
 
Bireyin sosyal medyada var olma ihtiyacı ve kullanım pratikleri son yıllarda iletişim bilimlerinin ilgi alanına giren bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin yaygınlaşması ve modernleşmenin bir getirisi olarak ortaya çıkan mobil teknolojiler 
ve sosyal medyaya erişimin kolaylığı bilgi ve habere ulaşmayı da önemli ölçüde arttırmaktadır. Teknoloji ve modern dünya 
sunduğu yeniliklerle kitlelere farklı bağımlılık türlerinin de içinde bulunduğu bir kültürel bütünü aşılamaktadır. Araştırmacılar 
FOMO diğer adıyla nomofobiyi sosyal medya bağımlılığıyla kendini gösteren bir psikolojik rahatsızlık şeklinde 
tanımlamaktadır. ‘Gündem kaçırma endişesi' olarak açıklanabilecek FOMO kavramı İngiltere'de ulaşılamamaktan korkan bir 
grup üzerinde yapılan deneye dayanmaktadır. Bin cep telefonu kullanıcısının yüzde 66'sı deney sonunda aranmadan, sosyal 
medyaya giremeden yaşayamayacağını açıklamışlardır. Çalışmamız kapsamında nomofobi ve FOMO kavramıyla adlandırılan 
olgular literatür özeti olarak aktarılacaktır. Bu konuda yapılan deneysel çalışmalar etki ve sonuçlarıyla ortaya konularak derlenen 
verilerin hipoteze dayalı tümevarımcı yöntemle analizi sonucunda FOMO ve sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin ana hatlarıyla 
tanımlanması ve alan yazınına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Gündem Kaçırma Endişesi, Sosyal Medya Bağımlılığı, FOMO. 
 
Anaakım medyada Neoliberal Politikalar: Ekonomi haberleri üzerine inceleme 
Halide TONGA 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Gazetecilik Anabilim D. Genel Gazetecilik Böl. Doktora Programı 
 
ÖZ 
 Kitle iletişim araçlarının artan kullanımı ile birlikte medya metinleri, kişilerin düşünce ve davranışlarını etkileme 
konusunda akademik araştırmaların önemli bir payını oluşturmaktadır. Toplum içerisindeki maddi ve manevi değerlerin yeniden 
üretiminde müessir bir etkisi olan haber metinlerinin, özellikle ekonomi alanında inşa ettiği anlam çerçeveleri doğrultusunda 
sosyal yaşamın dinamiklerinde vuku bulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ekonomi kategorisindeki haber metinlerinin 
neoliberal politikalarla uyumlu olarak mı yoksa sorgulayıcı ve sosyal haklar temelinde bir anlayışla mı yazıldığı önemli bir 
sorunsal alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, en fazla tıklanma oranlarına sahip Sabah, Hürriyet 
ve karşılaştırmalı analiz imkânı sağlaması açısından farklı yayın politikasına sahip Birgün gazetelerinin çevrimiçi 
versiyonlarında yer alan, 1 Eylül 2017-1 Ekim 2017 tarih aralığındaki ekonomi haberleri içerik analizi yöntemi ile ekonomi 
politik bakış açısından incelenmiştir. Çalışmanın amacı, anaakım ve farklı yayın politikasına sahip gazetelerin çevrimiçi 
versiyonlarında hızlı şekilde dolaşımda olan ekonomi haberlerinin, neoliberal politikalarla ne ölçüde örtüştüğünü ve bu bağlamda 
politik aktörlerin süreç içerisindeki etkilerinin haber metinlerinde nasıl tecessüm ettiğini tartışmaktır.  
 
Anahtar kelimeler: neoliberalizm, ekonomi politik, ekonomi haberleri, içerik analizi. 
 
 
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Bir Faktör Olarak Algılamanın Reklam İşleyiş Sürecindeki Rolü 
Arş. Gör. Selçuk Bazarcı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 
Günümüzde markaların tüketicileri ikna edebilmeleri için birçok farklı unsuru marka iletişim sürecine eklemesi önemlidir. 
Tüketici davranışına yön veren psikolojik bir etken olan algılama, bireyin içinde yaşadığı çevrede karşılaştığı birçok uyarıcıyı 
nasıl anladığı ve bunları nasıl yorumladığı konularını içermektedir. Aynı zamanda tüketici odaklı bir unsur olması nedeniyle 
algılamanın reklam içeriğinin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu açıdan tüketici beklentilerine bağlı 
olarak oluşacak algının doğru bir biçimde yönlendirilmesi markanın başarısında belirleyici olmaktadır.  
Bu araştırmada 2017 Kristal Elma Basın Kategorisinde ödül almış olan farklı kategorilerden 16 çalışmanın reklamda algı 
özellikleri bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda örnekleme eklenen görseller göstergebilimsel olarak analiz 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında reklamlarda belirli uyarıcılar üzerinde yoğunluğun tercih edildiği ve reklamın 
yapısını şekillendirdiği görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Reklam, Algılama 
 
GERÇEK DÜNYANIN SANAL UYGULAMALARLA DENETİLMESİ 
Gökhan Demirel, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi  
 
Denetim mekanizmasının ve oto-kontrolün sekteye uğradığı durumlarda birey, başkası tarafından görünür olmadığını 
düşündüğünde farklı bir karaktere bürünüp, ona göre davranış sergileyebilmektedir. Ancak günümüzde dijitalleşme, birçok 
alanda kendine yer edinmiş ve görünmeme neredeyse imkansız olmuştur. Çünkü bir çok insan ve kurumun gerçek hayatta olduğu 
gibi, sanal dünyada da dijital kimliklileri mevcuttur. Sanal dünyada bu kimliklerle giriş yapıldığında iz bırakmadan dolaşmak 
neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte dijitalleşme hızlı, etkili ve geniş bir iletişim becerisini de beraberinde getirmiştir. 
Twitter, Swarm, Facebook, BlaBla Car, TripAdvisor gibi uygulamalar, bu becerisini sağlayan programlardan bazılarıdır. Bu 
uygulamalar anında veri paylaşımı ve anlık mesajlaşma sağlarlar. Bu hız aynı zamanda anlık geri bildirimleri ve iyileştirmeleri 
de sağladıklarından kitle denetimi konusunda oldukça etkilidirler. 
Bu çalışmada yeni medya uygulamaları ile mekanlar başta olmak üzere, tüketim kültürü ve popüler kültür bağlamında sanal 
alemin gerçek dünyayı kişi ve kurumlar bazında denetleyip etkilediğinin eleştirel bir perspektiften çözümlenmesi 
amaçlanmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Yeni medya, Denetim, Sosyal Medya, Dijitalleşme, İletişim 

 
ZAMAN VE MEKAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA  HATIRA FOTOĞRAFLARININ AİDİYETİ: JACKSON 
PATTERSON ÖRNEĞİ 
Mehmet Fatih YELMEN, Hakkari Üniversitesi 
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Zaman ve mekan, bir canlının varoluşunu ve aidiyetini tanımlamaya yarayan iki önemli unsurdur. Örneğin 1940-1945 yılları 
arasında Auschwitz’teki toplama kampında Yahudilerin yaşadıkları esaret, işkence ve ölümlere ait fotoğraflar, onların ait 
oldukları zaman ve mekandaki varoluşlarının, 21.yüzyıl ve sonrasına resmi birer belge olarak aktarılmasını sağlamıştır. Bu 
durum, genel olarak fotoğrafın, konu edindiği tüm varlıkların zamana ve mekana aidiyetlerini kayıt altına alma imkanına sahip 
olabildiğini göstermektedir. 
Resmî belge niteliği taşımayan hatıra fotoğrafları ise, öznel bir arşiv olarak fotoğrafa konu olan kişilerin zamana ve mekana dair 
aidiyetlerini kayıt altına almaktadır. Albüm vb. yerlerde muhafaza edilen bu fotoğraflar nesilden nesile aktarılarak, varoluş ve 
aidiyet bakımından çekildikleri zamanı ve mekanı aşabilmektedirler. 
Bu çalışmada, Jackson Patterson’ın aile albümündeki fotoğrafları fotomontaj tekniğiyle birleştirerek oluşturduğu yeni 
fotoğrafların, zaman ve mekan ilişkisi bağlamındaki aidiyetleri, göstergebilim ve fenomenolojik yöntemle ele alınarak 
sorgulanmaya çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Zaman, Mekan, Fotoğraf. 
 
 
Viral Reklamlarda Markanın Algılanması Noktasında Görsel Bir Unsur Olarak Rengin Kullanılması 
Yrd. Doç. Dr. Burak KARABULUT, Mustafa Kemal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
 
ÖZET 
Tarihsel süreç içerisinde yaşanan kırılmalar sonucunda, sosyal ve ekonomik koşullar değişmiş ve firmalar açısından yoğun 
rekabetin yaşanmasına neden olmuştur. Globalleşen dünyanın pazar ortamına etkisi ise, firmaların varlığını sürdürmesi ve 
tüketiciyle olan ilişkisini geliştirmesi açısından yeni pazarlama stratejilerinin planlanması noktasında farklı arayışların 
gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, pazarlama anlayışının iletişim kavramı ile 
buluştuğu, firmalar açsından ise yeni pazar ortamının doğduğu bir alan hâline gelmiştir. Ağ teknolojisi içerisinde yaşayan 
çevrimiçi kullanıcılar, firmalar açısından ürün veya hizmetin pazarlanması noktasında aktif birer tüketici konumunu almıştır. 
Diğer taraftan yoğun pazar ortamında gündelik hayatın her alanında reklam faaliyetlerine maruz kalan bireylerin markaya olan 
ilgisini arttırmaya yönelik yeni uygulamaların faaliyete geçirilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda firmalar açısından, 
yaratılan viral reklamlar tüketicilerin ilgisini çekmek için kullanılmakta fakat renk unsurunun kullanılması noktasında tüketicinin 
markayı algılayabilmesi açısından önemli bir görsel unsur olarak kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bu amaçla daha önce 
yayınlanmış olan çeşitli viral reklam örnekleri üzerinden markayı çağrıştıran renk kullanımları, görsel bir unsur olarak 
irdelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Viral Reklam, Görsel Tasarım, Renk, Pazarlama  
 
CENGİZ AYTMATOV ESERİ CEMİLE’NİN SİNEMA UYARLAMASI (Tengri, le bleu du ciel/Mavi Cennet Filminin 
Sinemasal Dramaturgi Açısından Çözümlenmesi) 

Doç.Dr. Aslı YURDİGÜL, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi/Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Görüntü ve sesin birtakım teknik ve içeriksel anlatım yöntemleriyle muazzam birleşimini ifade eden sinematografi tarihi süreç 
içerisinde edebiyatla iç içe olmuştur. İki sanat dalı da görüntü ve sese dayalı oldukça geniş bir anlam sisteminin bağdaşık 
parçalarını oluşturarak benzerlikleriyle birbirlerini beslemektedir. Cengiz Aytmatov hikâyeleri de edebiyat ve sinema ilişkisinden 
ortaya çıkan önemli eserlere kaynaklık eden yapıtlardır. 
Birçok eseri sinema filmi ya da televizyon serisine uyarlanan Aytmatov’un özellikle “Cemile” adlı hikâyesi üç farklı yönetmen 
tarafından ele alınmıştır. Bu uyarlamalardan sonuncusu olan Tengri, le bleu du ciel (Mavi Cennet) filmin yönetmenliğini Marie-
Jaoul de Poncheville yapmıştır. Diğer “Cemile” uyarlamaları gibi bu film de kadın bir yönetmen tarafından çekilmiştir. Film 
sinemaya uyarlanmış diğer Aytmatov eserlerine göre özgün hikâyeden oldukça bağımsızdır.  
Dramatik metinlerin görselleştirilmesi uygulamasına dair bir kavram olan dramaturgi kavramı ise çalışmanın yöntem kısmında iş 
görmektedir. Literatürde daha çok tiyatroya ilişkin ve oyun yazımına yönelik bir kavram olan dramaturgi pek çok yönetmenin 
sinematografik anlatısını kuran metindir. Çalışmada sinemasal dramaturgi nesnesi olarak ele alınan “Mavi Cennet” filmi 
öykünün toplumsal düzlemi, sosyolojik/ekonomi politik arka plan, öykünün söylem düzlemi, anlatısal düzlem, mekân tasarımı, 
olay çatkısı ve kişileştirme tasarımı gibi başlıklar çerçevesinde ele alınıp çözümlenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Cengiz Aytmatov, Sinema, Dramaturgi, Cemile 
 
GÜNDEM BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA ÜÇÜNCÜ AŞAMA:  GÜNDEM BELİRLEME AĞI MODELİ VE 
ZİHİN HARİTALAMA ANKETLERİ 
Arş. Gör. Ali Emre DİNGİL, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
 
Medya gündeminde öne çıkan konuların önemlilik düzeyinin bir süre sonra kamu gündeminde de aynı derecede öneme sahip 
bulunduğunu savunan geleneksel gündem belirleme tezi günümüzde bu bilişsel düzeydeki etkiden daha fazlasına dönük 
araştırmalar ile test edilmektedir. Gündem belirleme araştırmalarında son yıllarda çalışılmaya başlanılan araştırma tezi ise  
“Üçüncü Aşama Gündem Belirleme” adını taşımaktadır. Söz konusu tezde medya içeriklerinin insanların zihnindeki görüntüleri 
şablon ya da kalıp halinde belirlediği öne sürülmekte ve buna ilişkin deliller ortaya konulmaktadır. Üçüncü aşama gündem 
belirleme çalışmaları yeni bir model ile bunu açıklamaktadır. Buna ağ bağlantısı ya da gündem belirleme ağı modeli 
denilmektedir. Bu modele göre birbirleriyle bağlantılı olan konuların ve davranışların önemlilik derecesinin medya organları 
tarafından halka benimsettirilebileceğini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı son yılarda çalışılmaya başlanılan üçüncü aşama 
gündem belirleme araştırmalarının yönteminde kullanılan gündem belirleme ağı modeli ve zihin haritalama anketleri üçüncü 
aşama gündem belirleme çalışmaları kapsamında açıklamaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Üçüncü aşama gündem belirleme, gündem belirleme ağı, zihin haritalama 
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SOSYAL MEDYA ARAÇLARIN SİYASAL ALGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 
Murat SERTPOLAT, Adıyaman Üniversitesi 
 
ÖZET 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, medya kavramı bu yeni gelişen ortamlara doğru kaymaya başlamış ve 
geleneksel medya ürünlerinin tüketicisi olan birey, artık üretici konumunda bulunmaya başlamıştır. Bireyin iletişim kurabildiği 
ve aynı zamanda diğer bireylerle koordine olabildiği bu ortam, “Sosyal Medya” olarak adlandırılmaktadır. "Sosyal Medya", 
günden güne kullanıcı sayısını arttırmakta ve etkileşim sahasını genişletmektedir. Geleneksel medyanın aksine bilgi akşının çift 
yönlü olduğu, habere ulaşmaya çalışan her vatandaşın aynı zamanda bir haber kaynağı da olduğu bu yeni medya düzeninin etkisi 
gün geçtikçe artmakta. Gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel medya unsurları yerine  daha hızlı ve etkin bir şekilde 
kullanıcıların ulaşan  yeni bir iletişim yöntemi olan sosyal medya iletişim araçları facebook, intagram, whatassp, Twitter  
bireylerin siyasal  tercihleri üzerinde değişiklik neden olmaktadır. 
Sosyal Medyanın Politik Gücü bir siyasi partinin veya siyasetçinin mitinglerine katılan ortalama insan sayısı düşündüğümüzde, 
bir miting için sosyal medya takipçisi kadar insanı bir araya getirmek imkânsızdır. Sosyal ağlar sayesinde politikacılar, 
milyonlarca insana fikirlerini aynı anda anlatma imkânına sahip olabilmektedir. Siyaset açısından sosyal medya araçları, sadece 
seçim zamanı kullanılan bir araç olmaktan çıkıp, sürekli bir faaliyet alanı haline gelmeye başlamıştır. Siyasi parti liderleri ve 
partilerin büyük bir çoğunluğu siyasal mesajlarını ve faaliyetlerini bu alan aracılığıyla yönetilenlere duyuruyor olması ve onların 
tepkilerini yine bu alan üzerinden topluyor olması, sosyal medyanın ne kadar önemli bir siyasal iletişim ve propaganda aracı 
haline geldiğinin önemli bir delili olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Adıyaman’da sosyal medyanın kullanımın siyasal algı üzerindeki etkisi, saha araştırması yapılarak ele alınmış ve analiz 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Siyaset, Sosyal Medya, İnternet, Siyasi Partiler, Siyasi Liderler, Siyaset ve İletişim Teknolojileri, Twitter, 
Facebook. 
 
Sanata Karşı Duruş Olarak Tüketim Kültürünün Bir Ürünü Olan Sosyal Medya Araçları Üzerinden Fotoğraf Paylaşımı 
Yrd. Doç. Dr. Burak KARABULUT, Mustafa Kemal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
 
İletişim eylemi, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar bireyler açısından etkin bir rol üstlenmektedir. Günümüzde 
iletişimin geldiği nokta bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte birçok araç üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 
İnternet teknolojisinin gelişmesiyle, bilgi değer kazanmış, zaman-mekan kavramları önemini yitirmiş, hız ve erişilebilirlik 
artmıştır. Bu durum aynı zamanda sosyal medya araçlarının ortaya çıkmasına ve dolayısıyla kişisel üretim kanallarının artmasına 
neden olmuştur. 
Diğer taraftan, modernizmin neden olduğu üretim ve tüketim mekanizmalarının farklılaşması, kültürel açıdan toplumların yeni 
bir dönüşeme uğradığının göstergesi olabilir. Tarihsel süreçte yaşanan sosyo-ekonomik ve kültürel değişimler, insanlığın sanata 
olan bakış açısını da etkilemiştir. Sosyal medya araçlarının, iletişim kanalı görevini sunmasının yanı sıra kullanıcıların araç 
vasıtasıyla görsel oluşturduğu ve kitlelerle buluşturduğu ve hızla tüketildiği bir noktaya gelinmiştir. Bu bakımdan tüketim 
kültürü odaklı çevrimiçi toplumun, sanatı algılayış biçimindeki değişikliklerin yansımasını, sosyal medya araçları üzerinden 
paylaştıkları imajların, sanatın özgünlüğüne aykırı bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada bireylerin, yeni bilgi iletişim 
teknolojilerinin bir ürünü olan sosyal medya araçları üzerinden paylaştığı görsellerin kitleleri tatmin etmesi, bu bağlamda sanat 
duyarlılığının sanat etkinliklerinin geri planda kalması değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İletişim, Sanat, Fotoğraf, Tüketim Kültürü, Sosyal Medya 
 
 
İRAN’ DA KADIN TEMALI FİLMLERİN DEVRİM SONRASI YAŞADIĞI DEĞİŞİM 
Batuhan KALAYCI, Bozok Üniversitesi, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo 
 
Amaç: Bu çalışma 1979 yılından sonra İran’ da çekilen kadın temalı filmlerin zaman içerisinde devrimin sınırlayıcı etkisinden 
nasıl kurtulduğunu ortaya koymak için yapılmıştır.  
Kapsam: İran’da  1998 ve 2010 yılları arasında çekilen ve anlatı olarak direkt kadını konu alan filmler temel alınmaktadır. 
Filmler içerisinde kadınların gösteriliş biçimleri ve hikaye içindeki konumları incelenmektedir. Araştırma, kadınların özellikle 
devrimin ilk yılları ile kıyaslandığında filmlerdeki temel değişkenliği ortaya koymak adına sadece devrim sonrası dönem 
irdelenerek ve 1998 – 2010 yılları içindeki “kadın temalı” filmler çıkış noktası seçilerek sınırlandırılmıştır. ‘Elma’ (1998), 
‘Baran’ (2001), ‘Daire’ (2000), Ofside (2006), Elly Hakkında (2009) filmleri göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Mevcut 
yapımlar, İran devriminin kadınlar üzerinde yarattığı kısıtlayıcı etkiyi biçim ve içerik olarak sorguladığı için seçilmiştir. 
Araştırma kapsamında seçilen filmler göstergebilimsel olarak incelendiğinde, İran Sineması’ nda doksanlı yıllardan itibaren bir 
kırılma yaşandığı görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler : İran, Devrim, Kadın  
 
 
“Hanımın Çiftliği” Dizi-Öyküsünde Kültürel Sınıf Ayrılıkları 
Prof. Dr. Safiye Kırlar197,  
 
Son zamanlarda, popüler kültür ürünleri içinde yer alan eski Türk yazarların romanlarının televizyon dizi öykülerine konu 
olması, toplumun bireyleri tarafından yerel kültürel kodların ilgi çekmesi bu tür dizi-öykülerinin benimsenme nedenidir. Bu tür 
öykülere örnekse romandan televizyona uyarlanan Orhan Kemal’in “Hanımın Çiftliği”dir. Bu dizi öyküsünün incelenme nedeni 
de öbür dizi öykülerinden oldukça farklı bir konuda olması ve kültürel açıdan sınıf farklılığını ortaya koyan karşıtlıkları 
içermesidir. “Hanımın Çiftliği”nde de kültürel sınıf ayrılığı çok açık bir biçimde görülmektedir. 1940’lı yılların sonlarında 
Adana’da o yıllarda içinde yaşanılan toplumun eşitsizliği kadın ve erkek üzerinden incelenecek ve bu eşitsizliğe karşı gelen 
kadın ana karakterin davranışları tüm dizi-öyküsü içerisinde ele alınacaktır. Çalışma, tutarlılık ve uyum kuramlarından Denge 

																																																								
197 Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
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Kuramı’yla incelenecek ve bunların ne denli dengeli-tutarlı olup olmadığı araştırılacaktır. Karşıtlıkların bulunduğu öykünün 
yöntemi; kültürel sınıf ayrılıklarını ortaya koymak amacıyla post yapısalcı çözümleme biçiminde ele alınacaktır. 
Anahtar sözcükler: Kültür , Toplumsal ayrılık, Post yapısalcılık,  

 
ÜNLÜLERİN TWITER PAYLAŞIMLARININ BASIN AJANSI-TANITIM MODELİ BAĞLAMINDA ANALİZİ 
A. Filiz Susar, Özlem Çağan 
  
Yeni medya giderek daha fazla halkla ilişkiler ve reklam alanında kullanılmaya başlamıştır. Sosyal paylaşım ağları özellikle 
Twitter ünlülerin duyurum (public announcement) bağlamında çok fazla kullandıkları bir mecra halini almıştır. Bu duyurum 
biçimi halkla ilişkiler modelleri bağlamında ele alınıp incelendiğinde Barnum’un basın ajansı modeli ile ilişkilendirilebilir. Basın 
ajansı modelinde çeşitli uygulamaların duyurumu için gazetelerden yer satın almayıp, ilginç ve abartılı haberlerin para 
ödenmeden yayınlatması söz konusu olabilmiştir. O dönemki basın ajanslarının en belirgin özelliği, müşterilerinin basında yer 
alabilmeleri için her türlü uygulamayı yararlanılabilir kabul etmeleridir. Genellikle boşanma, evlenme, basit soygun olayları, 
moda vs. gibi haberlerle, artistlerin gazete sayfalarında yer almalarını sağlayan Barnum, ilginç bir biçimde her zaman okuyucu 
bulmuştur.  
Bildiriye konu olan araştırmada; ünlülerin-pop sanatçılarının “Basın Ajansı/Tanıtım” modelini Twitter mecrasını kullanma 
pratiklerine nasıl yansıttıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle, Socialbakers 2017 araştırma raporuna göre en 
çok takipçisi olan ilk 10 pop sanatçısının resmi Twitter hesapları; Twitter paylaşımlarının içerikleri çözümlenerek ilgili modelle 
ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Duyurum, Ünlü Haberleri, Basın Ajansı Modeli 

 
Örgütün Dünya Görüşünün Halkla İlişkiler Stratejilerine Etkisi  
Aslı İcil Tuncer, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 
Özet 
Bu çalışma, örgütün dünya görüşünün halkla ilişkiler stratejilerine etkisini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Halkla ilişkiler 
stratejileri ile örgütün dünya görüşünün bağına ilişkin arayış, halkla ilişkilerin ortamla ilişki kurduğu araçları temelinden 
biçimlendirebilecek dahası yeniden örgütleyebilecek anlamları barındırabilir. Çalışmada Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 
(TÜHİD) üyeleri listesinde yer alan uygulayıcılarla yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, örgütün asimetrik ve simetrik dünya 
görüşlerinin halkla ilişkilerin bilgi sağlayıcı, kolaylaştırıcı, ikna edici, ödül, ceza-tehdit stratejilerine etkisi, halkla ilişkiler 
uygulayıcılarının algıları üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuçlar, örgütlerin dünya görüşü ile halkla ilişkiler stratejileri arasında 
bir uyumun olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak asimetrik dünya görüşleri içinde simetrik stratejilerin varlığına ilişkin 
kanıtlara da rastlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: halkla ilişkiler stratejileri, dünya görüşü, örgüt 
 
 
BİR TOPLUM KENDİ KATLİNE NASIL KARŞI GELİR 
Tuba Mirza, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
 
Bir toplum kadınlarını yok sayarak kendini ve geleceğini yok sayacaktir. Türkiye’nin yeni kimlik inşaasında Atatürk ilke ve 
inkilaplarından ayrılan kadınların ‘akil kadınlar’ söylemi ile hangi sınırlara itildiğini araştırmak çalışmanın asıl hedefidir. 
Çalışma kapsamında, İstanbul - BİA Haber Merkezi07 Nisan 2016, Perşembe 12:17 tarih ve saatli ve AKP'li Siyasetçilerin 
Cinsiyetçilik Arşivi isimli haberi toplumsal cinsiyet yaklaşımı ile söylem analizi yapılarak incelenecektir. 
Tartışma kapsamında kadınların itibarsızlaştırılması ve AK Partinin yeni kadın kimliği bünyesinde itibarını artırdığı kadınlar için 
kullandığı söylemler incelenecektir. Bununla beraber, bir toplumun kadınlarının bilgi ve yeteneklerinin yükseltilerek nasıl bir 
toplum yaratılabileceği ve bu toplumun yeni nesilleri nasıl bir geleceğe taşıyacağı tartışmanın sonucuna göre öneriler 
haızrlanması hedeftir.  
Unutulmamalıdır ki KADINLAR kurtulursa erkeklerin kurtulmasına gerek kalmayacak kadar barış dolu bir hayat yaratılabilir. 
 
Anahtar kelimeler: kimlik, Atatürk ve kadın. 
 
TURİZM BROŞÜRLERİNDE KADIN İMAJI: SEMİYOTİK BİR ANALİZ 
Doç. Dr. Nuray Türker, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi 
Büşra Meltem Türkmen, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.L öğrencisi 
 
ÖZET 
Turistik ürünlerin tanıtımını ve satışını sağlayan turizm broşürleri, turistlerin satın alma kararlarında oldukça etkilidir. Bu 
broşürlerde sıklıkla kadının imaj yaratıcı bir unsur olarak kullanıldığını görmek mümkündür. Özellikle deniz-kum-güneş turizm 
ürününü tanıtan broşürlerde deniz, kumsal, havuz, kadın, çıplaklık, aile vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
göstergebilimden yararlanılarak turizm broşürlerinde yer alan kadın figürünün Safranbolu'da yaşayan halkın gözünden görsel 
çözümlemesinin yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda TUI seyahat acentesinin kataloglarında kullanılan 11 kadın temalı fotoğraf 
seçilmiştir. Safranbolu'da yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 25 kişiyle yüz yüze görüşme yapılmış ve 
bu fotoğrafları yorumlamaları istenmiştir.  
Çalışmadan elde edilen sonuçlar, kadının turizm broşürlerinde kullanılmasının görsel olarak güzeli, estetiği, kaliteyi 
çağrıştırdığını göstermektedir. Bu broşürler, toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkan, tatil yapan, özgürlüğünün ve 
bireyselliğinin tadını çıkaran kadını vurgulamaktadır. Broşürlerde yer alan çocuklu aile fotoğrafları kadının aile yaşantısında hem 
eş olarak hem de anne olarak tüm sorumluluklarını yerine getirdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bununla birlikte, toplum 
tarafından kadına yüklenen annelik, karılık rollerinin yanı sıra bu broşürler kadının cinsel bir simge olarak algılandığını da ortaya 
koymaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Cinsiyet, Kadın, Tanıtım, Broşür, Turizm. 
 
Yeni Medya, Temel Bileşenleri ve Sanatın Değişen Estetik Dili 
Ezgi TOKDİL, Doktora Öğr., Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi ABD 

 
Özet  
Bu araştırmada, Lev Manovich'in yeni medya yaklaşımından yola çıkarak, yeni medyanın özellikleri olarak tanımladığı görsel 
atomizm, montaj, tipografi ve yeni bakış kavramlarının görsel sanatlar ve sinema alanında göstergeleri ve açılımları 
karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Manovich'in 1920'lerin avangard tekniklerinin 20. yüzyılda modern toplumların bilgisayar 
arayüzleri ve yazılımlarına dönüştüğü iddiası temelinde, yeni bir kültürel form olarak yeni medyanın 1990'larda genel 
görünümleri görsel sanatlar ve sinema alanından örneklerle analiz edilerek, 21. yüzyıl 'post-truth' çağında yeni medyanın sanatın 
içinde nasıl yer aldığı, hangi niteliklere sahip olduğu ya da yeni medya sanatının hangi alt kategorilere açımlandığı örnekleme 
alınan çalışmalar yoluyla incelenmektedir.  
Bu araştırmanın amacı, başlangıcından günümüze kadar teknolojik gelişmenin ve bilgisayar tabanlı teknolojilerin sanatın içine 
nasıl nüfuz ettiğinin, nerede sanatı manipule ettiğinin ve en sonunda hangi toplumlarda sanatın yönünü değiştirdiğinin örnekleme 
alınan sanatçı ve sanat eserleri yoluyla bütünsel olarak analizini yaparak değişen gerçeklik algısını ortaya koymaktır.   
Anahtar Kelimeler: Lev Manovich, Yeni Medya, Yeni Medya Sanatı, Dijital Sanat, İnteraktif Sanat 
  

 
Conspiracy theories in social media. University students’ beliefs on cancer cure and vaccinations 
Philemon Bantimaroudis1, Maria Sideri2, Dimitris Ballas3, Theodoros Panagiotidis4 

  
1Professor, Dept. of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, pbantima@ct.aegean.gr 
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Abstract 
Postmodernism has created a reality of ongoing changes, uncertainty and anxiety, within which people seek for answers and 
solutions through other sources of information and knowledge, beyond science, institutions and authorities to whom they would 
normally turn to. Social media providing easiness in terms of content generation, access to information and interactivity 
constitute one of these sources. Information and knowledge disseminated though them resembles to a flood and is often of 
questionable nature with reference to its origin, validity and logical foundation. As a matter of fact, conspiracism and fake news 
find a fertile ground in these digital spaces. Users frequently adopt digital content without scrutinizing it, not being able to 
distinguish between valuable information and junk. The current study investigates University students’ beliefs regarding the 
conspiracy theories of cancer cure and vaccinations. Students from four European universities participated in the exploratory 
survey which revealed that students evaluate social media as credible and trustworthy sources during their information seeking 
activities and that a significant number of them focus their attention on health-related conspiracies such as the "cancer cure" and 
the vaccine topics that is explicable in the frame of people’s worry about their well-being.  
 
Keywords: Conspiracism, delusions, social media, cancer cure, vaccination. 

 
Büyük Veri ve Yeni İletişim Teknolojilerinde Mahremiyet Sorunu: Örnek Olay İncelemesi olarak Amazon 
Lale Barçın Aka, İlhami Çağrı AKA * 
 
Özet 
Günlük hayatımızın her alanında teknoloji kelimesini çok sık kullanmaktayız. Teknoloji, insan hayatını büyük ölçüde 
kolaylaştıran, dönüştüren ve geliştiren bir olgudur. Teknoloji alanında ortaya çıkan her yenilik, insan hayatına ekonomik, politik 
ve sosyo-kültürel açıdan yenilikler ve devinimler de beraberinde getirmektedir. İnsanoğlunun hayatı bu yeniliklerle evrilmekte ve 
insan hayatını etkileyen teknolojik gelişmeleri yeniden üretmektedir. Küreselleşmenin etkilerinin görüldüğü bu çağda teknolojiyi 
insan yararına kullanmak her zaman düşünüldüğü kadar kolay değildir. Yenilikler ve teknolojik gelişmelerin pek çok yararı 
olduğu gibi beraberinde birçok soruna da yol açmaktadır; özellikle kişisel mahremiyeti ve güvenliği de zedeleyebilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, büyük veri ve yeni iletişim teknolojilerinin karmaşık doğasını eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmek ve 
bu teknolojilerin bireysel/toplumsal yaşama yansımalarını etik, güvenlik ve mahremiyet bağlamında tartışmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, bir durum çalışması olarak Amazon incelenecektir. Amazon’a genel bakış, büyük veriyi nasıl ve hangi amaç ile 
kullandığı ve veri mahremiyeti açısından irdelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Yeni İletişim Teknolojileri, Mahremiyet, Amazon 
* Lale Barçın Aka; Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Araştırması Bölümü Doktora öğrencisi, 
*İlhami Çağrı Aka; Katip Çelebi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Doktora öğrencisi 
 
 
TRENDS IN THE ADVERTISING INDUSTRY IN ROMANIA 
Ioana Albu, (University of Oredea) 

 
Abstract 
The Romanian advertising market has suffered a lot in the past few years in the context of the economic crisis. The budgets 
allocated for advertising were cut as a result of the companies’ attempt at reducing costs. However, since 2014 an upward trend 
has been registered in this segment. According to statistics, for the year 2015 Romania has registered an increase of up to 10 
million USD, the advertising agencies being optimistic with regard to the future of the respective industry. In 2016 the 
advertising market went up by 22%-the highest value in Europe, according to a most recent study made by ROADS. According 
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to forecasts made, the potential for growth is considerable in Romania, although as a total value it is situated below the European 
average, and needs to be sustained by education and best practice of the local industry.  
Key words : display, media, online advertising,  interactive advertising , rate,  sponsorship,  

 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ AÇISINDAN BAZI DEĞİŞKENLER İLE 
İNCELENMESİ: EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Ayşen Kovan (Doğu Akdeniz Üniversitesi) 

 
İletişim ve iletişim becerileri kavramı geçmişten günümüze kadar araştırılan ve araştırma konusu olma güncelliğini 
sürdürmektedir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ‘İletişim Becerileri’ (İB) açısından bazı değişkenlerle incelemesini ele 
alan karşılaştırmalı bir çalışmadır. 
Araştırmanın örneklemini, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPDA) ve Beslenme 
ve Diyetetik (BD) programlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Yardım meslekleri grubunda yer alan RPDA ve BD 
programı öğrencileri için iletişim ve iletişim becerilerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir.  
Araştırmada veri toplama araçlarından ‘İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği’ (İBDÖ) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin 
demografik özellikleriyle ilgili bilgileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile elde edilmiştir. 
Araştırma sonucuna göre, DAÜ’de RPDA ile BD programı öğrencilerinin İB’nin program, cinsiyet, sınıf, algılanan anne-baba 
davranış biçimlerine ve yaşanılan yere göre nasıl bir farklılık gösterdikleri üstünde durulmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında, 
uygulama alanına ve ileriki araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.   
 
SOSYAL MEDYADA GÜNCELLENEN TÜRK KİMLİĞİ: “BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM” 
Yrd. Doç. Dr. İsmail ABALI, Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  
 
Özet 
Geçmişte radyo ve televizyon aracılığıyla her evin vazgeçilmezi olan iletişimsel teknoloji, bilgisayar ve özellikle akıllı 
telefonların kullanımının artmasıyla artık cebimize kadar girmiş ve her ortamda, her yerde ve her an internete erişim mümkün 
hale gelmiştir. Günümüzde internete girme amaçlarının en başında gelen sosyal medya ise iletişim/etkileşim tarihine ayrı bir yön 
vermiş, bugüne kadar pasif konumda olan en sıradan insanlar bile sosyal medya aracılığı ile birer sanal lider haline gelebilmiştir. 
Öyle ki bu durum, sıradan insanların, etkileşime yön veren aktif konumdaki kitle iletişim araçları gibi- hatta onlardan daha etkin 
bir şekilde- haber üretip aktarmak, toplumun belli bir kesimine çeşitli açılardan yön vermek ve içerik üretip yaymak gibi işlevlere 
sahip olmasına yol açmıştır. 
Sosyal alandaki bu büyük değişimin, elbette ki, toplumun bir aynası konumunda bulunan kültürümüze yansıması da 
kaçınılmazdır. Bu çalışmada, sosyal medyanın toplumda ve dolayısıyla kültür dünyamızda yarattığı bu değişimin etkilerinden 
biri olduğu kanısına vardığımız Türk kimliğinin bu platformda nasıl işlendiği, nasıl güncellendiği ve geçmişten bugüne ne gibi 
özelliklerin eklenip çıkarıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Söz konusu tespit yapılırken ise sosyal medyada çoğunlukla 
kullanılan “Başka Ülkede Yaşayamam” capsleri ve buna benzer paylaşımlar örnek alınacaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Türk Kimliği, Elektronik Kültür Çağı 

 
SİNEMADA MİTOLOJİNİN MODERN YORUMU 
Dilan Tüysüz, Adnan Menderes Üniversitesi 
 
Mitoloji, eski toplumların doğaya, insan ilişkilerine,  
tarihsel olaylara ve dine dair inanış ve düşünüşlerini içeren söylemsel bir pratik olarak tanımlanmaktadır. Her kültürün ve ulusun 
kendi efsaneleri, tanrıları, kahramanları, canavarları ve mucizeleri mitolojik anlatılarda yer almaktadır. İnsanın kendi varlığını ve 
dünyayı anlamlandırmasında yol gösterici olma niteliği taşıyan bu mitolojik anlatılar edebiyat, resim, tiyatro, heykel, müzik ve 
sinema gibi alanlarda yeniden üretilerek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Mitolojiyi ilham kaynağı olarak sıklıkla 
kullanan sinemada genel eğilim, mitolojik öyküyü birebir uyarlayarak epik-fantastik film türü içinde sunmaktır. Bunun yanı sıra 
mitolojiye modern yorum getirme çabası taşıyan anlatılar da bulunmaktadır. Ancak mitolojiyi referans alırken hangi yöntem 
tercih edilirse edilsin, mitolojik metnin iyi/kötü, doğru/yanlış, adalet, ahlak gibi kavramlar hakkındaki ideolojik alt-metinleri 
değişmemektedir. Çalışmada amaçlanan; sinemada mitolojinin modern yorumları ve mitolojik metin arasındaki ilişkiyi sadakat 
ve farklılık bağlamında inceleyerek, yeniden yorumlamanın ideolojik ve kültürel göndermelerini ortaya koymaktır. Bu 
doğrultuda Nerdesin Be Birader? (2000, yön. Joel&Ethan Coen) ve Kutsal Geyiğin Ölümü (2017, yön. Yorgos Lanthimos) 
filmleri ele alınmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, ideoloji, sinema 
 
Kültürel Epistemoloji Bağlamında Türk Toplumunda ‘Gerçek Bilginin Neliği Sorunu’ Üzerine: Haber ve Gerçeklik 
İlişkisinin İnşasında Beyânî Epistemolojinin Etkisi 
Remzi Bilge 
 
Cabiri tarafından Arap-İslam akıl yapısının otantik düşünme metodu olarak kavramsallaştırılan Beyânî bilgi sistemi, kökü İslam 
öncesi Arapların düşünce üretim pratiklerine dayanan ve sonrasında İmam Şafii’nin formüle dökerek dinde gerçek bilgiye 
erişmenin metodu haline getirdiği bir epistemolojik paradigmadır. Arapça’nın yapısal özellikleri ve Bedevilerin tarihi/coğrafi 
deneyimlenmeleri ile şekillenerek bilinçdışı bir zeminde akıl yürütme faaliyetlerini etkileyen bu paradigma, Ehli Sünnet İslami 
anlayışının temel bilgi sistemi haline gelmiş ve Müslüman olmalarıyla birlikte Türklere de aktarılmıştır. Yüzyıllar boyu Beyânî 
aklın hakim düşünsel etkileri altında yaşayan Türk toplumunun kolektif düşünce şemalarının ve dolayısıyla toplumsal gerçekliği 
oluşturan epistemolojik eğiliminin bu yönde dönüşmüş olması doğal bir sonuçtur. Bu bağlamda çalışmamızda, toplumda gerçek 
(sahih) bilginin elde edilişine ilişkin bir düşünsel ağırlık merkezi oluşturan Beyânî düşünce sisteminin, medya mecralarından 
yayımlanan haberlerin itibarı üzerindeki etkisi incelenecektir. Böylelikle Türk toplumunda habere güvenin kültürel kodlarının 
bilgi sosyolojisi ekseninde çözümlenmesi amaçlanmaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: Beyânî bilgi sistemi, kültürel epistemoloji, bilgi sosyolojisi, haber-itibar ilişkisi, toplumsal gerçeklik 
 
Dış habercilikte yabancı haber kaynaklarına bağımlılık: Hürriyet, Sabah ve Türkiye Gazeteleri Örneğinde 2017 Yılı 
Suriye İç Savaşı Haberlerinin İncelenmesi 
Doç. Dr. Yavuz Bayram198 
 
Dış politika alanı spesifik bilgiler içermesi, terminolojisinin zorluğu ve sıradan insanın gündelik bilgisinin ötesinde ilişkiler ağını 
sahip olması dolayısıyla medya çalışanları açısından zor bir alandır. Ülkelerin sınırlarını aşan haberleri takip edebilmek medya 
kuruluşları açısından zahmetli ve pahalı bir iştir. Bunun için birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de basın kuruluşları ülke 
sınırları dışındaki haberleri kendi muhabirleri ile takip etmekten çok, yabancı haber ajansları ve medya kuruluşları aracılığı ile 
takip etmektedirler. Bu durum beraberinde kendi topraklarının birkaç yüz kilometre ötesindeki gelişmeleri yabancı bir medya 
kuruluşu üzerinden izleyen yerli bir basını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle birinci Körfez Savaşı sırasında yakın komşumuz olan 
Irak’ta yaşananları CNN ve Reuters gibi ABD kaynaklı kuruluşlar üzerinden izleyen medya kuruluşlarımızın olması haberin 
olmazsa olmazı olan doğruluk ve objektiflik gibi unsurların ne ölçüde hayat bulduğunu sorgulamayı da beraberinde getirmiştir. 
Dış politika haberciliğindeki dış kaynaklara bağımlılık akademik düzeyde yapılan çeşitli çalışmalarca da tespit edilmiştir. Bir 
diğer komşu ülke Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan çatışma ortamı Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir durumdur. En 
uzun kara sınırımızın olduğu Suriye’de yaşananlara Türk dış politika karar alıcıları kayıtsız kalmamış, aynı zamanda bu insani 
trajedi sorununa askeri ve politik anlamda müdahil olmuştur. İşte yapılacak olan çalışmada ülkemizi yakından ilgilendiren Suriye 
iç savaşı sorununu ulusal basının hangi haber kaynaklarından takip ettiği sorgulanacaktır. Bu amaçla 2017 yılı içerisinde 
Hürriyet, Sabah ve Türkiye gazetelerinde yayınlanmış olan Suriye iç savaşına ilişkin haberlerin haber kaynakları sorgulanacaktır. 
Hürriyet ve Sabah gazeteleri 2017 yılının tirajı en yüksek ilk iki gazetesi olduğu için, Türkiye gazetesi ise tirajı yüksek ilk beş 
gazete içerisinde yer almasının yanında Hürriyet gazetesi gibi kendi yayın grubu içerisinde bir haber ajansı olduğu için de 
özellikle seçilmiştir. Yapılacak çalışma sonucunda -dış politika haberlerinde yapılan haber kaynaklarını sorgulamaya ilişkin diğer 
çalışmalarla kıyaslandığında - gittikçe dış haber kaynaklarına bağımlılığın azaldığı bulgusuna ulaşılacağı düşünülmektedir. 
Çalışmada nicel içerik analizi yöntemi uygulanacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Dış Habercilik, Haber Kaynaklarında Dışa Bağımlılık, Ulusal Gazeteler, Suriye İç Savaşı, İçerik Analizi 
 
Kısa Film Atölyesi Çalışmalarının Teknoloji Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi Üzerine Etnografik Bir Alan Çalışması 
Yrd. Doç. Dr. Serhat YETİMOVA (Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü) 
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK (Yalova Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sinema TV Bölümü) 
 
ÖZET 
Teknoloji bağımlılığı Türkiye’de ulusal ölçekte Yeşilay’ın yürüttüğü bağımlılıklarla mücadele programı kapsamında ele alınan 
bağımlılık türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle orta dereceli okul çağındaki gençlerin teknolojiden bağımsız 
hareket edememeleri durumu olarak tanımlanan bu bağımlılık türünün diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi sosyal, kültürel ve 
sağlık açısından ciddi zararları olabilmektedir. Çevrimiçi etkileşimli oyunlar, sosyal medya etkinlikleri, siber zorbalık, kontrolsüz 
medya kullanımı gibi alt konu başlıkları bulunan bu bağımlılık türünün öğrenciler üzerinde ne tip etkiler uyandırdığı yakın 
dönem akademik araştırmaların üzerinde durduğu bir konudur. Konunun sadece sosyal ve tıp bilimleri çerçevesinde bir vaka 
olarak incelenmesi yeterli görülmemekte; sürece odaklanan ve önleyici bir takım çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Gençlerin pedagojik gelişimlerine olumlu katkı sağladığı düşünülen atölye çalışmalarından biri olarak tasarlanan kısa film 
atölyesi uygulamaları gençlerin bağımlılık farkındalığı geliştirme ve sosyalleşmelerine olumlu katkı sunduğu gözlenmiştir. Bu 
çalışma kapsamında 2016-2018 yılların arasında İstanbul Maltepe İlçesinde bulunan Yeşilay temsilciliği nezdinde 
gerçekleştirilen kısa film atölyesindeki uygulamalara ilişkin etnografik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma göstermiştir ki katılım 
gösteren öğrenciler bir takım olumlu değişimler göstermekle birlikte yoğun teknoloji tüketimi baskın olduğundan öğrencilerin 
sosyalleşme ve farkındalık kazanmaları zayıf düzeyde kalmıştır. Bu etkinin sağlanamamasında gönüllü eğitmen desteğinin 
yetersizliği kadar, kısıtlı zaman zarfında gerçekleştirilen uygulamaların, istikrarsız katılımın ve eğitsel materyal eksiğinin 
etkisinin de olduğu görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Yeşilay, Bağımlılık, Teknoloji Bağımlılığı, Kısa Film, Eğitim, Başıbüyük 
 
An Ethnographic Field Study on the Impact of Short Film Workshop on the Prevention of Technology Dependence 
ABSTRACT  
 
Technology addiction is appraised one of the type of addictions by The Green Crescent (Yeşilay) in Turkey. The meaning of 
technology addiction is about dependence on technology consumerism which has social, cultural and bad-health effects to youth 
especially in the degree of secondary school. Interactive online games, social-media applications, cyber bullying (e-mobbing), 
uncontrolled media consuming and media diet are the sub-topic of technology addiction within context of recent academic 
researches. Process oriented and preventive ethnographic-communicative researches are more important than incidence (case) 
studies realized by medicine and social sciences. In the short-movie workshops it is witnessed that applications were useful and 
has good effects on the pedagogical progression and socialization of Youngers in the context of awareness of technology 
addiction. In this study the ethnographic research is done in the short-movie workshop where is applied in one of the district of 
Istanbul that is Başıbüyük (Maltepe) between the years of 2016-2018. Başıbüyük is also the name of a branch of The Green 
Crescent (Yeşilay) in Istanbul. This study showed that the participants had some positive effects but density of this effects are 
very weak instead of wide-range technology consuming. So awareness of addiction and socialization of young participants has 
weak position. The reasons were evaluated as lack of educators, limited time, inconsistent participation of young participants, 
educative material related to film and pedagogy.  
 
Social Media Usage Practices of Hearing-Impaired Students 
Deniz Kılıç, Kenan ATeşgöz 
 
In accordance with the inevitably innovative side of the information age, traditional nature of the communication industry has 
changed going away from one-way and stagnant structures towards more interactive formations that enables two-way 
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communication processes. As the prominent representatives of this age, information and communication technologies have 
played a quite critical role regarding changing conditions of communication industry and lead to new media environment. The 
new media atmosphere, supported by internet technologies, created new trends both in professional and daily practices of the 
communication sector. Social media emerged as one of the most important branches of new media environment which mostly 
embraced by young generations enabling to reach better facilities such as interaction, socialization, playing game and following 
new developments all around the world. Having visual, vocal and textual contents all together, called multi-media, social media 
atmosphere opened new gates to different virtual realms for young people. As a result, today different representatives and groups 
of young generations from various layers of communities have been experiencing social media tools such as Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube and so on in accordance with their own interest and needs. Predictably, demographic, educational, 
socio-economic, cultural and even physical features of people are determining factors regarding usage of social media 
technologies since users are not considered independently acting from their background and personal features. In this sense, 
physical abilities or disabilities are not less important than other driving features since they are supposed to be at a minimum 
level in which people may enjoy five sensory organs working properly. In this respect, users, having adequately working sensory 
organs, may benefit from media contents such as videos, music, news, games and so on all together in a single media content that 
requires different sensory features. However, it is not clear what sort of practices hearing-impaired students have concerning 
social media usage. For this reason, it is aimed to find answer to the question that “How hearing-impaired students differ from 
others in terms of usage of social media.” 
This research targets to reveal the practices and contingent differences that hearing-impaired students experince during their 
social media activities. In the study, descriptive scanning model which is regarded one of the representatives of quantitative 
research methods, will be used utilizing survey as a data collection method. For this purpose, social media attitude scale will be 
applied on hearing-impaired students, receiving education in the college for students with disabilities located in Anadolu 
University. A survey will be implemented on 90 hearing-impaired students, aged between 18-23, within the scope of the study. 
In this regard, names of the social media networks used, frequencies and different practices of social media usage by hearing-
impaired  students are targeted to be shown at the end of the research. 
 
Key Words: Social Media Usage, Hearing-Impaired Students, Social Media Usage. 
 
An Evaluation of Consumer Perceptions of Drug Ads. 
Serpik Kır 
 
Today, advertisements for consumers are lacking in academic studies for advertising and medicines for drug treatment, and for 
healthy review and translation of the consumer. Both psychological theories and marketing theories are used in terms of: The 
effect of direct advertising drugs on the consumer's perception of the safety of these drugs? What is the relationship between 
directly advertised drugs and consumer use? How informed is a patient who is directly exposed to ad medication advertisements 
when they apply to a doctor for using a particular medication? One on one interview was conducted as a data collection tool. The 
data were attached to Miles and Huberman. This technique begins with reference to organization and coding. With this approach, 
coding has two basic forms, descriptive and inferential. It is clear that the results of this study show a general positive 
relationship with direct marketing medications, efficacy and safety of medications. 
 
Keys: Consumer Perceptions, Advertising, Drug Ads,  
 
The Role of the Child in Effie Awarded Television Commercials 
Serpil Kır 
 
Roles in reference to representation of childhood and child are differentiated within the society day by day. Advertisements lead 
individuals to consume easily by the help of used elements in regard to child and childhood. The medium is television; the 
message is child and childhood; audience is adult individuals in advertisements which include elements related to child and 
childhood. When it is considered in the scope of communication process, it is seen that the concept of childhood and children are 
used as a message in advertisements which target adults. Therefore, the concept of childhood and children are used as a "cute" 
component. In this study, the representation of childhood, which is turned into a consumption object in the media, is explained in 
detail. In the content of the study, the advertisement was briefly defined and then how the child was represented in television 
commercials. Content analysis was preferred as a research method. 
Keys: Advertising, Child, Content Analysis 
 
KORKUDAN DOĞAN HAZ: TÜRK SİNEMASINDA KORKU FİLMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan1 

Arş. Gör. Türker Söğütlüler2 

 
Korku duygusu, sinemada uygulanım bakımından geniş çapta inceleme alanına tabidir. Korku filmlerinin izlendiği süreç 
içerisinde adrenalin hormonunun salgısı, filmlere duyulan hazzın başlıca sebeplerindendir ve korku duygusunun sinemaya 
uygulanımı, kültürler arası farklılığa sahip oluşunun yanında zihniyet topoğrafyalarıyla birlikte dini inanışlara göre değişkenlik 
gösterir. Bu duygu; hayatta kalma içgüdüsüyle birlikte, tehlike oluşabileceği düşünülen durumlarda korunma veya kaçma 
eylemlerini tepkisel olarak hayata geçirir. Sinema izleyicisi de korku filmlerine karşı güdüler temelli içselleştirme sonucu 
seyredilen sahnelere karşı anlık reaksiyonlar verir. Özdeşleşmenin kapılarının aralanmasına hizmet eden bu durum korku, gerilim 
ve tehlike anında hayatta kalma içgüdüsünün özdeşleşme yoluyla perde karşısındaki seyirciye aktarımıdır. Hazzı da ortaya 
çıkaran aktarımın sonucu meydana gelen tepkimeler sebebiyle seyirci, sunulan görsellik ve işitsellikten doğan korku hissine 
kapılır. Korku filmlerinde sunulan karakterlerin yaşanılan coğrafyaya göre görünüm ve temsil biçimi, Doğu kültürünün kamusal 
nitelikleriyle bilişsel özellikleri, Türk korku filmlerinin şekillenişinde önemli rol oynarken, korku filmlerine yaklaşımı 
biçimlendirerek üretilen filmlerin konularını kültürel kodlarla donatır. Korkunun patolojik özelliklerini inceleyen Freud ve 
Freudyen bakış açıları, kökenleri Alman Ekspresyonizmi’ne dayanan korku filmlerinin açıklığa kavuşturulmasında işlevselliğe 
sahiptir. Freud’un analizlerinde sunduğu nevrozların benzerleri, sinemada özdeşleşme yoluyla seyircide nörolojik tepkimelere 
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yol açar. Çalışmada; Türk sinemasında korku filmlerine Freudyen bakış açısıyla yaklaşılarak, psikanaliz yöntemiyle 2017 yılının 
öne çıkan korku filmleri incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Korku, Freud, Psikanaliz, Türk Sineması 

 
 

TÜRK SİNEMASINDA ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ ÜRÜN YERLEŞTİRME BAĞLAMINDA “PEK YAKINDA” 
ÖRNEĞİ 
EMRE AHMET SEÇMEN 
  
Sinema, icadından başlayıp ilk filmlerin gösteriminin yapıldığı andan itibaren, izleyici üzerinde kalıcı etkiler bırakan bir sanat 
dalıdır. Yazılan senaryoların geniş kitlelere hitap etmesi ticari amaçlı ilk önceliktir. Sinema sektörü, reklam sektörü ile işbirliği 
içerisine girerek etki alanını daha da büyütmüş; bir ürünün tanıtılmasında önceden denenmeyen, ürünün daha çok akılda 
kalmasını sağlayan ve maliyeti düşük bir yöntem olan “Ürün Yerleştirme”, sinema filmlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntem 
olmuştur. 
Araştırmanın amacı, 2014 yapımı “Pek Yakında” isimli filminde yapılan ücretli ve ücretsiz ürün yerleştirmelerin tespit edilmesi 
ve özellikle “Ücretsiz Ürün Yerleştirme” lerin filme sağladığı faydaların bulunmasıdır. Ürün yerleştirmenin tanımı, tarihçesi, 
türleri, avantajları ve dezavantajlarına ilişkin değerlendirmeler çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi 
içerik analizi olarak belirlenmiştir. Bu analizin yapılmasında filmin kendisi kullanılmış; ayrıca konu ile ilgili yayınlanmış kitap, 
makale, tez ve elektronik kaynaklar araştırılarak bir literatür taraması yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ürün Yerleştirme, Türk Sineması, Pek Yakında, Cem Yılmaz 
 
REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNDEN KÜRESEL VE YEREL GÖRÜNÜMLERİN İNCELENMESİ: DUREX ÖRNEĞİ 
MPhil. HAKAN GÜLÇAY199 

 
ÖZET 
Günümüzde reklam kavramsallaştırması ve beraberinde gelen olgusal farklılıkları, sosyal bilimler alanının en önemli çalışma 
alanlarından birisidir. Bu çalışma alanının çeşitliliği içinde, reklam perspektifinin sunmuş olduğu tanımlar da çeşitlilik ve 
farklılıklar göstermektedir. Temel gayesi bir ürünü geniş yığınlara tanıtıp beğendirerek alım ve satım platformunun oluşturulma 
çabası içinde olan reklam kulvarı, çağımızda genişlemiş kitle iletişim araçlarının kullanımıyla ücret karşılığı ile oluşturulan bir 
duyuru biçimi haline bürünmüştür. Ancak salt amacı ticari bir fayda veya finansal bir kaygı olmamakla birlikte, gelişen rekabet 
ortamında firmaların pazar paylarını korumak, geliştirmek ve genel amaçların dışındaki en dikkat çekici çabaları olan imaj 
devamlılığı esas alınan kampanya biçimleridir. Bu çalışmada reklam olgusunun bütünselleştirici çatısı altında küresel ve yerel 
reklam kavramsallaştırmalarına ve söz konusu reklam çeşitlilikleri arasındaki farklılıklara ilişkin tanımlamalara, verilere ve 
yorumlamalara yer verilecektir. Bu çerçevede oluşturulan söz konusu çalışmada, nitel araştırma tekniği beraberinde içerik analizi 
yönteminden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonunda ise, küresel ve yerel reklam türlerine ilişkin farklılıklar ve benzerliklere 
yönelik veriler oluşturularak, aralarındaki olgusal ilişki araştırılmıştır. Böylelikle reklam filmlerinin üretilmesinde, global firma 
ürünlerinin yerel ve küresel olguları hangi ölçütlerde dikkate aldığı ve bunu ürettikleri reklam filmlerine ne şekilde sağladıkları 
araştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Reklam, Küresel, Yerel, Farklılık, Benzerlik. 
 
ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ: AZERBAYCAN FUTBOL TAKIMI KARABAĞ’A YAPILAN 
KOREOGRAFİ HAKARETİNE İLİŞKİN HABER ÇÖZÜMLEMESİ 
Yrd. Doç. Dr. Emre Vadi BALCI200 
MPhil. Hakan GÜLÇAY201 
 
Özet 
Bu çalışmada, 18 Ekim 2017 tarihinde Azerbaycan futbol takımı Karabağ ile İspanya futbol takımı Atletico Madrid arasında 
oynanan maçın ardından 20 Ekim 2017 tarihli Sabah Gazetesi’nce yapılan “En Ezik Koreografi” başlıklı haberin yazılı basındaki 
sunumu konu edilmiştir. Söz konusu haberin Teun A. van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi modeli çerçevesinde 
çözümlenmesi amaçlanmış ve bahsi geçen kuramcının haber söylemi yaklaşımınından yola çıkılmıştır. Aynı çalışmada yazılı 
basında yer alan söz konusu gazete haberini eleştiren ve kınayan haberler de incelenmiş ve karşılaştırmalı bir çözümleme analizi 
yapılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda, haberlerin tümünde okuyucuya belirli bir şema çerçevesinde sunulduğu ve 
toplumsal söylem normlarının yeniden, istemli ve örgütlü bir şekilde üretildiği belirlenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Haber Söylemi, Toplumsal Söylem, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Teun A. van Dijk, Model.  
 
Media Literacy and False Education On Sex In Adolescence 
Tuba Mirza 
 
There is a huge misunderstanding on the things that they are watching. Thus, they built dangerous personalities to build intimacy 
of the other sex by watching porn movies. As a reaction of this behaviour, they do not hesitate to rape and kill the women. Suphi 
Altindoken (killer of Ozgecan) give a speech explaining how he manage to kill Ozge.  
The discussion of the article is to provide a comparison between the killer and the way of the rape. It seems easy for the rapist to 
expect a feedback from the girl to have sex. Because she did not accept to behave as he wanted to she has been killed.  
Media Literacy classes are important for this reason. When both sexes of the youth learn to decode media in guidance by a 
teacher or an instructor they will do better in building intimacy. 
 
Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Modellerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi 
Esra Yılmaz 

																																																								
199 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. 
200 Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Anabilim Dalı.	
201 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. 
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Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler belediyelerin de halkla ilişkiler uygulamalarında yeni iletişim teknolojilerinden daha 
fazla yararlanması sonucunu doğurmuştur.  Online halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilebilecek web sayfaları, mobil ve 
sosyal medya uygulamaları, belediyelerin halkla ilişkilerinde ve etkileşimde önemli bir noktada yer almaktadır. Başka bir 
deyişle, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte, belediyelerin tanıma ve tanıtmada kullanabileceği uygulamalar çeşitlenmiş ve web 
2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu süreç daha da hız kazanmıştır. Belediyelerin geleneksel kitle iletişim araçları yanında 
bu yeni iletişim teknolojilerinden yararlanması, halk ile kurulacak iletişimin iki yönlü ve etkileşimli bir biçimde gelişmesine daha 
fazla olanak tanımaktadır. Bildiriye konu olan araştırmada; Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 il belediyesinin web sayfaları 
içerik analizi yöntemine tabi tutularak, ilgili belediyelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde iki yönlü simetrik modeli uygulama 
becerileri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, İki Yönlü Simetrik Model, Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler 
 
Being a Cameroonian Woman in TRNC: An Ethnographic Research 
Tuba Mirza 
 
It is hard to be a woman in any foreign country as far as international students concerned. In this ethnographic study, the aim is 
to explore how it is to be a Cameroonian woman, in a different society with different norms and values. This paper seeks to find 
out all the idiosyncratic challenges that Cameroonian women face in TRNC.  
During a one month time period, a diary will be kept as a mean of data collection from a Cameroonian PhD student. The reason 
of this choice is twofold: the choice of the nationality is principally fuelled by the participant ease of access in all the sense of the 
term; the choice of the academic level is driven by aspects such as the participant’s maturity, independence, experience, and 
other factors.  
Keywords: Ethnography, Other, Identity. 
 
Halkla İlişkiler ve Müzik 
Dr. Alp ÖZEREN, İstanbul Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi  
 
AMAÇ 
İLETİŞİM ve MÜZİK disiplinlerinin sürekli etkileşim ve işbirliğinden hareket ile; ulusal ve uluslararası müzik endüstrilerindeki 
halkla ilişkiler faaliyetlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi neticesinde; her iki disiplinin yararlanabileceği işlevsel, bilimsel 
bir veritabanı oluşmasının gerekliliğini önermek ve bu sürece katkı sunabilmek, bildirinin temel amacıdır.  
YÖNTEM 
Tarama, değerlendirmeye dayalı dökümanlar ile bildiri yazarının her iki disiplindeki akademik çalışmalarına, mesleki 
deneyimlerine dayalı bilimsel gözlem ve deneyimler, bildirinin temel veritabanını oluşturacaktır.  
SONUÇ 
Halkla İlişkiler ve Müzik çalışmalarının yolları; pek çok zaman ve mekânda kesişmektedir. Öte yandan; her iki alanın buluştuğu 
akademik disiplinlerarası çalışmalar ise, olası işbirliği ve etkileşim potansiyeli düşünüldüğünde, hayli yetersizdir. Her iki alanın 
çalışanları, yöneticileri, öğrencileri; birbirlerini, karşılıklı olarak daha çok tanıdıkları, anladıkları, deneyimlerini paylaştıkları 
oranda; istihdam, itibar yönetimi, sektörel canlılık vb. başlıklar altında olumlu, önemli ve değerli kazanımlar sağlanabilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler 
İletişim ve Müzik    -    Müzik Endüstrisi     -     Akademik Disiplinlerarası Çalışmalar  
 
YENİ ROLLER/KİMLİKLER, KÜLTÜREL DEĞİŞİMLE BİRLİKTE ERKEKLİK OLGUSUNUN DÖNÜŞÜMÜ: 
“BABAM VE OĞLUM” İLE “HADİ BE OĞLUM” FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 
Yrd.Doç.Dr.Feridun NİZAM, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Bölümü 
 
Kültür insanlık tarihinin başlangıcından beri tüm toplumların ortak olgusudur. Bu olgu insanlarla diğer canlıları ayıran bir değer 
olma özelliği taşır. Sürekli kendini yenileyen bir nitelik taşıyan kültür olgusu etkileşim içinde olduğu tüm öğeleri de 
değiştirmekte ve güncellemektedir. Bu değişim toplumdan topluma hız ve yön olarak değişiklik göstermektedir. Bu süreçte 
toplumsal cinsiyet rolleri de toplumsallaşma sürecinde sürekli olarak yeniden üretilir ve öğrenilir bir hal alır. 
 
Kültürel değişim artık öyle bir hal almıştır ki kadın hastalığı olarak görülen bulimia ve anoreksi erkeklerde de görülmeye 
başlamıştır. Erkeklik doğuştan gelen bir hâkimiyet barındırmamaktadır. Derbilerde, asker uğurlamalarında, sünnette, yatakta, 
mecliste yüceltilerek son halini almıştır ve zaman içinde sürekli yeniden üretilen bir söylem mekanizmasıdır. Toplumu oluşturan 
cinsiyetlerden kadının tartışılması ve feminist hareketlerin oluşması sonucu erkeklik de bu tartışma ve sorgulamanın içinde yer 
edinmiştir. Erkeklik imajlarının medya ve sinemada yer alması hem pazar kapısı, erkekleri tüketim kültürü içine çekmenin yolu 
hem de mevcut yapıya itirazın ve sorgulamanın aracı konumundadır. Kadın kimliğinden farklı olarak bir iktidar şeklinde 
anlamlandırılıp kurumsallaşan ve kültürden kültüre farklılık gösteren erkeklik, erkeğin toplumsal yaşamda nasıl düşünüp 
davranacağını tanımlayan bir pratikler toplamıdır. Erkeklik sosyal bir inşadır. 
 
Aynı zaman dilimi içinde değişimi farklı hızlarda yaşayan pek çok erkek modeli de mevcut bulunmaktadır. Kuşak farkı bunun 
örneklerinden birini oluşturur. Bu anlamda baktığımız zaman ülkemizde pek çok emsal bulunması ve sinemaya da yansıtılmış 
olması irdelenmesi gereken bir araştırma konusu olma niteliği taşımasına sebep olmuştur. Sinemada araştırmacılar farklı erkeklik 
kavramlarını çözümlerken yararlandıkları araçlardan biri de erkeklik krizidir. Erkeklik kavramı toplumsal cinsiyet ve psikanalitik 
düzlemde tartışılıp toplumumuzdaki yansımaları ele alınacaktır. Toplumda baba rolünü üstlenen bireyin anne rolünü de üstlenip 
sorumluluk almasının onun üstünde yarattığı farklılık “Babam ve Oğlum “ ve “Hadi Be Oğlum” filmleri üzerinden 
araştırılacaktır. 13 yıl arayla yapılmış olan “Babam ve Oğlum “ ve “Hadi Be Oğlum” filmlerindeki erkek karakterler analiz edilip 
kavramsal ve kuramsal çerçevede incelenerek içerik analizi yapılacak ve zaman içinde medyaya yansıması araştırılarak sonuca 
ulaşılmaya çalışılacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, erkeklik, kültür, kimlik 
 
TÜRKİYE’DE POLİTİK DİZİ GELENEĞİNDE DEĞİŞİMİN İZLERİ: MİROĞLU'NDAN ÇAKIRBEYLİ'YE 
YERALTINDAN SESLER 
Arş.Gör.Ceyhun BAĞCI, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
Yrd.Doç.Dr.Feridun NİZAM, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 

 
Özet 
Türkiye'deki dizi yayıncılığı, medyanın ekonomi politiği, toplumsal değer yargılarının deformasyonu, toplumsal cinsiyet 
rollerinin sunumu, yurtdışına satılan dizilerin sayısındaki artış ve kültür aktarımı gibi pek çok konu bağlamında iletişim 
araştırmaları için incelenmeye değer meseleleri içermektedir. Türkiye’de özel kanalların yayın hayatına girmesi ile birlikte 
diziler özellikle toplumsal olaylardan ve güncel konulardan daha fazla etkilenmeye başlamıştır. 1996’da Susurluk Kazası ile 
ortaya çıkan mafya-devlet ilişkileri de dizilerde işlenir olmuş, politik dizi türevinin art arda örnekleri ekranlarda yer bulmaya 
başlamıştır. Bu dizilerin yayın dönemlerine bakıldığında gündemi en çok meşgul eden ve çok tartışılan örnekler Deli Yürek ve 
Kurtlar Vadisi dizileri olmuştur. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Deli Yürek dizisinin başrol karakteri “Yusuf Miroğlu” ile 
2003 yılında yayımlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol karakteri “Polat Alemdar”ın temsil ettiği kimlikler ve olay 
örgüleri yayınlandıkları tarihten itibaren özellikle içerik ve söylem özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.  
 
“Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisi de mafya ve devlet ilişkisini konu edinen bu dizi geleneğinin güncel bir örneği olarak 
karşımızda durmakta ve 'yeni Kurtlar Vadisi' olarak tanımlanmaktadır. Hem yapımcısının Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi 
ekibinden olması hem de başrol oyuncusunun Kurtlar Vadisi'ndeki “Çakır” karakterine göndermede bulunarak “Çakırbeyli” 
soyadını taşıması ve aynı oyuncu tarafından canlandırılması ile doğrudan bu geleneğe işaret edilmektedir.  
Bu çalışmada yayınlandıkları dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandıran “Deli Yürek” ve “Kurtlar Vadisi”  dizileri ile 
mafya/devlet ilişkisini konu edinen bu geleneğin güncel örneği olarak 2015 yılından beri yayımlanmakta olan “Eşkıya Dünyaya 
Hükümdar Olmaz” dizilerinin karşılaştırmalı analizi ile aradan geçen yaklaşık 20 yıllık süreçte Türkiye’de politik dizi 
geleneğinin değişimi ve televizyon sektörü içerisindeki yeri üzerine bir analiz yapılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: televizyon dizileri, politik diziler, temsil 
 
Sanal Ortamda Müze İletişimi: Türkiye’deki Müzelerin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma 
Yrd. Doç. Dr. Gül COŞKUN DEĞİRMEN∗ 
 
Tarihsel zenginlik açısından önemli bir yere sahip olan Türkiye birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Nesiller arası bilgilerin 
aktarılmasında, ülke ve dünya tarihinin öğrenilmesinde ve Türkiye’nin tanıtımında önemli bir yere sahip olan müzeler günümüz 
iletişim ortamlarına uyum sağlamalı, özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda internet ortamından hedef kitlelerine bilgiler 
sunmalıdır. Gerek aktif olarak müzeyi ziyaret etmek isteyenlere kolaylıklar sağlanmalı, gerekse o bölgeye henüz hiç gitmemiş 
olanlar için bir tanıtım aracı olarak kullanılmalıdır. İnternet ortamında müzelerin turizm açısından yerli ve yabancı turistlerin 
üzerindeki ülke imajına katkı sağlayacak bir araç olduğu unutulmamalıdır. Bu doğrultuda ortaya konulan bu çalışmada, 
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin web siteleri, web sitesi analiz yöntemi ile incelenerek, konuya ilişkin 
öneriler ortaya koymak amaçlanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Müze, Web Sitesi, İletişim 
 
Documentaries, art and the Greek Public Television 
IOANNIS SKOPETEAS, University of the Aegean, Mytilene, Greece  

 
The major advantage of the Greek Public Television (that is ΕΡΤ) compared to the practice of the private broadcasters, has 
always been the quality of its programmes. This is expressed not only via the selection of the films and the fictional series but 
also the factual programmes i.e newsreels, historical series, current affaires and above all, documentaries. Of all the documentary 
genres cultivated by the Greek television (social, political, science, nature etc) there is one that can be found only in the Public 
Television, although is then screened in the major festivals, and functions as the main basis of its prestige and: the Art 
documentaries.   
This term refers to cultural documentaries, single or series, that involve in issues of art, artists and makers of all kind as well as 
cultural activities or events. From the 1000 documentaries shot by 200 directors within the series Paraskinio (1976-2015) to the 
biographies of artists in the documentary series Monograma which was launched in 1981 and has been produced up to the 
present, and the very recent Factory (2016) shot entirely in a single 30-minute shot, there is a great variety of approaches in 
terms of style, content and documentary modes.  
This paper revises and categorises the tradition of Art documentaries in the Greek Public Television. It first uses the tools of 
stylistic analysis (mainly Average shot length, duration of interviews - archival footage - voice over etc) so as to show the 
evolution in the form. It then discusses the limits of television and cinema documentary, the role of Public television, the creative 
and informative documentary, the authorial approach to the maker within the postmodern era.  
 
The role of the short clips cuts of the political films shown on Facebook in attracting the viewer to search about the 
political struggles. 
Nidal Salah  
 
Abstract:  
For many decades of the age of media the political struggles and wars shown on the screens exactly as it broke out on the ground, 
which makes this kind of films valuable in many ways. This paper argues if showing short clips of political and wars films on 
Facebook leads Facebook users to watch the full movies looking for more information about that political issue reflected in the 
film. 
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The ordinary promotion way for any new movie is to make a trailer then to publish it, but in my article both of the movies and 
purpose are different, movies are not necessary new, they could -most probably- old or showed in cinema before, also the 
purpose of promotion is not profit, it could be cognitive, pedagogical or political. 
The researcher uses the quantitative correlation analysis by measuring the relationship between watching the short clips of 
cinema movies, not the trailers, on a Facebook page and looking for the whole film for more information about political issue 
where the events took place around. 
The findings of the article indicate other purposes for the short clips of the movies other than promotion, in addition of 
considering it new use of social media. Also it indicates how political cinema play role in, keeping publishing and archiving the 
political events. 
Keywords: political cinema, social media, cognition, pedagogy, war cinema. 
 
Tüketim Kültürü ve Pazarlama Stratejileri Bağlamında "Kampüs Elçiliği" 
Kevser Akyol Oktan 
 
Tüketim, pazarlama iletişimi kapsamında üretilen yeni fikirlerle toplumsal yaşamın içerisine giderek daha fazla kök salmaktadır. 
Bu fikirler yeni yaşam pratiklerini imleyen yeni kavramlarla birlikte gündeme gelmektedir. Özellikle, marka imajı, marka 
elçiliği, imaj yönetimi  gibi  "marka" ve "imaj" eksenli kavramlar toplumsal yaşamı kuşatmış durumdadır. Bu çalışma ile bu tür 
kavramlardan biri olan ve giderek popülerliği artan "kampüs elçiliği" kavramına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Kampüs 
elçiliği uygulamaları, marka konumlandırma çalışmalarının öncelikli hedefi haline gelen gençlerin, tüketim kültürü içerisindeki 
yeri hakkında kapsamlı veriler sunması açısından tartışılmaya değerdir. Üniversite öğrencilerini ilgilendirebilecek nitelikte 
etkinliklerin, burs olanaklarının, çeşitli kariyer fırsatlarının paylaşıldığı web sitelerinde "kampüs elçiliği" önemli bir faaliyet alanı 
olarak konumlandırılmaktadır. Bu nedenle, araştırma kapsamında "etkinkampus.com, akampus.com, ogrencikariyeri.com, 
manivelaakademi.com" siteleri incelenmiştir. Söz konusu sitelerin "kampüs elçiliği" uygulamaları sitelerin genel profili de göz 
önünde bulundurularak hedef kitle, etkinlik algısı, kariyer söylemi gibi temalar çerçevesinde analiz edilmiştir.  Araştırmada 
kampüs elçiliği uygulamalarının öğrencilerin "sosyalleşme" pratiklerine nasıl meta değeri kazandırdığı üzerine bir tartışma 
yürütülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Tüketim, kampüs elçiliği, kampüs temsilciliği, marka temsilciliği.  
 
The use of UAS for mapping cultural heritage in coastal areas 
Kourtzelis Ioannis, Konstantinos Topouzelis, Apostolos Papakonstantinou. 
 
Abstract 
Last years the role of Unmanned Aerial Systems becoming more and more crucial in a wide variety of scientific aspects that need 
fast and reliable geodata to monitor coastal cultural heritage areas. The dynamic processes in the coastal zone and human 
activities on the coastal environment produce pressure in cultural heritage especially in touristic places. The last years, 
Unmanned Aerial Systems (UAS) are used as an additional tool for monitoring cultural sites in sensitive coastal areas. UASs are 
used to provide accurate spatial data and high-resolution imagery products in various spatial and temporal scales.  
 
The use of UAS for mapping cultural heritage sites in coastal zone e.g ancient port and underwater petrified trees are presented. 
Both have increasing interest among scientists and archaeologists in terms of status, documentation, mapping and restoration. 
This study outlines the integration of UAS for data acquisition and Structure from Motion (SfM) pipeline for the visualization of 
selected cultural areas in the coastal zone. The used UAS-SfM methodology produces very detailed orthophoto maps for 
mapping and detecting; cultural sites, coastline changes, coastal erosion and the human pressure. The produced orthophoto maps 
analysed and the cultural information is mapped using GIS, following all the appropriate cartographic techniques.  
 

Keywords: UAV, cultural sites, UAS, data acquisition, UAV-SfM, coastal monitoring, human activities mapping, touristic 
coastal zones 

 
 
Küresel ve Yerel Markanın Tüketici Gözündeki Algısı Üzerine Bir inceleme Lipton  ve Çaykur Örneği 
Öğr.Gör.Dr.Mehmet TATOĞLU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 
ÖZET 
Küresel pazar, küreselleşme ve marka olgusu son yıllarda dünya ticaretinde ön plana çıkan üç önemli kavramdır. Küresel pazarda 
faaliyette bulunmak dünyanın çeşitli yerlerinde üretim yapmak ve satmak her ülkenin hayalini kurduğu bir iştir. Küresel pazarda 
yapılması gereken ise uluslararası koşulların ve bu alandaki fırsatların farkına varılmasıdır. Daha sonra yönetim uluslararası 
alana sınırlı bir kapasite ve faaliyetle girmeye karar verir bu sınırlı çabalardan elde edilen sonuçlara göre faaliyetlerin 
artırılmasına karar verebilir. Yöneticilerin sahip oldukları girişimcilik özelliği küreselleşmede hangi stratejilerin izleneceğini 
büyük ölçüde belirleyecektir. Bu manada küreselleşme ile gelişen pazarlama anlayışında marka kavramı girişimcilerin izleyeceği 
stratejinin en önemli unsurlarından birisidir. Küresel markalar yerel pazarlara girerken mutlaka o ülkeye ait kültürleri, yerel 
tatlar, dini ritüelleri, örf adet ve gelenekleri, hukuk sistemini incelemekte tüketicilerle iletişimi güçlendirerek satın alma 
eğilimlerini artırmaya çalışmaktadır. Müşteriler için marka ürünü tanımanın en basit yoludur bu nedenle küresel marka olmak her 
şirketin önceliği olmalıdır. Bu çalışmada küresel ve yerel markanın tüketici gözündeki algısı araştırılacak ve sonuçlar 
tartışılacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Küresel Pazar, Küyerelleşme, Marka 

 
2010 SONRASI TÜRK KOMEDİ SİNEMASINDA ERKEK KAHRAMAN STEREOTİPİ 
Huriye Kuruoğlu & Semih Salman 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

673	

 
Komedi, bilinen en eski film türlerinden biridir. Komedi, Aristo’nun kitabında “Komedya” olarak yer alırken Özön “Güldürü” 
sözcüğünü tercih etmiştir. Günümüzde ise gerek literatürde gerekse türsel sinema kategorisinde en yaygın adıyla “komedi” 
olarak kullanılmaktadır. Komedi türündeki filmlerde, genellikle kahraman bir tip ya da karakter yaratılarak, hikâyenin onun 
üzerinde kurulduğu söylenebilir. Kahraman kavramının tanımlanmasında ise, kültürel farklılıklar göze çarpmaktadır. Her toplum, 
kahramanına kendi değerlerine göre bir takım özellikler yükler. Bazı komedi filmlerinde daha çok yerel değer ve kültürel 
özelliklere ağırlık verilirken, bazen de kahramanın genel özellikleri yerel ve evrensel değerlerin karışımıyla şekillenir. Bu 
bağlamda, bu çalışmada, tür kuramına yönelik çalışmalardan yararlanılarak Lippmann tarafından tanılanan ve geliştirilen 
“stereotip” kavramı çerçevesinde komedi filmlerindeki erkek kahramanlar incelenmektedir. Bu çalışma, 2010-2017 yılları 
arasında gösterime girmiş olan Türk komedi filmlerinde, erkek kahramanların nasıl biçimlendiğini ve hangi sosyolojik ve 
toplumsal koşullardan etkilendiğini belli örnekler üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, analiz bölümünde yer 
alacak çalışmaya temel olması açısından, çalışmanın ilk bölümlerinde Türk Sineması’nda değişen komedi anlayışına kısaca 
değinilecek ve daha sonra da Türk sinemasında 2010-2017 yılları arasında, gösterime girdiği yıl en çok izlenme sayısına ulaşan 
komedi türündeki filmler ele alınmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Komedi, Erkek Kahraman, Stereotip. 
 
The role of Gamification in Cultural Informatics 
 
Aikaterini-Georgia Mavroeidi1, Angeliki Kitsiou1, Christos Kalloniatis1 and Stefanos Gritzalis2 
1Privacy Engineering and Social Informatics Laboratory, Department of Cultural Technology and 
Communication, University of the Aegean, GR 81100, Lesvos, Greece 
{kmav, a.kitsiou, chkallon}@aegean.gr 
2Information and Communication Systems Security Laboratory, Department of Information and Communications 
Systems Engineering, University of the Aegean, GR 83200, Samos, Greece 
sgritz@aegean.gr 
 
Abstract.  
The prevalence of Information and Communication Technologies (ICTs) has intensified information and communication 
broadcast, both in digital and real life, while it raises several risks and concerns. In this respect, several types of research have 
shown that users’ awareness increase is of major importance, focusing on the crucial role of educational and compelling 
interaction environments. Towards this, respective literature highlights the role of gamification- the use of game design elements 
in applications that are not games- in several domains such as education, marketing, health, showing that users’ engagement in 
applications where gamification techniques are applied 
has been increased. Gamified applications aim to motivate users to use technology and to increase the quantity and quality of the 
given activities’ output. This paper examines existing implications regarding gamification, focusing on the field of Cultural 
Informatics, since gamified applications are already utilised so as culture to be disseminated. The paper aims to enhance 
literature, by presenting 
gamification utilisation more methodically within Cultural Informatics, indicating the necessity of users’ awareness increase in 
this domain as well. 
 
Keywords: Gamification, Cultural Informatics, Awareness, ICT 
 
Queer Kuram Bağlamında ‘Yeni Kız Arkadaşım’ Filmi İncelemesi 
Sedef  Ege Karataş202 
Beste Elveren203 
 
ÖZET 
Türkçede garip, tuhaf, yamuk gibi anlamlara gelen queer kelimesi;  argo olarak da ‘ibne’ kelimesine tekabül etmektedir. Cinsel 
kimliklerin ve yönelimlerin kültürlere sonradan kodlandığını savunan queer teori, bu normları reddederek çoğunluk tarafından 
"öteki" gözüyle bakılan ‘queer’leri incelemektedir. Son yıllarda giderek çoğalan LGBTİ hareketleri; toplumsal cinsiyet 
çalışmaları, içinde queer kimlikleri barındıran filmleri daha görünür hale getirmiştir. Gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel 
kimlikleri barındıran Queer Sinema; bu kimlikler ve hikayeleriyle, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi olguları 
sorgulamaktadır.  
Bu çalışmada  Judith Butler’ın queer kuram bağlamında düşünceleri referans alınarak ; Fransız Yönetmen François Ozon’un 
2014 yılında çekmiş olduğu Yeni Kız Arkadaşım filmi, queer film analizi yöntemiyle incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler : Queer, cinsel kimlik, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet 
 
ABSTRACT 
The queer word, which means strange, strange, trapezoidal, and fag in the Turkish language, as a slang, it also corresponds to a 
'fag' word. The queer theory, which advocates that sexual identities and orientations are later coded into cultures, rejects these 
norms and examines 'queer', which is viewed by the majority as the 'other' eye. LGBTI movements increasing in recent years; 
gender studies have made films that contain queer identities more visible. Queer Cinema with gay, lesbian, bisexual, transsexual 
identities; with these identities and stories, questions such as gender, sexual identity, sexual orientation are questioned. 
In this study, with reference to Judith Butler's ideas in the context of queer theory, French director François Ozon's New 
Girlfriend movie, which was shot in 2014, will be examined by queer film analysis. 
 
Key Words: Queer, sexual identity, sexual orientation, gender 
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FRANÇOİS OZON SİNEMASINDA QUEER TEMSİLLER VE AİLENİN HOMONORMATİF DÖNÜŞÜMÜ 
Doç. Dr. İlknur Gürses, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Queer sinemayı, heteroseksist ve tek yönlü olguların sınırlarının eridiği, beden ve toplumsal cinsiyete dair temsillerin 
heteronormatif önkoşullardan ve stereotiplerden bağımsızlaştığı, anlatının merkezinde Queer karakterlerin yer aldığı bir alan 
olarak tanımlamak mümkündür.  Anaakım sinemada sıklıkla heteronormatif bir bağlamda temsil edilen çekirdek aile olgusu, Gay 
bir yönetmen olarak François Ozon sinemasında Queer beden temsilleri aracılığıyla homonormatif bir dönüşüme uğramaktadır. 
Diğer bir ifade ile, François Ozon filmlerinde çekirdek aile Queer bir düzlemde alternatif ve heteroseksist olmayan bedenler 
aracılığıyla yeniden inşa edilmektedir.  
Bu çalışmada François Ozon filmleri Queer teori bağlamında sınıflandırılarak, içinde aile ve Queer beden temsilleri yer alan 
filmleri belirlendikten sonra, aile ve beden kavramları çerçevesinde Queer perspektiften Feminist Çözümleme aracılığıyla 
incelenecektir. Makro düzeyde ailenin geçirdiği dönüşümün, mikro düzeyde bedenlerde nasıl karşılık bulduğu, Queer beden 
temsillerinin aile olgusunu özgürleştirip özgürleştirmediği, Queer beden temsillerinin homoerotizmle olan ilişkisinin sonuçlarının 
neler olabileceği üzerinde durulacaktır.  
Anahtar Sözcükler: Queer Beden Temsili, Homonormative, François Ozon Sineması, Çekirdek Aile.  
 
 
 
PROMOTION OF BOLLYWOOD FILMS AND STARS IN PAKISTANI MEDIA: CONTENT ANALYSIS OF TWO 
PAKISTAN’S ENGLISH DAILIES (THE DAWN & THE NATION) 
Azhar Iqbal, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia  
 
Abstract 
Apart from geopolitical and strategic issues, Pakistan and India have cultural ties through Bollywood industry since the 
independence of both nations. Bollywood films have a large audience in Pakistan. This study will seek how Pakistan’s two 
English dailies (The Dawn and The Nation) promote Bollywood films and actors. The introduction will consist of Bollywood 
and Pakistan mainstream English newspapers. Content analysis will be applied to investigate the outlined main and sub-research 
questions. Stories published from May 1st to 31st December 2017 will be analyzed.  The tentative outcomes will be: The Dawn 
promotes Indian Bollywood and its stars more actively as compared to The Nation. In the last section of the study 
recommendations and suggestion will be written. 
 
Keywords: Bollywood and Pakistan, Press coverage and Indian cinema, Indo-Pak relations 
 
“Yeniliklerin Yayılması Modeli” Bağlamında Black Mirror Dizisinin Analizi 
Anıl Uğur Oğuzcan, Cahide Karav, Özgenur Reyhan Kurtuldu 
 
ÖZET 
 
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. İnsanlığın bir kısmı gelişmelerin mimarı olmuş, bir 
kısmı bunları kendi kararı ile benimsemiş; bir kısmına ise bunlar ile uyumlu değer ve tutumlar dış kuvvetler tarafından 
kazandırılmıştır. Yeniliklerle birlikte, bunları kabul etme noktasında nelerin etken olduğunu ortaya koymak için ise çeşitli 
modeller ortaya atılmıştır. Bunlardan biri olan ve Rogers ile Shoemaker tarafından geliştirilen “Yeniliklerin Yayılması 
Modeli”nde, yeni tutum ve değerlerin hangi aşamalardan sonra yayılacağı konusunda bir çerçeve çizilmiştir. Bu çalışmada; 
Yeniliklerin Yayılması Modeli’nden yola çıkarak, ilk bölümü 2011 yılında yayımlanmış, bugüne kadar 19 bölümü izleyiciyle 
buluşmuş Black Mirror dizisinin kitlelerin yenilikleri öğrenmesi, bunlarla uyumlu değer ve tutumları kabul etmesi konusundaki 
etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. “İnsanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve 
teknolojiyle dolu yakın geleceği konu alan bir antoloji dizisi” olarak tanıtılan Black Mirror’un tüm bölümleri nitel bir araştırma 
türü olan örnek olay yöntemi ile analiz edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yeniliklerin Yayılması Modeli, Black Mirror, Dijitalleşme, Teknolojinin Etkileri, Yakın Gelecek 
 
The role of Social Software Engineering in the design of Privacy-aware Information Systems 
Aikaterini Vgena1, Angeliki Kitsiou1, Dimitris Kavroudakis2and Christos Kalloniatis1 
1Privacy Engineering and Social Informatics Laboratory, Department of Cultural Technology and Communication, University of 
the Aegean, GR 81100, Lesvos, Greece 
{kvgena, a.kitsiou, chkallon}@aegean.gr 
2Department of Geography, University of the Aegean, GR 81100, Lesvos, Greece 
 
Abstract 
Social Software Engineering is a new field of study that aims to identify how social aspects interact and affect the design of 
software during the software development cycle. The identification ofsocial parameters and criteria that affect the elicitation of 
technical, functional and non-functional requirements is a critical step for the system to be. Protecting users’ privacy on the other 
hand, is also critical since users tend to utilizeservicesand applications they trust especially regarding the manipulation and 
handling of their personal information.At the same time users are inclined toexpress their privacy concerns regarding mobile 
applications that store and disseminate various privacy related information e.g.geolocation data.The social parameters and social 
criteria which are indicative for setting requirements and designing software focusing on privacy issues by previous literature, are 
explored, focusing on users’ social identity and geolocation data in social media. Drawing on Social, Information and 
Communication and Geolocation Theories, users’ special characteristics of social identity-multiplicity, permeability and 
overlapping-willbe explored, as well as their possible revealing informationby utilizing geolocation services -space of actions, 
frames-, in order to identify users’ faces in this field. This workaims to broaden understanding of users’ digital identities and 
geolocation data impact through an interdisciplinary approach, on the setting of requirements elicitation and 
modellingapproachesfor designing privacy-aware systems. 
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Keywords: Social Informatics, Social Software Engineering, Privacy, Geolocation 
 
‘Suyun Sesi’ Filminde ‘Öteki’nin İnşası ya da Minör Bir Sinema İmkanı 
Filiz Erdoğan Tuğran , Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Gilles Deleuze ve Felix Guattari ilk olarak ‘Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin’ adlı kitaplarında minör kavramına değinmiş ve 
Franz Kafka’nın, Çek asıllı bir yazar olmasına rağmen eserlerini anadilinde değil, Almanca olarak yazması ve hakim dili minör 
bir edebiyatla yersizyurtsuzlaştırdığından bahsetmişlerdir. Bu durum Batı düşüncesinin ‘ben’ ve ‘öteki’, ‘insan’ ve ‘hayvan’, 
‘canlı’ ve ‘cansız’ gibi hiyerarşik olarak dizilmiş olan baskın bir tarafın bulunduğu düalist sistemini sarsıcı bir etki yaratmıştır. 
Guillermo Del Toro 2018 yılında ise İngilizce dilini kullanarak çektiği ‘Suyun Sesi’ (The Shape of Water) filmiyle en iyi film 
ödülü dahil tam on üç dalda Oscar adayı olmuştur. Filminde kullandığı dil anadilinden farklı bir dil kullanmış ve tıpkı Kafka gibi 
Holywood’un hakim dilini yersizyurtsuzlaştırmıştır. Bildiri metni boyunca Deleuze ve Guattari’nin ‘yüz-oluş’, ‘minörlük’, ‘oluş 
blokları’ kavramlarından hareketle ‘Suyun Sesi’ filminde, ‘öteki’ kimliklerinin hakim yüzler karşısındaki inşa sürecine 
değinilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Minör Sinema, Oluş-Blokları, Öteki 
 
Construction of the  Other In ‘The Shape of Water’ Movie or a Possibility of Minor Cinema 
Gilles Deleuze and Felix Guattari first touched on the concept of ‘minor’ in their book "Kafka: Toward a Minor Literature" and 
mentioned that Franz Kafka wrote his works in German rather than in his mother tongue, despite being a Czech writer, and 
‘deterritorialized’ the dominant language with a minor literature. This has had a shocking effect on the dualist system in Western 
thought which has a hierarchically arranged like 'I' and 'other', 'human' and 'animal', 'living' and 'non-living'. In 2018, Guillermo 
Del Toro became an Oscar nominee in all thirteen categories, including the best film award for "The Shape of Water," which he 
shot in English. The language he used in his film used a different language than his mother tongue, and just like Kafka, 
Holywood's predominant language was ‘deterritorialized’. Throughout the paper, moving from the concepts of Deleuze and 
Guattari such as 'becoming-face', 'minority', 'becoming-blocks', The Shape of Water movie will be examined on the axis of the 
the 'other' identity and it’s process of building against the dominant faces. 
Key Words: Minor Cinema, Becoming-Blocks, Other 
 
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yeni Medyada Kadın Rollerinin Temsili: İnstagram’da “Yeni Gelin”  Sayfası Örneği 
Serkan Biçer- Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Eda Şahin- Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi  
 
Erkek egemen toplumsal yapı içerisinde üretilen kadın kimliği, kadının sosyal hayat içindeki konumu ve rolleri üzerinde 
belirleyici olmaktadır. Kadının tüm gündelik performansları, üzerine dikilen roller kıskacında sürdürülmektedir. Dezavantajlı 
gruplar açısından etkin bir telafi ve yeniden üretme mekanizması şeklinde işleyen yeni medya, aykırı kimlik ve rol 
paylaşımlarına ev sahipliği yapsa da çoğu zaman, var olan toplumsal ilişkilerin pekiştirildiği ve sürekli olarak yeniden üretildiği 
örgütlenme pratikleri içermektedir. İnstagram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya uzamlarında kurulan “Yeni Gelin” 
toplulukları da egemen tanımların yeniden üretildiği sosyal süreçler meydana getirmektedir. Bu topluluklara dahil olan kadın 
kullanıcılar, erkek egemen toplumun kendilerine yakıştırdığı ‘ev kadınlığı’ ve ‘annelik’ rollerini sergilemekte ve bu rol 
performanslarına yönelik bir benlik doyumu sağlamaktadır.  
Bu çalışmada, sosyal medya üzerinde bir araya gelen ‘Yeni Gelin Evi’ topluluklarındaki bireysel ve kolektif performanslarla 
beslenen toplumsallığın, var olan kadın kimliği ve rollerinin yeniden üretilmesine, pekiştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına olan 
katkılarının açığa çıkarılması; toplumsal cinsiyetin yeni medya özelinde İnstagram’da hangi temsil örüntülerinden oluştuğunu 
açıklayıp, “Yeni Gelin” sayfasındaki toplumsal cinsiyeti oluşturan görsel, dilsel ve söylemsel imgelerin neler olduğunun ortaya 
çıkarılması amaçlanmaktadır. İnstagram’da yeni gelin sayfasındaki paylaşılan fotoğrafların temsil ettiklerinin 
anlamlandırılmasında ise göstergebilimden yararlanılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Yeni Medya, Göstergebilim 
 
MODERN İRAN SİNEMASI’NDA AYNA METAFORUNUN KULLANIMI 
Dilek ULUSAL, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

 
Temel anlatımını görüntüler üzerinden oluşturan sinemada sembolik ve metaforik anlatımın önemi tartışılamaz.  Dünyada İran 
Sineması hem metaforik anlatımı ustaca kullanımı ile ün yapmış bir sinema olduğu için, hem de İran İslam Devrimi’nden sonra 
kadınların aile ve toplum içerisinde yaşadıkları sorunları metaforik anlatım eşliğinde dolaylı yoldan anlattıkları için çalışma 
kapsamına alınmıştır. 
Amaç: Bu çalışma Modern İran Sineması’nda ayna metaforunun önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
Modern İran Sineması’nda Kadın Temalı Politik Filmler içerisinde yer alan ve kadın ile ayna arasında metaforik bir ilişkinin 
kurulduğu Elma (1998), Saklı Yarı (2001), Baran (2001), Çarşamba Ateşi (2006) filmleri nitel analiz yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Modern İran Sineması, Kadın, Ayna,  
 
 
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ GENÇ TÜKETİCİLERİN MARKA BİLİNİRLİĞİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA 
İlhami Çağrı AKA204 
Lale Barçın AKA205 
Sedef AKA206 
 
ÖZET 

																																																								
204 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi  
205 Ege Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Bölümü Doktora Öğrencisi  
206 Bağımsız Araştırmacı	
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı mesaja maruz kalan tüketiciler satın alma kararlarında daha bilinçli ve seçici hale 
gelmişlerdir. Sosyal konulara karşı tüketicilerin ilgi düzeyinin artması işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğa verdikleri 
önemin de artmasına sebep olmaktadır. Günümüz tüketicisi, ürün ve hizmetini satın aldığı işletmelerden topluma da katkıda 
bulunmalarını istemektedir.  
Küreselleşme olgusu toplumların değer yargılarını değiştirdiği gibi işletmelerin de yönetim anlayışlarını da değiştirmektedir. Bu 
durum işletmelerin ekonomik olduğu kadar, aynı zamanda da sosyal bir misyonlarının bulunması ve topluma faydalı kuruluşlar 
olmaları gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 
İşletmeler, varlıklarını sürdürmek, kârlılıklarını arttırmak, marka imajını güçlendirmek ve marka farkındalığı yaratmak amacıyla 
kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirmektedirler. 
Araştırmanın amacı; İzmir ilindeki seçilmiş üniversitelerin işletme bölümde okuyan öğrencilerin, kurumsal sosyal sorumluluk 
kampanyası uygulayan markalara karşı tutumlarını incelemektir. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının genç tüketiciler 
üzerindeki yansımalarının, gençlerin kampanyalar hakkındaki tutumlarının ve kampanyaların marka farkındalığı oluşturma 
üzerindeki etkisinin incelenmesi ile katılım şekillerinde farklılığa sebep olan unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları, Marka Kavramı, 
Marka Bilinirliği. 
 
 
SAĞLIK İLETİŞİMİNDE BEDEN DİLİNİN  ETKİN KULLANIMI VE ÖNEMİ 
Leyla Budaki, Gülten Özgünii 
 
ÖZET 
İnsan varoluşuyla birlikte çeşitli disiplinler tarafından en çok araştırılan ve anlaşılmaya çalışılan varlıktır. Bu yüzden eklektik bir 
bakış açısıyla bakılması gereken insanı ilk etapta yorumlamak için beden dilinden, fizyolojisinden yararlanılır.  Beden dili veya 
sözsüz iletişim genel olarak iletişim araştırmalarında ve çalışmalarında giderek artan bir öneme sahip olup son yıllarda sağlık 
iletişimi  alanında da güncel tartışmalara ve araştırmalara konu olmaktadır. 
Sağlık iletişimi açısından konu ele alındığında, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasında kurulması gereken 
ilişkilerde özellikle sağlık profesyonellerinin daha etkin ve bilinçli beden dili kullanımlarının hasta ve yakınları üzerinde 
etkisinin olumlu  olduğu görülmektedir  Aynı zamanda hastanın beden dilini okuyabilmek, beden dili sinyallerini 
değerlendirebilmek  de sağlık çalışanları açısından önem taşımaktadır.  
Günümüzde giderek artan şekilde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusunun arka planında da en önemli eksikliklerden birinin 
sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki iletişim temelli sorunlar oluşturmaktadır. Ancak bir çok sağlık çalışanı 
etkili beden dili kullanımı ve iletişim  eğitimi almadıklarını belirtmektedir.  
Sağlık iletişimi açısından beden dili veya sözsüz mesajlar birçok kategoride değerlendirilebilir. Çalışmanın sınırlılıkları 
çerçevesinde öncelikle beden dili kavramı, farklı kategoriler ve hareketler, anlamları ve etkileri, etkin beden dili kullanımı, sağlık 
çalışanları ve hasta ve hasta yakınları arasında iletişim-beden dili- temelinde sorunlar ve olası çözüm önerileri üzerinde 
durulacak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusunun azaltılması bağlamında sağlıklı iletişimin temel hatları bilinçli  beden 
dili kullanımı çerçevesinde  aktarılacaktır. 
 
Anahtar Kelimler: Sağlık İletişimi, Beden Dili, Sözsüz İletişim 
 
KORKU FİLMLERİNDE ANLATIM ARAÇLARI 
Doç. Dr. Mete KAZAZ, Selçuk Üniversitesi 
Barış KOMAÇ, Anadolu Üniversitesi 
 
Sinemanın veya filmlerin izleyiciyi çeken bir konu ve anlatıma sahip olması gerekmektedir. Sinema sektöründeki rekabetin 
etkisiyle birçok film türü ve alt türü ortaya çıkmıştır. İzlenilebilecek birçok film türü ve alt türü olduğundan dolayı için izleyiciler 
çekici bir anlatıma sahip olmayan filmleri izlemek istemezler. İyi bir anlatım ise görüntüler aracılığıyla mümkündür. 
Görüntü tek başına yeteri kadar anlamlı değildir. Ancak görüntü parçalarını sıralayarak anlamlı bir bütün ortaya çıkartmak 
mümkündür. Bu işlemlerden önce görüntülerin belirli teknikler kullanılarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Teknik 
kullanılmadan rastgele yapılan çekimlerin anlatımı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu tekniklerin estetik olarak birbirleriyle 
uyum içinde olması gereklidir. Bu durum bütün film türlerinde de korku filmlerinde de gereklidir. Buna mizansen denilmektir.  
Mizansen ‘‘sahneye koyma’ ’anlamına gelir. Yani sahnedeki her şey ya da film karesindeki her şey mizansendir. Dekor, makyaj, 
kostüm, ses, ışık ve diğer yardımcı ögeler, hepsi mizansendir. Mizansenin her öğesinin önemi farklıdır. Bu çalışma da ögelerin 
korku filmlerindeki önemini incelemektedir. 
 
Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU∗, Gizem PARLAYANDEMİR207 
Komedi Filmlerinde İstanbul İmgesi 
 
Sinemada imgelenen İstanbul, Türkiye’nin geçirdiği sosyal ve kültürel dönüşüme dair seyri izleme imkânı sunar. Mekânsal imge 
kullanımıyla mekânın dönüşümü anlatıya yan anlamlar ve yeni kimlikler kazandırır. Bu noktada kolektif gülme ve ağlamanın 
dinamikleri soyut kültürel estetiğin fiziksel bir forma dönüştüğü mekânlar olan şehirlerin film anlatılarına eklemlenmesi ile 
oluşur. 
Çalışmanın amacı komedi filmlerinde konu ya da fon olarak yer alan İstanbul imgesinin araştırılmasıdır. Çalışmanın hedefi 
filmlerde İstanbul imgesinin kullanımının güldürü anlayışının değişmesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır. 
Çalışmada Arif V 216 (2018), Deliha (2018), Recep İvedik 5 (2017), Yol Arkadaşım (2017), Çalgı Çengi İkimiz (2017), Kardeşim 
Benim (2016), Dedemin Fişi (2016), Osman Pazarlama (2016), Görümce (2016), Aile Arasında (2015), Düğün Dernek 2 (2015),  

																																																								
∗Yrd.Doç.Dr. Yıldız Derya Birincioğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, UBYO, deryabirincioglu@yahoo.com, 05324427120 
207 Doç. Dr. Gizem Parlayandemir, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, gparlayandemir@gmail.com, 05556890760 
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Recep İvedik 4 (2014), Eyvah Eyvah 3 (2014), Düğün Dernek (2013), CM 101MMXI Fundamentals (2013) filmleri 
göstergebilimsel olarak analiz edilir. 
 
Anahtar kelimeler: İstanbul, komedi filmleri, imge, toplumsal yapı. 
 
FERZAN ÖZPETEK SİNEMASINDAKİ ERKEKLİK KRİZİ 
Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU∗  
 
Ataerkil toplumsal düzenin egemen değerleri erkekleri, salt erkeklik rolleri ve tutumlarını yerine getirmediğinde ezilmeye ve 
edilgenlik hissine mahkûm eder. Erkekler toplumda kabul görebilmek için performans kaygısı ile baş başa kalır ve kendi 
duygularını ifade etmekten yoksunlaşırlar. Bu noktada Farrell (1975) ve Goldberg’in (1996) ifade ettiği gibi erkek iktidarı 
erkeklerin yarattığı bir yanılsamaya dönüşür. Öyle ki erkeklik toplumsal olarak inşa edilen ve karmaşık kültürel etkileşimlerden 
oluşan bir kurgudur. 
Ferzan Özpetek filmlerinde kullandığı erkek imgeleri ile ataerkil eril kaygıları eğip bükerek sinematografik bir söylem oluşturur. 
Yönetmen erkek imgelerinin çıktığı erkeklik yolculuklarında yaşadıkları krizlerle izleyicilerine sorgulama, yorumlama ve 
dönüştürme imkânı sunar. Bu çerçevede çalışma Ferzan Özpetek sinemasında erkekliğin kaygan ve esnek yapısının tartışılmasını 
amaçlar. Diğer taraftan çalışma Özpetek sinemasında ne tür erkeklik -“hegemonik”, “suç ortağı”, “madun” ve “marjinal” 
erkeklik- tanımlarının üretildiğini ve erkeklik temsillerinin ne tür krizlere işaret ettiğini ortaya koymaya çalışır.  
Çalışmada Özpetek’in Hamam (1997), Harem Suare (1999), Cahil Periler (2001), Karşı Pencere (2003),  Kutsal Yürek (2005), 
Bir Ömür Yetmez (2007), Mükemmel Bir Gün (2008), Serseri Mayınlar (2010), Şahane Misafir (2012), Kemerlerinizi Bağlayın 
(2014), İstanbul Kırmızısı (2017),  Napoli Velata (2017) filmleri söylem analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmektedir. 
Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, erkeklik krizi, hegemonik erkeklik, madun, marjinal. 
 
“Sessizliğiniz Bizi Öldürüyor”208: Doğu Guta’daki İnsanlık Dramının Uluslararası Basında Ele Alınışı 
Hasan Turgut 
 
Özet 
Arap Baharı olarak adlandırılan ve Ortadoğu’nun siyasi ve toplumsal yapısını değiştiren toplumsal hareketler, 2011 yılından bu 
yana Suriye’de istikrarsızlık ve iç savaş döneminin başlamasına neden olmuştur. Çeşitli terör örgütlerinin yanı sıra ABD, Rusya, 
Çin, İsrail, İran gibi devletler de çıkar ilişkileri bağlamında Suriye’deki sürece müdahil olan uluslararası aktörlerdir. Aktörler 
düzeyindeki çokluk, çıkarların birbirleri ile çatıştığı, insan hakları ihlallerinin her geçen gün artarak devam ettiği istikrarsızlık ve 
iç savaş halini şiddetlendirmektedir.   
Bu olgudan hareketle çalışmanın amacı Suriye’de yaşanan iç savaşın uluslararası basında ne şekilde ele alındığını analiz 
etmektir. Çalışmanın örneklemini 20 Şubat – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında BBC, CNN, DW, Reuters, Al Jazeera, France24’ün 
internet adreslerinde yer alan Doğu Guta ile ilgili haberler oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak içerik analizi 
kullanılacaktır. 
Anahtar Kelimeler:  Doğu Guta, İnsan Hakları, Suriye, Uluslararası Basın.  
 
Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşasını Halkla İlişkiler Kampanyaları Üzerinden Okumak 
Arş. Gör. Sevil BAL, Başkent Üniversitesi209 

 
Özet 
Halkla ilişkiler kampanyaları, bir kurum, kuruluş ve/veya markanın görünürlüğünü sağlamak, kamularıyla etkili bir iletişim 
süreci inşa etmek, kurum imajı ve itibar yönetimini oluşturmak veya güçlendirmek gibi amaçlara yönelik planlı stratejik 
faaliyetler bütünüdür. Kampanyaların planlama sürecinde; paydaşlar ve ekonomik belirleyenler gibi; içinde bulunulan toplumun 
sosyo-kültürel kodlarına da başvurulur ve egemen toplumsal cinsiyet rol ve kalıp yargıları da bu kapsamda kampanyalarda 
sıklıkla yer bulan sosyo-kültürel vurgulardan biridir. Halkla ilişkiler kampanyaları bu yönüyle egemen toplumsal cinsiyet 
kabullerini çoğu zaman eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmaksızın inşa eden bir işlev üstlenmekte, egemen toplumsal cinsiyet 
rolleri kampanyalarda “başarı”yı tanımlayan bir “strateji” unsuruna dönüşerek araçsallaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, halkla 
ilişkiler kampanyalarında toplumsal cinsiyete dair egemen rol ve kalıp yargılarının hangi vurgularla öne çıkartıldığını ve 
kampanya başarısı için bir “stratejik kod” olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini tartışmaya açmaktır. Çalışma kapsamında 
2015 yılında “7.Ulusal Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması”nda ödül alan, dört temel kategorideki 13 halkla ilişkiler 
kampanyası bu bağlamda niteliksel içerik analizi ile incelenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Halkla İlişkiler, toplumsal cinsiyet, kampanya. 
 
TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE ÖTEKİ TEMSİLİ 
Müjgan Yağmur İçelli, Huriye Kuruoğlu  
 
Özet 
 
Televizyon, yetişkin birey olma yolunda olan çocuklar için bir sosyalizasyon ve öğrenme aracıdır. Bu nedenle, çocukların en çok 
izlediği program olan çizgi filmler çok önemlidir. O yüzden çizgi filmlerdeki içeriğin incelenmesi pek çok araştırmaya konu 
olmuştur.  Çizgi filmlerde “öteki”ne ait doğru temsillere yer verilmesi; çocukların öteki kimlikleri tanıması, onlar hakkında 
doğru enformasyon elde etmesi ve “öteki” kimliklerle arasında bir bağ kurması açısından gerekli ve önemlidir.  
Bu çalışma, Türk çizgi filmlerinde “öteki” kimliklerin temsilini sorunsallaştırmaktadır. Çalışmanın amacı; Türk yapımı çizgi 
filmlerde öteki kimliklere ait bir temsil olup olmadığını, var ise bunların nasıl temsil edildiğini irdelemektir. Bu bağlamda en çok 
izlenen üç çizgi film olan: Rafadan Tayfa, Niloya ve Pepee çizgi film serileri, araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. 
Örneklem grubundan rastgele seçilen toplam 30 bölümü incelemek için, nitel “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır.  Bu 
bağlamda, “öteki” kimliklere ait temsillerin saptanması için ilgili alandaki önemli çalışmalara dayanarak beş adet içerik analizi 

																																																								
∗Yrd.Doç.Dr. Yıldız Derya Birincioğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, UBYO, deryabirincioglu@yahoo.com, 05324427120 
	
209 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü. 
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teması (1. Farklı Fiziki Özellikleri Olan Bireyler, 2. Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bireyler, 3. Farklı Etnik Köken Ve Dine 
Mensup Bireyler, 4. Farklı Cinsel Kimliği Olan Bireyler, 5. Ataerkil Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedeniyle Ötekileştirilen 
Kadınlar) belirlenmiş ve bu temalar kıstasında değerlendirilerek kodlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Televizyon ve Çocuk, Çizgi Film, Öteki, Ötekileştirme, Medya ile Ötekileştirme 
 
Yeni Medyanın, Yeni Yıldızları Youtuberların Türkiye’deki Genel Görünümü 
Mehmet Işık 
 
İletişim ve ulaşım olanaklarının genişlemesiyle eşzamanlı olarak kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artman sosyal medya, 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündelik yaşamın parçası haline gelmiştir. Sosyal medya,  birçok toplumsal kurumu ve 
alışkanlığı derinden etkileyerek dönüştürdüğü gibi yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Sosyal medya 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan yeni iş alanlarından birisi de “youtuberlık” olarak ifade edilen video 
paylaşım siteleri için içerik hazırlama olmuştur. Youtube’a yükledikleri videolar ile para ve şöhret kazanma imkânı bulan genç 
içerik hazırlayıcılar, yaptıkları işin bir iş kolu haline gelmesinin de yolunu açmıştır. Youtube’un Mayıs 2013 tarihinden itibaren 
YouTube İş Ortaklığı Programı‘nı (YouTube Partnership Program) Türkiye’de de hayata geçirmesi ile birlikte Türk gençlerinin 
Youtuberlığa olan ilgisi hızla artmış ve kısa süre içerisinde birçok genç youtuberlık yoluyla hem ün hem de şöhret kazanmıştır. 
Bu çalışmada Youtuberlığın Türkiye’deki genel görünümü ortaya konularak gelecek konusunda tahminlerde bulunulacaktır. 
 
Thomas Hobbes’un Doğa Durumu Öğretisi Çerçevesinde Japon Animelerine Bir Bakış: ‘Btooom!’ Örneği 
Hüseyin Gençalp, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 
Özet 
Thomas Hobbes’un, insanı merkeze alarak geliştirdiği doğa durumu öğretisi; bireyci, modern ve materyalist bakış açılarını tek 
bir çatı altında toplayarak, insan varoluşunun yıkıcı yönlerine gönderme yapan bir doğa durumu ile bu kavramlar arasında ilişki 
kuran ilk yaklaşım olma niteliği taşımaktadır. Hobbes, insanların yaratılıştan eşit olduğunu ve iki birey arasındaki farkların 
birbirilerine karşı üstünlük sağlamayacağını ifade etmektedir. Hobbes’a göre bireyin egosantrik doğası, kapsayıcı otoritenin 
sağladığı güven ortamından yoksun kaldığında, ölüm korkusuyla şiddete yönelmektedir. Bu doğrultuda tüm bireyleri kendi 
hareket alanı içene alacak üstün ve yerleşik bir otoritenin bulunmadığı doğa durumunda herkesin birbiri ile savaş halinde olacağı 
öngörülmektedir. Hobbes’un bu yaklaşımından hareketle çalışma, Btooom! (2012) isimli anime dizisinde diğer tüm insanlardan 
ve iktidar odaklarından arındırılmış bir ortamda hayatlarının söz konusu olduğu bir oyunu oynamak zorunda bırakılan 
karakterlerin değişim ve dönüşümlerini doğa durumu öğretisi çerçevesinde irdelemeyi amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Thomas Hobbes, Doğa Durumu, Anime, Dizi 
 
Safeguarding Intangible Cultural Heritage Through New Technologies 
Stamatis Chatzistamatis 1, *, Anastasia Chourmouziadi 1, George E. Tsekouras 1, Christos-Nikolaos Anagnostopoulos 1 

1 Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, Mytilene, Greece 
 
ABSTRACT: 
In recent years, the term Cultural Heritage has also included Intangible Cultural Heritage (ICH), which is at risk of disappearing 
due to various reasons such as migration. Since 2002, UNESCO consolidated the term ICH and a year later defined the five main 
domains in which it may be manifested. In the modern society of globalization, people try to seek, understand and revive their 
identity. Thus, the safeguarding of ICH is indissolubly linked to human evolution. ICH’s domains should be recorded using 
appropriate means, methodologies, and standards to adequately describe them and ensure that their digital files are maintained. 
The emergence and evolution of new technologies nowadays offer valuable and flexible tools for this purpose. This paper 
provides a critical review of how those new technologies can play a key role in safeguarding the five domains of ICH and argues 
that they must be used beyond the perspective of simple documentation. 
 
Photogrammetric Reconstruction Using Photos Mined from Large Internet Collections 
Stamatis Chatzistamatis 1, *, Christos-Nikolaos Anagnostopoulos 1, George E. Tsekouras 1, Dimitrios Makris 2 

1 Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, Mytilene, Greece 
2 Digital Information Research Centre, Kingston University, Penrhyn Road, Kingston-Upon-Thames, KT1 2EE, UK 
 
ABSTRACT: 
Image-based 3D reconstruction of cultural heritage sites is sufficiently studied in photogrammetric research. Traditionally, the 
acquisition of the necessary photos for the photogrammetric process is taking place on site. Therefore, one must travel to the site 
and conduct a carefully planned survey which will ensure compliance with the necessary specifications. The rapid development 
of data sharing platforms, where every day billions of photos and videos are posted online by diverse users, provides great 
potential to find photos on the internet for 3D reconstruction. Unfortunately, the heterogeneous nature (daytimes, few viewpoints 
of a site, capture specifications, variety of sensors, and different light conditions) of these photos affects the accuracy of the 
reconstruction significantly and leads to a considerable amount of time for editing. This paper aims to highlight the contribution 
of the algorithms that have recently been employed to harvest online photos, suitable for photogrammetric process, of a heritage 
site to the reconstruction of that site. 
 
Geçmişten Günümüze Olimpiyat Oyunlarında Görsel Kimliğin Maskotlar Üzerinden Sunumu  
Nevzat İnan, Pamukkale Üniversitesi 
 
Günümüzde sporun ortaya çıktığı ilk zamanlardaki gündelik hayat aktivitesi olma özelliğinin dışına taşarak  modernizm etkisiyle 
ticari bir niteliğe doğru evrilerek büyük ekonomiler oluşturduğu gözlemlenmektedir. Endüstriyel sporun tıpkı ticari markalarda 
olduğu  gibi görsel anlamda farklılaşma ihtiyacının doğduğu izlenmektedir. Huizingaʼnın  “Oyun Oynayan İnsan” kavramı 
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üzerinden bakıldığında, oyunun toplumsal etkilerinin günümüzde medya aracılığıyla daha geniş bir etki alanı yarattığı 
görülmektedir. Olimpiyatlar antik çağlardan günümüze kitlesel anlamda en büyük spor organizasyonu olarak ön plana 
çıkmaktadır. Sporla bütünleşen oyun kültürü, olimpiyatlar örneğinde görsel-kültürel aktarım aracı olma özelliğiyle de 
belirginleşmiştir. Maskotlar da bu görsel anlatılar içerisinde önemli bir unsur olarak kendisine yer edinmektedir. 
 
Çalışmanın amacı; spor tarihinin en büyük ve en eski organizasyonu sayılan olimpiyatların günümüze dek sunmuş olduğu görsel 
kimlik çalışmaları içerisindeki maskotları tarihsel bağlamda görsel-kültürel bir çerçevede incelemektir. Modern olimpiyatların 
başlangıcı sayılan 1896'dan 2018 yılına kadar gerçekleştirilen yaz ve kış olimpiyatlarında kullanılan maskotlar çalışmanın 
kapsamını oluşturacaktır. 
 
TÜKETİCİLERİN TUTUMLARININ BİÇİMLENMESİNDE SOSYAL MEDYA REKLAMLARI NASIL BİR ROL 
ÜSTLENİR? 
Esra Bayramoğlu 
 
Özet  
Reklam ve iletişim çalışmaları, tüketicilerin bu çalışmalardan etkilenmesi için yapılmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar 
tüketicinin reklamdan etkilenmesi ve satışa yönelik eğilimde bulunması için düzenlenmektedir. Reklam çalışmalarında ürünün 
satışını artırmak ve hedef kitlede ürünle ilgili tutum değişimi yaratmak için marka, ürün veya hizmete yönelik yapılan pazarlama 
iletişimi çalışmalarında bazı unsurların üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu bağlamda tüketici davranışlarında markaların 
tutum oluşturma durumu bu çalışmada incelenecektir. Markaların tutum oluşumunda kullandıkları sosyal medya içerikleri ise 
araştırma bölümünde betimsel analiz yolu ile açıklanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Tutum, Reklamda Tutumlar 
 
 
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ AİLE KURUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: ‘CEBİMDEKİ YABANCI’ FİLMİ 
ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME 

 
Özlem ÖZDEMİR210 
Tolga TELLAN211 
 
Çağımızda bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazların ya da internet, kablosuz ağlar ve yüksek hızlı bağlantı 
ortamlarının gelişmesi insan ilişkileri üzerinde dönüştürücü bir rol oynamıştır. İletişim ortamlarının global ölçekte yaygınlaşması 
ve yeni teknolojilerin mobilizasyonu, medyanın insan ilişkilerine doğrudan müdahil olduğu yeni bir sürecin yaşanmasını 
sağlamaktadır. Akademik araştırmalara, medyadaki haber içeriklerine ya da boşanma avukatlarının demeçlerine bakıldığında 
özellikle internet ve sosyal medya kullanımının evli çiftlerin birliktelikleri üzerinde farklı etkiler doğurduğu 
değerlendirilmektedir. Sanal ya da reel ortamlarda tanışılan kişilerle kurulan/yürütülen/geliştirilen dijital iletişimler ya da 
elektronik yazışma ve görüntülü görüşmeler (Facebook, Twitter, Instagram paylaşımları WhatsApp, Messenger, Skype, Facetime 
haberleşmeleri) evlilikleri olumsuz yönde etkilemekte hatta boşanmalara neden olmaktadır. Çalışma ile amaçlanan, yeni gelişen 
iletişim teknolojileri ile ortamlarının aile kurumundaki ilişkileri nasıl dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Çalışma örneğinde, 
orijinali 2016 yılında İtalya’da vizyona giren “Perfetti Sconosciuti” filminin Serra Yılmaz yönetmenliğinde ve Ferzan Özpetek 
yapımcılığındaki Türkçe versiyonu olarak yeniden tasarlanan “Cebimdeki Yabancı” filmi (2018) analiz edilerek aile içi 
ilişkilerdeki dönüşümün kavranması hedeflenmektedir. Senaryo kurgusunda evli ve bekâr 7 eski arkadaşın bir akşam yemeğinde 
bir araya gelmesi ve cep telefonu üzerinden psikolojik gerilim-güven ikileminde bir oyun oynamaya karar vermesiyle birlikte, 
oyunun ilişkiler ve evlilikler üzerindeki sonuçları izleyicilere sunulmaktadır. Film, mesajlara, paylaşımlara ve cep telefonu 
aramalarına bağlı olarak gündelik hayatın reel kısmının dışındaki karmaşık, örtük ve yasak ilişkilerin birer birer ortaya çıkışını 
izleyiciye aktarmaya çalışmaktadır. Örnek olay kapsamında göstergebilimsel açıdan incelenen film ile sosyal medya 
çerçevesinde dönüşen evlilik ilişkilerinin hangi düzlemlerde yansıtıldığı ele alınmaktadır. Çalışmanın literatüre katkısı, 
sosyolojik bir olgunun iletişimsel yansımalarının incelenerek sosyal medyanın potansiyel etkilerinin çözümlenmesi yönündedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Teknolojik gelişmeler, Aile, Evlilik, ‘Cebimdeki Yabancı’ 
 
 
AMERİKAN BAĞIMSIZ SİNEMASININ MÜPHEM YILLARINDA BAĞIMSIZLIK SORGUSU: ANNA BILLER 
SİNEMASI 
Uğur Kılınç 
 
ÖZET 
Bu çalışmada Amerikan bağımsız sinemasının tarihsel bağlamda incelenmesi ve Amerikalı yönetmen Anna Biller’ın Amerikan 
bağımsız sineması içindeki konumunun tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında ilk olarak bağımsız sinemanın ne 
olduğu üzerine genel bir sorgulama yapılmaktadır. Sinemada “bağımsızlık” kavramı üzerine yapılan farklı eleştiriler ve 
yaklaşımlar bu aktarımı gerekli kılmaktadır. Daha sonra Amerikan sinema tarihiyle paralel biçimde değişen bağımsızlık 
hareketleri ve Amerikan bağımsız sinema tarihinin genel çerçevesi belirlenmektedir. Bu belirleme günümüzde Amerikan 
bağımsız sinemacılarından biri olarak nitelendirilen Anna Biller’ın filmlerini incelerken üzerinde durulacak kıstasları görmek 
açısından önem kazanmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise Anna Biller’ın sinemasına dair genel bir bakışın ardından, 
yönetmenin son yapımı olan The Love Witch (2016) filmi daha önce belirlenen bağımsızlık kıstasları (Anlatımsal, İdeolojik, 
Endüstriyel) bağlamında incelenmektedir. Yapılan inceleme 24.04.2016 tarihinde Anna Biller ile e-mail yoluyla gerçekleştirilen 
röportajda yönetmenin verdiği bilgiler ile desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sinemada Bağımsızlık, Amerikan Bağımsız Sineması, Anna Biller, The Love Witch. 
 
Türkiye’nin En Popüler Radyo Programlarının Sosyal Medya Yönelimleri 
Arş. Gör. Ufuk İnal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
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Radyo temel anlamda bir ses aktarım cihazıdır. Fakat dijitalleşme etkisiyle dönüşüm geçiren yaşam pratikleri bu sürecin 
etrafında bulunan her türlü objeye etki etmektedir. Dolayısıyla kozmik anlamda bir iletişim aracı rolünü üstlenen radyonun da bu 
homojen yapıya dahil olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yapısal dönüşüm sürecinden radyo programlarının nasıl 
ve ne ölçüde etkilendikleri belirlemek, radyonun ne çeşit bir melezleşme süreci içerisinden geçmekte olduğunu ortaya koymak 
adına önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın odak noktasında Türkiye’nin en popüler radyo programlarının sosyal 
medya yönelimleri yer alacaktır. Sosyal medya beğeni oranlarına göre tasnif edilecek olan bu programların ne tür içerikler 
ürettikleri ve bu içeriklerin özgül radyo mitini nasıl değiştirdiği üzerinde tartışılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Radyo, sosyal medya, yakınsama, sayısal iletişim teknolojileri 
 
Twiting After Death: Communicational Spasms of Our Dead Under the Shadow of Digital Immortality Dreams  
Taner Kizilhan, Adnan Menderes University. 
 
Twitching is the final postmortem movements of a body which is caused by contractions of dying muscles. This is a physical 
spasm which shows us the reality of death. But now, a new kind of spasm, a virtual communicational one, has emerged which 
hides reality of death for some time. Now our dead aren’t twitching after death; but they are “Twiting”. This happens through 
variety of online services presented by different companies. In this study, deadsocial.org and it’s services, as one of these 
companies, will be discussed. While doing this, the website of the company, and the news related to subject will be examined via 
content analysis. Then a Likert scale will be conducted with the internet users to understand their attitudes towards such a service 
and staying digitally alive after their physical death. Then all the gathered data will be evaluated and a result will be reached.  
Keywords: Dead Social, Postmortem Twiting, Digital Immortality, Communication After Death. 
 
A comparison Frame analysis of Refugees in DW German channel and Al-Ro’oya Jordanian channel: a supporting or an 
opposing a refugee’s public opinion during the time of refugee’s arrival in Germany & Jordan. 
Hamsah Timraz 
 
The flood of refugees has sparkled a wide controversy in many hosting countries that varied from supporting to opposing from 
the public and political level. It had been proven that news media have a significant impact on shaping public opinion in critical 
political matters and during the times of war. Numerus communication scholars had provided various techniques and approaches 
to examine media representation and the possible correlation between media content and public opinion. This article argues that 
the negative or positive framing process and representation of refugees may evoke either a supporting or an opposing public 
opinion about refugees as a result of media influence. By applying frame analysis on the news sample from DW the German 
channel, and Al-Ro’oya the Jordanian channel, during the time period of refugee’s arrivals to Germany in 2015 and to Jordan in 
2011, major frames will be detected and illustrated to draw the distinctions between refugee’s representation in Europe and the 
Middle East.  
Key Words: Refugees representation, Frame analysis, News Media,  
 
Komutalı Keyif Toplumu Ve Lacanyen Psikanaliz Bağlamında Reklamlarda Mutluluk Çağı: Coca-Cola Örneği 
Emine Gülal Şahin 
 
Günümüz geç kapitalist tüketim kültürü bireylerin keyif almaya yönlendirildiği komutalı keyif toplumuna ait bir kültürdür. 
Reklamlarda tüketicilere ürünle birlikte keyif sözü de verilmektedir, bu anlamda tüketim eyleminin kendisi de keyifle 
ilişkilendirilmektedir. Kalvinist toplumlarda var olan üretim ve çalışma zorunluluğu günümüzde yerini keyfin sosyal bir görev, 
bir zorunluluk olduğu bir toplum yapısına bırakmıştır. Kişiler reklamlar yoluyla tüketmeye, arzulamaya, keyif almaya çağrılarak 
“tüketici özne” olarak inşa edilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Coca-Cola reklamlarındaki keyif ve mutluluk temaları, 
Lacanyen psikanalizin arzu, eksik, Jouissance (keyif) ve kapitalist söylem kavramları bağlamında ele alınmıştır. Reklamın 
kişilerin bilinçdışı süreçlerine değinip, ürünü ve markayı kişilerin ilksel eksik, bilinçdışı arzu ve imkânsız keyifleriyle nasıl 
ilişkilendirdiği Lacanyen psikanaliz yardımıyla ortaya konmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Lacanyen Psikanaliz, Komutalı Keyif Toplumu, Jouissance (Keyif), Mutluluk, Reklam. 
 
“Gurbet”in Sahipleri 
Türker Şahin 
 
Özdemir Erdoğan’ın Gurbet şarkısı, üzerinden 46 yıl geçtikten sonra Anatolian Rock Revival Project kanalının YouTube’daki 
yayını sayesinde Türkiye dışına da popülerleşti. Kanalın paylaştığı şarkı hakkındaki bilgiler kısmında ve kullanıcı yorumlarında 
“Gurbet”, Almanya’ya göçen Türklerin hikâyesi olarak kabul edilmekte. 
Buna karşın böylesi bir kabul, şarkının popülerleşmesinde Yeşilçam filmlerinin etkisini ve bu filmlerin Almanya’da değil, 
İstanbul’da geçtiğini gözden kaçırır. Çalışmanın amacı, bu sorun ekseninde, Almanya’daki gurbetçiler için yapılan şarkının, 
neden ve nasıl bir İstanbul hikâyesine dönüştüğünü anlamaya çalışmaktır.   
Çalışma iki aşamalı bir analiz içerecektir. Birinci aşamada 1950’lerin ve 60’ların siyasal-toplumsal yapısı ve bu dönemde ortaya 
çıkan gecekondu mahallelerine odaklanılacaktır. İkinci aşamada bu yapının, Lacanyen anlamda öznelerin üzerini nasıl “çizdiği” 
ele alınacak ve şarkının film müziği olarak kullanıldığı Çöpçüler Kralı filmi analize dâhil edilecektir. Böylece hem İstanbul’da 
hem de Almanya’daki öznelerin ortak semptomu olan mazlumluk açığa çıkarılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Gurbet, Çöpçüler Kralı, Lacanyen Psikanaliz. 

 
Halkla İlişkiler Aracı Olarak Broşürün Kullanıcı Etkileşimleri Analizi Bir Göz Takibi Tekniği Çalışması 
M.Umut Tuncer 
 
Özet 
Broşür halkla ilişkiler araçları içinde en sık kullanılan enstrümanlarda birisidir. Broşür tasarımı ise standartlara değil, onu 
tasarlayanın ve ilgili karar vericilerin beğenilerine göre biçim kazanmaktadır. Bu araştırmada broşür ile kullanıcı etkileşimleri 
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analiz edilerek hangi tasarımsal öğenin hangi düzeyde farkındalık yaratığını tespit etmek amaçlanmıştır. Böylece kullanıcı 
etkileşiminde maksimum faydayı sağlayacak bir tasarım modelinin ip uçlarını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu deneysel 
araştırmada farklı sektör ve kategorilerde broşürler seçilmiştir. Bu broşürler oluşturulan fokus gruptaki kullanıcılara 
gösterilmiştir. Kullanıcıların göz bebeği ve retina hareketleri, göz takip cihazı ile izlenmiş, etkileşimdeki sıçrama ve duraklama 
noktaları analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların daha çok fotografik öğeler ile etkileşim kurduğu, tipografik 
öğelerle ise sınırlı düzeyde etkileşim kurduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Broşür, Göz Takibi 
 
Mobile Augmented Reality Technologies in Informal Learning Environments 
Georgia (Yulie) Tzirou, Timoleon Theofanellis. 

 
Abstract 
The present paper examines the use of smart devices and Augmented Reality (AR) applications as an alternative means of 
learning. It reflects upon Augmented Reality (AR) and the different ways it can be applied in informal learning (IL) contexts, as 
well as, its potential impact on formal education. 
Some basic AR and learning related concepts are firstly described and then some mobile AR learning applications are 
introduced. In particular, the main focus is on AR applications that provide activities of already established and/or environment-
dependent, discovery learning. The selected applications have been designed for IL environments that, in combination with AR 
technology and the evolution of wireless smart devices, are launching a new promising era in the field of education. 
Keywords: Augmented Reality, Education, Mobile Learning, Informal Learning 

 
Sosyal Medya Eğitiminin Dünyada Nasıl Verildiğine İlişkin İçerik Taraması ve Özel Sektörün Beklentileri 
Yard. Doç. Dr. Levent ÖZKOÇAK, Anadolu Üniversitesi 

 
ABSTRACT  

 
Sosyal medyanın hayatımızda aldığı yerin önemi giderek ticarileşirken, buna yön veren iletişimcilerin birçok alanda yaptıkları 
uygulamalar ve yarattıkları içerikler farklılık gösterme gereksinimi içindedir. Pazarlama iletişimi alanında farklılaşmayı her 
zaman ön planda tutan kurum ve kuruluşlar yine bu konuda eğitim alanları işe koşma eğilimindedirler. Bu nedenle sosyal medya 
eğitimlerinin iletişim fakültelerinde nasıl ve hangi yöntem ile verileceği giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir.  
 
Bu çalışmanın amacı dünyanın önde gelen üniversitelerinde yer alan iletişim fakültelerinde verilen sosyal medya ders 
içeriklerinin taramasını ortaya koymak ve ders içerikleri hakkında bilgi edinmektir. Bu amaca THE 500-2017 (Times Higher 
Education-2017) listesinde yer alan üniversitelerin iletişim fakülteleri incelenerek ulaşılacaktır. Diğer yandan 7 dijital medya 
ajansın üst düzey yöneticileri ile yapılacak derinlemesine görüşme ile özel sektörün, iletişim fakültelerinden mezun 
öğrencilerden beklentileri ve bilgi düzeyleri ortaya konacaktır.  
 
Anahtar Kavramlar: Pazarlama İletişimi Sosyal Medya, Sosyal Medya Eğitimi, Dijital İletişim Ajansları 
 
 
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE SOSYAL MEDYA 
Öğr. Gör. Serçin Sun İpekeşen 
 
Sağlık iletişimi alanında yapılan çalışmaların temelinde, toplumu oluşturan bireylerin sağlık konusunda bilgilendirilerek bilinçli 
hale getirilmesi ve doğru davranışa yönlendirilmesi esası yatmaktadır. Bu bilincin oluşturulmasında sağlık alanında çalışan tüm 
birey ve kuruluşlara önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğu üstlenen ve yaptığı eylemlerinde kâr amacı gütmeyen, 
yapılan her şeyin toplum sağlığı ve refahını geliştirmesine hizmet eden taraflardan biri de kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu 
kuruluşların toplumsal bilinci ve davranış değişikliğini yaratabilmede gelişen teknolojiyi takip etmeleri bugünün iletişim 
ortamlarında artık bir gereklilik halini almıştır. 
Sağlık iletişimi, sağlık sorunlarıyla mücadeleyi hedefleyen çalışmalar kapsamında ve sağlığın geliştirilmesiyle ilgili alanlarda, 
sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanarak önemli katkılar sağlamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, uluslararası alanda sağlık alanında hizmet veren, kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplumda sağlık bilinci 
ve farkındalığı yaratmada Facebook gibi bir sosyal medya aracını sağlık iletişimi sürecinde nasıl kullandıklarını, içerik analizi 
yöntemi kullanarak ortaya koymaktır. Toplumsal anlamda hizmet veren bu kuruluşların, iletişim stratejilerini geliştirmek ve 
hedef kitleleriyle buluşmalarında daha etkin bir iletişim ortaya koymalarını sağlamak için, alanın bu tarz çalışmalara ihtiyacı 
olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sosyal Sorumluluk, Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Medya 
 
BARTHES VE PEIRCE’IN GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMLARI ÖZELİNDE BİR İNCELEME: SARI SICAK 
Mehmet Özbek 
 
İnsan, sanatsal eylem söz konusu olduğunda, anlam yaratma ve yaratılan anlamı anlaşılır kılma noktasında sürekli bir çaba sarf 
etmekte ve bunun estetik olarak nasıl yansıtılacağı üzerine her eserde sürekli tekrarlayan bir kaygı gütmektedir. Sinema 
araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda, filme ait öğelerin, simgelerin, karakter veya oyun temelli ilişkilerin oluşturduğu 
anlamlar üzerine yapılan incelemeler de bu durumla ilişkili olarak literatürde hatırı sayılır bir yer edinmektedir. Sinemasal anlatı 
dahilinde anlam yaratma ve anlamın seyirciye aktarılması, filmlerdeki sanatsal kaygının ve üretim aşamalarının da bir sonucudur. 
Bu sonuç göz önüne alındığında filmlerde sunulan altmetinlerin göstergebilim aracılığı ile bulgulanması, incelenmesi ve 
yorumlanması çağdaş türk sinemasının araştırılması açısından önem arz etmektedir.  
Çalışma bu doğrultuda 39.Moskova Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’; 36. İstanbul Film Festivali’nde ‘Altın Lale En İyi 
Film’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’  dallarında ödül alan, yönetmenliğini Fikret 
Reyhan’ın üstlendiği ‘SARI SICAK’ filmi üzerinden Charles Sanders Peirce’ın gösterge, belirti ve simge kavramları ile Roland 
Barthes’ın Düzanlam-Yananlam kavramları çerçevesinde göstergebilimsel incelemesinin yapılmasını hedeflemektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Göstergebilimsel Analiz, Fikret Reyhan, Sarı Sıcak, Roland Barthes, Charles Sanders Peirce 
 
Aktivizim-Slaktivizim ya da yurttaş gazeteciliği: Termik Santral Karşıtı Facebook Grupları Üzerine Bir İnceleme 
Haluk Birsen 
 
Yerel sorunların ana akım medyada az yer bulması ya da hiç bulmaması, İstanbul ve Ankara merkezli haberlerden oluşan yaygın 
basın içeriklerinin tek yönlü bir haber akışıyla izlerkitleye ulaştırılması, yerel sorunlara ilişkin kamuoyu oluşturma sürecinde 
sivil toplum girişimlerinin karşılaştığı en önemli sorundur. İstanbul merkezli ana akım medyanın izlerkitleye erişmekte ve onu 
tutmaktaki becerisi buna karşılık yerel basının kısıtlı ekonomik, teknik imkanlar ve işgören sayısıyla kamuoyundaki etkisinin 
büyük ölçüde yitirmiş olması yerel sorunların yerel kamuoyuna bile erişmesinin önünde en önemli engellerden birini 
oluşturmaktadır. Tam da böyle bir ortamda toplum yaşamına giren internet, kısa sürede gösterdiği gelişme ile izlerkitleye aktif 
bir rol kazandırarak yeni medya ortamında içerik de üreten kullanıcı kitlesinin ortaya çıkmasına neden oldu. 
 
Yeni izlerkitlenin internet ortamında içerik üretmesi, ürettiği içeriği paylaşması, başkaları tarafından üretilmiş içeriği 
paylaşabilmesi, benzer düşüncelerdeki insanlardan haberdar olabilmesi, onlarla paylaşımda bulunabilmesi ise sosyal ağ 
sitelerinin hayata geçmesi ile mümkün oldu. Bireyin gündelik hayatını ilgilendiren toplumsal konularda fikrini 
açıklayabilmesine, bu konularla ilgili özgün içerikler hazırlayarak paylaşabilmesinde, etkili olan teknoloji yurttaşın kendi 
medyasını yaratmasının da önünün açmış oldu. Bireyin içerik üretirken habercilik yöntemlerini kullanması ve haber niteliği 
taşıyan içerikler kullanması esnek bir yurttaş haberciliği modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. 
 
Bu çalışmada Türkiye’nin enerji ihtiyacı gerekçe gösterilerek pek çok yerde kurulması planlanan termik santrallere karşı sosyal 
medya üzerinden örgütlenmiş grupların ürettikleri içerikler yurttaş gazeteciliği bağlamında incelenecek, aynı konuda yerel 
basında çıkan haberler ve yaygın basında çıkan haberler derlenerek karşılaştırılacaktır. Bu bağlamda, Facebook’da grubu bulunan 
“Eskişehir’de Termik Santrale hayır”, “İzmir’de Termik Santral İstemiyoruz”, Biga-Lapseki-Çanakkale’de Termik Santral 
İstemiyoruz” facebook grupları incelenecektir.   
 
Nesnelerin İnterneti Uygulama Alanları ve Endişeler 
Kemal Elciyar 
 
İlk kez Kevin Ashton tarafından kullanılan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), gelişen teknoloji sayesinde birçok 
bilgisayar, mobil cihazlar, binalar, araçlara, buzdolapları gibi daha birçok nesneyi birbirine bağlayabilecek bir yapıya 
dönüşmektedir. Tüm nesnelerin veya şeylerin birbirine bağlanır hale gelmesi Ashton’ın belirttiği aşamaya bizi götürecektir. Bu 
yeni sistemde insan hayatında varolan birçok cihaz birbirleriyle haberleşebilecek ve akıllı bir haberleşme sistemi oluşacaktır.  
İnternete bağlı olan nesnelerin insanla etkileşime girmeden internet üzerinden paylaştığı veriler yoluyla gerçekleştirilen sistemler, 
nesnelerin interneti olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde birçok uygulaması bulunan kavrama ilişkin alanların, ilerde daha da 
artacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda çalışmada; nesnelerin interneti kavramının uygulandığı bu alanların bazı örnekleri, 
nesnelerin internetine yönelik görüşler ve gözetim ve mahremiyet gibi sosyal hayata ilişkin endişelerle ilgili alanyazın ele 
alınacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, teknoloji endişeleri, M2M iletişim, akıllı cihazlar. 
 
Çocuk ve Tüketim İlişkisinin İnşasında Youtube’un Kullanımı ve Çocuk Mahremiyetinin Yitimi 
Muhsine Sekmen 
 
Video paylaşım sitesi olan Youtube’a her gün milyonlarca insan “Broadcast Yourself” sloganından hareketle yaşam hikâyelerini 
eklemekte ve geniş bir kitleye sunmaktadır. Youtube’un kullanıcıya açılmasıyla ortaya çıkan “Youtuber”lar, yeni medya alanını 
hem popüler olma hem de para kazanma güdüsüyle kullanmaktadırlar. Youtube’da yayınlanan içeriklere reklam verilmesi, yayın 
içeriklerinde reklama yer veren yaşam hikâyelerinin desteklenmesi gibi farklı şekillerde Youtube’un maddi kazanç sağlamaya 
yönelik pratikler içerdiği görülmektedir.  
Öte yandan kişisel yaşam hikayelerinin yer aldığı Youtube videolarında, çocukların kullanılması, sanal uzama çocuk 
yaşamlarının dahil edilmesi ve çocuğun maddi kazanç elde etmede bir araç olarak kullanılması bu alanı sorunlu hale 
getirmektedir. Çocuk yaşam deneyimlerinin, tüketime eşlik edecek şekilde ebeveyn kontrolünde içerik oluşturularak sunulması, 
çocuk yaşamının mahremiyetini ortadan kaldırmaktadır. Buradan hareketle bir buçuk milyon üye sayısına sahip olan “Prenses 
Elif” Youtube sayfası, babasının kontrolünde yürütülerek çocuğun yaşam alanına eklenen ürün reklamlarıyla dikkat çekmektedir. 
Çalışma kapsamında Prenses Elif Youtube sayfası, tüketim ve çocuk mahremiyeti kavramları ışığında içerik analizi ile 
incelenecektir. Bu çalışmada; çocuğun yaşam evrenine dahil edilen tüketim olgusu ile ebeveynleri tarafından yok edilen 
mahremiyetinin incelenmesi amaçlanmaktadır.    
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Youtube, Tüketim, Mahremiyet 
 
“Tık” Üzerine İnşa Edilen Haberlerin Dijital Spor Gazetelerinde Kullanımı  
Yağız Sunay 
 
Günümüzde, geleneksel kitle iletişim araçları karşısında internet haberciliği hızla yaygınlaşmaktadır. Haber edinme platformu 
olarak internet gazeteciliği, geleneksel habercilik pratiklerini yeniden şekillendirmekte ve bu pratikler habere ulaşmayı bir tıka 
indirgemektedir. Tıklanmanın rating olarak karşılık bulduğu dijital ortamlarda, “tıklanmak” ekonomik kaygılar ile birlikte asıl 
amaç haline gelmektedir. “Tık” üzerine inşa edilen haberler ise manipüle edilmiş, çarpıtılmış başlıklar ile sunulmaktadır. Bu 
bağlamda tık haberciliği yeni bir haber oluşturma pratiği olarak geleneksel haber yazma yöntemlerinden ve etik kodlardan 
farklılaşmaktadır. Bu çalışmada rating kaygısı üzerine kurulan tık haberciliği, gazetecilik etik kodları göz önüne alınarak 
incelenmektedir. Çalışmanın örneklemini, Türkiye’deki yaygın online spor gazetelerinden Fotomaç, Fanatik ve Milliyet 
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Skorer’in haberleri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise ekonomik beklentiler çevresinde tahrip edilen geleneksel haber 
formatı ve çiğnenen etik ilkeleri görünür kılmaktır.  
 
Anahtar sözcükler: Tık haberciliği, Spor basını, Habercilik etiği, Yem haber 

 
GAZETECİLİKTE YENİ BİR GELİR MODELİ OLARAK ÖDEME DUVARI YÖNTEMİ 
Kenan Duman 
 
Yeni iletişim teknolojileri haber merkezlerinin çalışma biçimine yaptığı etki kadar ekonomisi üzerinde de etkisini göstermiştir. 
Geleneksel basında reklam ve satış odaklı habercilik, internet haberciliği ile reklam, abonelik ve paralı içerik başta olmak üzere 
farklı stratejilerin uygulandığı bir alana dönüşmüştür. Bu stratejiler arasında ödeme duvarı yöntemi de yer alır. Ödeme duvarı 
yöntemi; abone olunan internet haber sitelerinin belirli bir ücret ile dijital içeriğini okurlarına göstermesi olarak tanımlanır. 
Çalışma çevrimiçi gazetecilik işletmelerinin ekonomik yapılarını ve gelir kaynaklarını ele almaktadır. Çalışmada yeni medya ile 
gazeteciliğin tanım ve kapsamında yaşanan değişim üzerine vurgu yapılmış bu dönüşümün yarattığı yeni iş modelleri üzerinde 
durulmuştur. Çalışmanın yöntemi olarak yeni gelir modelleri arasında yer alan ödeme duvarının gazetecilik sektöründe 
uygulanabilirliği derinlemesine görüşmelerle yanıt aranmıştır. Çalışmada medya çalışanları, işletme, ekonomi ve medya 
alanındaki akademisyenler ile görüşülerek mevcut durum ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda internet gazetelerin gelecekte 
yeni iş modellerini uygulamalarının önemi vurgulanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: İnternet Gazeteciliği, Yeni Medya ve Habercilik, Ödeme Duvarı 
 
Medya ve Pazarlama İletişimi: Transmedya Hikaye Anlatımı 
Mürüde Özen-Doğu Akdeniz Üniverstisesi Araştırma Görevlisi 
 
Bir çok alan teknolojinin gelişmesiyle, internet ortamında var olmaya başlamıştır. Pazarlama da bunlardan bir tanesidir. Gelişen 
rekabet ortamında işletmeler, pazar paylarını korumak ve artırabilmek için tüketiciye daha hızlı ulaşıp uzun süreli iletişim 
kurmak durumundadırlar  bu nedenle dijital ortamları kullanmak pazarlama açısından oldukça önemli görülmektedir.  
İnternetin hayatımıza girmesiyle birçok farklı terimin de hayatımıza girmesi kaçınılmaz olmuştur. İntermediality, transmedya, 
intertexuality, transmedya story telling kavramları da bunlardan bir kaçıdır. Dijital pazarlamayı iyi kullanan işletmeler bu 
kavramları da pazarlama taktiği olarak kullanmışlardır. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen kavramlar detaylı bir şekilde 
anlatılacak ve transmedya öykü anlatımı kavramının dijital pazarlamada nasıl kullanıldığı örnek olay incelemesiyle anlatılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Medyalararasılık, Transmedya hikaye anlatımı, Bütünleşik pazarlama iletişimi, Dijital pazarlama 
 
TÜRK SİNEMASINDA DEĞİŞEN ÖĞRETMEN TEMSİLİ 
Nesrin Kula Demir, İhsan Koluaçık 
 
Toplumumuzda öğretmenler, her şeyi bilen, toplumu ileri götürmesi ve örnek olması gereken bireyler olarak görülmektedir. Her 
ne kadar formel eğitim veren kurumlarda eğitimi sağlayan kişi olarak tanımlansa da öğretmen, içinde yaşadığı toplum tarafından 
model olarak alınmış ve temel amacı da yeni nesilleri yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Bu nedenle sinemadaki öğretmen 
temsillerinin incelenmesi ve yıllar içinde toplumda öğretmene atfedilen değerdeki değişimin görülmesi açısından önem 
taşımaktadır.  
Türk sinemasında birçok kez öğretmen temsili yer almıştır. Genellikle egemen ideolojinin temsilcisi olarak cumhuriyet 
değerlerini ön plana çıkaran ve devrimlerin savunucusu olarak sunulan öğretmen temsilinin, 1980 sonrasında toplumsal ve 
ekonomik politikalardaki değişimle birlikte, idealizmden uzaklaşıp bireyselleştiği ve öğretmenlerin ekonomik olarak yaşamış 
oldukları zorlukların daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. 2000’li yıllarla birlikte artık idealist öğretmenin sinemamızda 
tamamıyla yok olduğunu söylemek mümkün görülmekte, onun yerini ise çaresiz öğretmen tipi almaktadır; bununla birlikte çeşitli 
komedi filmlerinde öğrenciler tarafından aciz duruma düşürülmüş öğretmen tipolojisine rastlanmaktadır. Öğretmen temsilindeki 
bu değişiklik dönemlerin toplumsal ve ekonomik değişimleriyle paralellik taşımaktadır.  
Çalışmada amaca yönelik örneklem çerçevesinde Öğretmen Kemal, Öğretmen, Öğretmen Zeynep, İki Dil Bir Bavul filmlerinde 
ideolojik, sosyolojik ve tarihsel çözümlemesi yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Temsil, Türk Sineması, Öğretmen temsili, Egemen İdeoloji, Film eleştirisi  
 
THE CHANGING TEACHER REPRESENTATION IN TURKISH CINEMA 
In our society, teachers are seen as individuals who know everything and need to take society forward and be exemplary. 
Although defined as a person who provides education in formal education institutions, the teacher has been taken as a model by 
the society in which he lives and the main aim is to train new generations. For this reason, it is important to examine teacher 
representations in cinema and to see the change in the value attributed to teaching in society over the years. 
Many times in the Turkish cinema from the beginning until the day sun appeared as a representative of the teacher. Teacher as a 
representative of the dominant ideology, it is generally presented as the advocate of the revolutions, Along with the change in 
social and economic politics after 1980, the individualized away from idealism and it seems that the difficulties that teachers 
have experienced economically have become more prominent. It is possible to say that the idealist teacher is now completely 
absent in our cinema with the 2000s, and his place is the helpless teacher type and teacher typology has been found in various 
comedy films that have been reduced to inactivity by students. This change in teacher representation is parallel to the social and 
economic changes of the periods. 
In the context of sampling for purposes of study, an ideological, sociological and historical analysis will be carried out in the 
films of Öğretmen Kemal (1981), Öğretmen (1988), Öğretmen Zeynep (1989), İki Dil Bir Bavul (2009). 
 
Keywords: Representation, Turkish Cinema, Representetion of Teacher, Dominant Ideology, Film Criticism 
 
Biçim Olarak Deneme Film: Chat Perché (Marker: 2004) 
M. Orhan Göztepe 
 
Chat Perché (Sırıtan Kedi), Chris Marker’ın kariyerindeki iki temel eğilimi ortaya koyar: aynı anda hem Paris sokaklarında 
politik hareketlerin izini sürer hem de bir kent gezgininin tesadüf, şans ve merakla oluşturduğu kişisel gezi rehberini bize sunar. 
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André Bazin’in, Marker’ın 1958’de gerçekleştirdiği filmi Sibirya’dan Mektup üzerine yazdığı makalesinde, Marker’ın 
çalışmasını “film tarafından belgelenmiş bir deneme” olarak nitelemesi, kuşkusuz yönetmeni deneme filmin öncü ismi olarak 
ortaya çıkarmıştır. Adorno’nun mükemmel bir eleştiri biçimi olarak tanımladığı deneme, kuralsız tanımsız melez bir tür olarak, 
deneme film açısından aydınlatıcıdır. Yönetmenin kendini saklama konusundaki ısrarı sebebiyle, otobiyografiye daha yakın olan 
‘film günce’ türünden ayrışan film, “soyut düşüncelerle somut gerçekleri karıştırarak politik olarak yüklü imgeler yelpazesi 
sunar” (Arthur). Bu çalışma, bir deneme film olarak, karmaşık yapısıyla seyirciyi aynı anda hem takip edilmesi güç bir seyirliğin 
içine sokan hem de politik olarak yüklü imgeler yelpazesiyle anlam üretimini seyirciye devrederek ideolojik olarak onu 
şartlamayı reddeden Chat Perché’yi ele almaktadır.  
 
Anahtar kelimeler: Chris Marker, Deneme Film, Fransız Sineması  
 
"Beyaz Bilim / Kara Sihir": Türkiye Korku Sineması ve Erkek Temsilleri 
Zeynep Koçer 
 
Korku türü, Türkiye sinemasının uzun geçmişinde oldukça ihmal edilmiş ve kendi kodlarını ve konvansiyonlarını 
oluşturamamıştır. 2000’li yılların başından itibaren, bu durum değişmeye ve özellikle 2004 yılından itibaren her sene artan film 
sayısı ile Türkiye sineması içinde bir korku türü filizlenmeye başlamıştır.  Bu çalışma, 2000’li yıllar Türkiye korku 
sinemasındaki erkeklik temsillerini Carol Clover'ın "Beyaz Bilim / Kara Sihir" ikilemi olarak kavramsallaştırdığı teorik çerçeve 
kapsamında inceleyecektir. Çalışmanın amacı, “Beyaz Bilim” kavramını temsil eden akılcı ve inancı az ya da yok olmaya yüz 
tutmuş erkek karakterleri ve “Kara Sihir” kavramını temsil eden ve dini öğretilerle kurbanların kurtuluşunu sağlayan erkek hoca 
karakterini karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma Türkiye korku sinemasındaki din/ bilim ikilemini gözler önüne sürmesine ek 
olarak, bu ikilemin kadını toplumsal cinsiyet rejimi üzerinden ikincil konuma yerleştiren ataerkil hegemonyanın hangi yollarla 
yeniden inşa edildiğine dair örnekleri ele alacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Türkiye korku sineması, erkeklik temsilleri, toplumsal cinsiyet 
 
Cultural Heritage engagement via Serious Games: the ARCADE Augmented Reality, Context Aware, linked open Data 
pErsonalized ecosystem 
Eirini Kalatha, John Aliprantis, Markos Konstantakis, Konstantinos Michalakis, Themis Moraitou, George Caridakis  
 
Serious Games (SG) combines explicit educational purposes with entertainment, increasing engagement, enhancing motivation 
and f ocus and ultimately optimising User eXperience (UX). Cultural Heritage proves an excellent application area for SG since 
it shares the same qualities and the interaction with related content requires both aspects. Current paper proposes an ubiquitous 
ecosystem, featuring SG as the focal point, enhanced with multiple modules serving different goals but converging to the optimal 
Cultural UX preserving both 
fun and educational aspects. These modules include: Augmented Reality techniques for data visualization and Semantic 
Technologies for content enrichment, Context Aware mechanisms for contextual and user data, UX design with User Personas 
personalization algorithms and Affective Computing for recognition and exploitation of user’s emotions. The ARCADE 
ecosystem is presented in terms of analysis and design from different perspectives of the stakeholders, depicted in the following 
conceptual diagram: user behaviour and experience, 
data gathering, processing and enrichment.  
 
Keywords: Cultural heritage; Serious Game; Augmented Reality; Context Awareness; Linked 
Open Data; User Personas; Cultural User Experience; 



1st International CICMS Conference Proceedings 
 [4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] 

 

	
	

685	

 



1st International CICMS Conference Proceedings 
[4-5 May, 2018, Kuşadası, Turkey] | ISBN: 978-975-8254-69-9 

 
 
 

	686 

686	

The use of Internet οf Things in cultural sites: A critical overview 
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Abstract 
Over the last decades, the spread of affordable computers facilitated the development of innovative IT solutions in almost all 
fields of our life. The interconnection of devices embedded in everyday objects, enabled the development of new services and 
products offering new capabilities in data capturing and data transmission. The appearance of Internet of Things (IoT) has some 
potentials in the accurate and almost real-time data capturing and information inter-exchange between devices and systems. 
Cultural sites offer a very good example of potential use of IoT devices and innovative IT solutions for the protection of exhibits 
and the monitoring of environmental factors. 

This work presents a critical overview of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threads (SWOT analysis) of the use of IoT 
systems in two types of popular greek cultural sites: indoor museums and open-air geoparks. After discussing a set of currently 
available technological solutions, we present a critical overview of the potential use of these technologies in the two specific 
types of cultural sites. 

 

  

Keywords: Internet of Things, cultural sites, overview, SWOT analysis, single board computers 
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Smart Spatial Network Paths: The case of cultural routes 
Abstract 
Spatial Networks such as road networks form a critical infrastructure in contemporary cities mainly because they are associated 
with most transportation means and travel options of our day-to-day activities. In the context of recent “smart cities revolution”, 
advanced IT solutions can help towards the promotion of Locations of Cultural Interest (LCI). Such locations include historical 
spots, museums, points of interest and scenic spots in a city. The design of city-routes for families and/or elders, passing through 
a number of Locations of Cultural Interest (LCI) could promote social inclusion and accessibility. 

This work illustrates the use of spatial network databases (PostgreSQL and PostGIS) for identifying road network routes in a 
city. The routes are identified based on a chain of serial spatial criteria on the basis of the “Traveling Salesman Problem”. This is 
the spatial search for a single optimum network path (finite sequence of edges connecting a sequence of vertices) given a list of 
nodes (and a distance matrix) that visits each of these nodes once and then returns to the starting node. The case study presented 
in this paper shows the identification of cultural routes in a medium size city based on users criteria (age, walking duration, 
cultural themes). 

 

Keywords: spatial network, cultural routes, Traveling Salesman Problem, smart cities 

 
Yeni İletişim Teknolojilerinin ve İnternetin İletişim Alanına Kavramsal Olarak Etkisinin Anahtar Sözcük Kullanımı 
Üzerinden Belirlenmesi  
Nihan Şengöz 
 
İnternetin 1990'lı yıllardan itibaren sivil kullanıma açılması iletişim biçimlerini değiştirmiş ve etkilemiştir. İnternetin ve yeni 
iletişim teknojilerinin dünya üzerinde yaygın bir kullanım alanı edinmesiyle birlikte iletişim alanına yeni ifadeler, kullanım 
pratikleri, semboller ve bu unsurları tanımlayan yeni kavramlar girmiştir ve girmeye de devam etmektedir. Bu çalışma ile 
yaşanan değişimler sonucunda iletişim alanına giren kavramlar; alanda yapılan tezleri nitelemekte kullanılan anahtar sözcükler 
üzerinden belirlenmeye çalışılacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi'nden elde edilecek verilerin 
sınıflandırılması yöntemiyle gerçekleştiricek olan bu çalışmada; 1996 yılından itibaren yüklenen tezler incelenecektir. 
İncelenecek çalışmalarda yıl sınırlandırması; tez merkezi verilerine göre internet ve iletişim alanında yapılan en eski çalışmanın 
tarihi baz alınarak belirlenmiştir. İletişim alanındaki bu tezlerde; çalışma alanını tanımlada kullanılan anahtar sözcüklerin 
saptanması ve gruplandırılmasıyla; internetin ve yeni iletişim teknojilerinin iletişim alanına kavramsal etkisi ortaya konmaya 
çalışılacaktır. Böylece internetin ve yeni iletişim teknolojilerinin etkisiyle iletişim alanına giren yeni kavramlara anahtar sözcük 
kullanımı üzerinden ulaşılmış olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime, iletişim, internet 
 
Beden Olumlama Hareketi Üzerine Br Alımlama Analizi: Tüketim Kültürünün İdeal Bedenine Karşı Bir Mücadele mi 
Yeniden Üretim Pratiği mi? 
Beste Nigar Erdem, Asiye Ceren Başal, Yarkın Yıldız. 
 
Kapitalizmin gelişim sürecinde üretim öznesi olarak disipline edilen beden, günümüzün küresel kapitalizmiyle birlikte tüketim 
nesnesine dönüşmüştür. Moda, kozmetik, sağlık, reklam, medya gibi endüstrilerce üretilip toplumsal ve küresel düzlemde 
dolaşıma sokulan “ideal beden” tasarımı, tüketim kültürünün güdüleyicisi olmuştur. Bu beden tasarımı “ideal”in dışında kalan 
her bedeni sarmalamaktadır. Ancak bu sarmalayış, “ideal”e karşı mücadele pratiklerini de gündeme getirmektedir. Özellikle yeni 
medyanın kullanıcı odaklı yapısı, bireylerin içerik üretebilmelerine ve görüşlerini kamusal alana yayabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de özellikle kadın aktivistlerce “ideal beden” tasarımına karşı bir mücadele olarak yeni 
medyada yayılan “Beden Olumlama Hareketi”, tüketim kültürü, toplumsal cinsiyet ve beden ilişkisi bağlamında incelenmiştir. 
Çalışma kapsamında Ondokuz Mayıs ile Gazi üniversitelerinin iletişim bilimleri ve kadın çalışmaları alanlarında yüksek lisans 
yapan öğrencilerine “İdeal Bedene Ulaşmak” başlıklı video izletilerek, Beden Olumlama Hareketi’nin nasıl alımlandığı 
incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Beden, beden olumlama hareketi, tüketim kültürü, yeni medya, alımlama 
 
 
Dardanne Kardeşlerin Deux Jours Une Nuit (İki Gün ve Bir Gece, 2014) Filminde İşçi Sınıfı ve Sorunları 
Burcu Balcı 

 
Özet 

 
Hayatı, insanları ve olayları olduğu gibi, müdahale etmeden aktarma amacını taşıyan Gerçekçi kuramı temel alan birçok önemli 
sinema akımı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, sinema dili olarak gerçekçi stile sahip olan Dardanne Kardeşlerin Deux 
Jours Une Nuit (2014) filminin Toplumsal Gerçekçilik ve Toplumcu Gerçekçilik kuramlarına göre film analizi yöntemiyle 
incelenmesidir. Dardanne Kardeşlerin filmlerinde, Avrupa’daki farklı sosyo-ekonomik statülerdeki işçi sınıflarının sorunları; 
sınıf dayanışması bilinci, örgütlenme, direnme, mücadele etme ve empati kurma izlekleri aracılığı ile teslim edilmektedir.  
Filmde kendini değersiz, başarısız hisseden ve güçsüzlüğünün görünürlüğünden utanan ana karakterin yaşadığı sürecin, bireysel 
değil, toplumsal bir sorun olduğu vurgulanmaktadır. Filmin sonunda iyileşmeye başlayan ve yeniden umut edebilmeye başlayan 
karakter, çözümü kolektif bir özne olmakta bulur.  
 
Anahtar Sözcükler: Sinema, Gerçekçilik, Toplumsal Gerçekçilik 

 
ROMAN POLANSKİ SİNEMASINDA ÖDİPAL BAĞINTILAR 
Emre İzgi 
 
Özet: 
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Ödipal karmaşa kavramı, 20. YY’ın başat düşünsel referanslarından biri olan Freudyen psikanalitik kuramın merkezinde yer alır 
ve kavramın etki gücü kültürel üretimde yoğun bir şekilde hissedilir. Çağdaş auter’lerinden biri olan Roman Polanski, 
yönetmenlik misyonuna Doğu ve Batı Avrupa ile ABD’de devam etmiş, çektiği filmlerde farklı kültürel iklimlere mensup 
kurgusal erkek karakterler ödipal karmaşa dinamiklerine sahip olma noktasında ortaklaşmıştır. Bu çalışmada, erken dönem 
Polanski sinemasında eril karakter ödipal dinamiklerini merkeze alan, Sudaki Bıçak (Nóz W Wodzie, 1962), Bozuk Düzen (Cul-
de-sac, 1966), Korkusuz Vampir Avcıları / Vampirlerin Dansı (Fearless Vampire Killers/ Dance Of The Vampires, 1967), Ne? 
(Che?, 1972) ve Kiracı (Le Locataire, 1976) filmleri, Freudyen kuram ekseninde, psikanalitik film çözümlemesi yoluyla ele 
alınacak; yönetmenin kurmaca dünyasındaki egemen ideolojiler olan ataerki ve heteronormative ile bireylerin psikoseksüel 
dinamikleri arasındaki ilişkinin diyalektik yapısı vurgulanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Roman Polanski, Ödipal Karmaşa, Sigmund Freud, Ödipal Yörünge.  
 
 
Neoliberal Yönetimselliğin Bir Tezahürü Olarak Türkiye'de Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Yazılı Basındaki 
Sunumu 
Gülten Arslantürk 

 
Refah toplumlarının ürettiği yönetimsellikten neoliberal yönetimselliğe geçişte farklı bir tür öznellik üretiminin söz konusu 
olduğu görülebilmektedir. Bu bağlamda emeklilik gibi işgücü piyasasının dinamiklerini belirleyen süreçler, daha önce egemen 
iktidar olarak kısmi anlamda devletin kontrolündeyken, neoliberal yönetimsellik ile birlikte, sermaye piyasalarına ve özel kuruluş 
gibi işlediği varsayılan öznelere yüklenmektedir. Bu bağlamda neoliberal özne tasarımında ‘kendi eylemlerinden sorumlu olma’, 
sistemin sürdürülebilirliğini sağlayan temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmekte ve geleceğin güvencesizliğini aşmaya 
yönelik her türlü tasarruf öznenin kendisine atfedilmektedir.  Bu çalışmanın amacı, 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise 6740 sayılı Kanun değişikliği ile aşamalı olarak uygulanmaya 
başlanan Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’ni neoliberal yönetimsellik bağlamında yeniden okumaktır. Bu kapsamda 
Türkiye’de ana akımda medyada farklı yaklaşımları temsil ettiğine inanılan Hürriyet, Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinin 
konunun gündeme geldiği Ağustos 2016 tarihli ekonomi haberleri söylem analizi ile incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Neoliberal Yönetimsellik, Foucault, Risk Toplumu, Zorunlu Bireysel Emeklilik, Söylem Analizi 
 
 
ÖZNESİNE YÖNELEN HINÇ: YERALTI 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet OKTAN, Yağmur KILIÇ  
 
ÖZET 
 
Bu çalışma Friedrich Nietzsche, Max Scheler’in, insan ruhunun gizemli bir yönü olarak tespit ettikleri ve intikam, haset, şiddet, 
linç gibi yıkıcı eylemlerle bağlantılı olarak açıkladıkları hınç (ressentiment) kavramını Zeki Demirkubuz’un Yeraltı (2012) filmi 
örnekleminde tartışmayı amaçlamaktadır. Scheler’in Modern toplumda çeşitli kurallar, kontrol ve denetim mekanizmaları 
vasıtasıyla kontrol altına alınmaya ve bastırılmaya çalışıldığını söylediği bu yıkıcı itki, dışavurulma biçimi açısından dönüşerek 
bürokratik aklın egemenliği altında şiddet gösterilerinden büyük ölçüde uzaklaşarak günledik yaşam pratiklerine nüfuz eden 
bilinçaltı bir belirleyici haline gelmiştir.  
Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar kitabından esinlenilerek çekilen Yeraltı filmi, kahramanının benliğine yönelik bir 
aşagılanma arzusu etrafında deneyimlediği “hınç” duygusunu, bu tekinsiz ve yıkıcı gücün insan ruhu üzerinde yol açtığı 
belirsizliği, karmaşayı işlemektedir. Bu yönüyle film “hınç”ın modern toplumda dışavurumunun ayrıksı bir biçimini 
örneklemektedir. Çalışmada anılan kavramsal tartışmalar çerçevesinde filmin niteliksel bir analizi yapılacaktır. Çalışmanın 
merkezine alınan kavramın bilinçaltı süreçlerle ilişkisinin sorgulanması bağlamında Psikanalitik kuramın, özellikle de Melanie 
Klein’in konuya ilişkin argümanlarından destek alınacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Hınç (ressentiment), haset, intikam, Yeraltı 
 
SİNEMA ESERLERİ VE TELİF HAKLARI 
Duygu Esener 
 
Başlangıçta basit bir eğlence türü olarak görülen sinema, nam-ı diğer beyaz perde, 20. yüzyılın başlarında önemli bir ticaret ve 
sanayi dalına dönüşmüştür. Dolayısıyla, sinema eserlerinin korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türk hukukunda ise sinema 
eserleri 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına alınmıştır. İlgili kanuna göre sinema eserleri iki gruba 
ayrılır. " Her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler birinci grupta yer 
alırken, "mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi" ikinci grup içinde 
yer alır. 
  
Bildiride,  ilgili kanun ışığında; 
1-) “Sinema Eserleri Üzerindeki Eser Sahipliği ve Eser Sahiplerinin Hakları (Mali ve Manevi Hakları)”, 
2)“Sinema Eserlerinde Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmeleri”,  
3)“Eser Sahibinin Haklarına Tecavüz Durumunda Başvurulabilecek Hukuki ve Cezai Yollar”, gibi konular irdelenecektir. 
Ayrıca tartışılan konularla ilgili, güncel olarak örnek davalara ve Yargıtay kararlarına yer verilecektir. 
 
 
MONTAGE OF HECK: PARÇALANMIŞ BİR GERÇEKLİK OLARAK KURT COBAİN’İN HİKÂYESİ 
Aslı Favaro 
 
ÖZET 
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Brett Morgen’in yönetmenliğini yaptığı, 2015 tarihli Montage of Heck isimli belgesel, 1990’lı yıllarda büyük bir patlama 
yaşayan grunge akımının öncülerinden, Nirvana grubunun kurucusu Kurt Cobain’in hayat hikâyesini temel almaktadır. Belgesel, 
bir rock yıldızının biyografisi olmaktan öte, postmodern dönemde karşı kültürün aldığı biçimi ortaya koyması açısından 
önemlidir. Karşı kültürün cool kimlik ile olan ilişkisi; cool kimliği tanımlayan ironik kayıtsızlık, şöhret kültü, konformizm ve 
kitle kültürü karşıtlığı gibi özellikler üzerinden belgeselde de görünür kılınmıştır. Ayrıca yönetmen, Kurt Cobain’in hikâyesini, 
postmodern anlatılara uygun olacak şekilde, parçalı bir gerçeklik olarak ele almış; parçalı olma halini biçimsel tercihlerine de 
yansıtmıştır. Belgeselde Kurt Cobain’e dair bir hakikat elde etmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Morgen, müzisyenin 
yaşamına dair belli motifleri, kaygıları ve hikâyeleri görselleştirme sürecinde Cobain’in yarattığı malzemeleri de kullanarak, 
kronolojik sıra izlemeyen parçalı bir gerçeklik kurgusu sunmuştur. Bu çalışma, Montage of Heck’in, günümüzde karşı kültürün 
aldığı biçimi yansıtırken, aynı zamanda gerçeklik ile kurduğu ilişki anlamında postmodern bir anlatı özelliği gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Karşı kültür, cool, postmodern, parçalanmış gerçeklik. 
 
 
İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE ETİK YAKLAŞIM ÜZERİNDEN ALAN ARAŞTIRMASI 
Süleyman Türkoğlu 
 
Özet 
 
İnternet gazeteciliği tasarımı her haber sitesinin kendine ait görsel kimliğinin sınırları içinde kalmaktadır. Gazete tasarımında 
günlük değişen haber miktarı, son dakika haberleri ve reklamına göre tasarımlanmaktadır. Son dakika ve gündem haberleriyle 
daha fazla haber sığdırabilmek adına okuması zor ve karmaşık tasarımlar oluşturulabilmektedir. 
Etik kavramı, ahlaki değerler üzerine bir sorgulama içeren, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramlardan hareketle ahlaki ilkeler 
doğrultusunda sistematik bir inceleme yapan disiplindir. Etik, gazetecinin mesleğini yaparken aldığı sorumluluktur. Etik kavramı 
yalnızca gazetede yazılan yazılarla, haberle sınırlı tutulmamalıdır. İnternet gazetelerinin web sayfalarında kullanılan fotoğraftan 
reklamlara kadar tüm görsel tasarımı kapsamaktadır.  
Bu çalışmada öncelikle etik ve ahlak kavramları üzerinde durulduktan sonra toplumsal hayat için ahlakın önemine vurgu 
yapılarak internet gazeteciliği yapan ulusal gazetelerinin ana sayfalarındaki görsel tasarım olarak incelenerek ahlaki ve toplumsal 
hayatta olumlu veya olumsuz etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırmamızda Türkiye’deki yazılı basın gazetelerine ait 
web siteleri arasında en fazla tıklanan haber siteleri inceleme alanımız olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: İnternet Gazeteciliği, Etik, Sayfa Tasarımı 
 
SOSYAL MEDYANIN  İÇERİK  ÜRETİM GÜCÜ ÜZERİNDEN OKURUN SEÇİMİ VE ALGISI 
Yrd. Doç. Dr. Hülya Semiz Türkoğlu 
 
ÖZET 
Sosyal medya, düşünce, fikir ve mesaj üretiminin ve yönlendirilmesinin kullanıcıya bağlı olduğu, karşılıklı etkileşime dayalı yeni 
bir iletişim ortamıdır. Sahip olduğu özellikler itibariyle sosyal medya katılma platformu haline gelmiştir. Bu katılım ile okur 
kullanıcıya dönüşürken, yakın çevrelerinden her türlü bilgiye sahip olarak, gündemi takip edebilmektedir.  
Dünyada yeni iletişim teknolojilerinin de etkisiyle gazete okuma alışkanlıkları değişmektedir. Gazete okumaya önceki 
nesillerden daha az zaman ayırmakta ve habere, bilgiye, internet ve mobil cihazlar üzerinden ulaşmayı tercih etmektedirler. 
Katılım, özgürlük, kolaylık, hızlılık ve etkileşim olanaklarıyla karşımıza çıkan sosyal medya üzerinden edinilen bilgi ve 
enformasyonun okur tarafından seçilmesi ve nasıl algılandığı üzerine bir alan araştırması yapılacaktır.  
Çalışmamızın amacı, yeni teknoloji ile beraber insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medyanın içerik üretimi 
ele alınarak okurun bilgi alımında seçimi ve güvenirliği ölçülerek, okurun değişimi gözler önüne serilecektir. Bu çerçevede 
araştırmamızda veri toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniği ve daha somut bir şekilde anlaşılması içinde anket 
uygulaması yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Enformasyon, Okur 

 
Tüketim Toplumunda Yıkıcı Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları 
Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ, Ege Üniversitesi,  
Neval TUNA SEVİNGÜL, Ege Üniversitesi 

 
Küreselleşen dünyanın küreselleşen markalarının günümüz tüketim toplumu içerisinde boyut değiştirdiği görülmektedir. Değişen 
bu tüketim toplumu, markaların pazar paylarını fiziksel olarak küçülmesine karşı sanal olarak büyümesine neden olduğu 
söylenebilmektedir. Dolayısıyla tüm bu süreç çerçevesinde yıkıcı reklam uygulamalarının da farklı bir aşamaya geçtiği aşikardır. 
Uygulanan yıkıcı reklam çalışmalarının yaratıcılığı karşısında halkla ilişkiler çabalarının da bir o kadar yaratıcı olması, markaları 
tüketim toplumu içerisinde olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Bu çalışma sürecinde yıkıcı reklam uygulamalarına karşı 
hazırlanan halkla ilişkiler çalışmalarının, propaganda veya manipülasyon söylemlerini yıkma eyleminde olduğu tespit 
edilmektedir. Bu bağlamda değişen tüketim toplumu, yaratıcı yıkıcı reklam uygulamalarına karşı markalar tarafından hazırlanan 
halkla ilişkiler çalışmalarını olumlu yönde değerlendirebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında yıkıcı reklam 
uygulamalarının en çok yer aldığı Adbusters, BUGAUP ve Billboard Liberation Front web siteleri içerik analizi yöntemiyle 
biçimsel ve içeriksel yapıları incelenmiş ve SPSS programı ile veriler saptanmıştır. Bir diğer aşama ise rastgele seçilen 
örnekleme yöntemi ile bir markanın yıkıcı reklam uygulamalarına karşı hazırladığı halkla ilişkiler çalışmaları irdelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tüketim toplumu, yıkıcı reklam, halkla ilişkiler. 
  
“Jacques Derrida`nın Siyaset Felsefesi Işığında Ruben Östlund`un The Square (Kare)Filmi” 
Aytaç Hakan Tuğran 
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Ruben Östlund tarafından yönetilen ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü alarak dikkatleri üzerine çeken 2017 
yapımı İsveç filmi  “The Square (Kare)” ele aldığı konuların çeşitliliği ile de adından sıkça söz ettirdi. Film merkezine koyduğu 
“güven” kavramı üzerinden modern toplum, çağdaş sanat, göçmen sorunları gibi konulara değinmekte.   
Filme adını veren “Kare” aynı zamanda filmde sergilenen bir güncel sanat eserinin de adıdır. Eserin tanıtım metninde “Kare”nin 
güven ve ilginin sığınağı olduğu, onun sınırları içinde herkesin eşit hak ve sorumluluklar paylaştığı belirtilmektedir. Fransız 
düşünür Jacques Derrida etik-politik meselelere yoğunlaştığı yıllarda, metinde yer alan “sınırlar”, “güven”, “sorumluluk”, “hak 
ve adalet” kavramları üzerinde ısrarla durmuş, anlamlarının yıprandığını öne sürerek, onları ”yapıçözüm”e uğratmıştır. 
Bildirinin amacı, Ruben Östlund’un “The Square (Kare)” filmini Jacques Derrida’nın düşünceleri ışığında irdelemek olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Derrida, Östlund, Kare, Sorumluluk, Sınır, Güven 
 
İNTERNET GAZETELERİNDE ERKEK ŞİDDETİ HABERLERİNİN SUNUMU 
Simge Deniz Demirel, Petek Durgeç 
 
Bu çalışmada erkek şiddeti ile ilgili olarak internet medyasının rolü incelenecek, kadın ve çocuk lehine bir habercilik anlayışı 
geliştirilmesinin olanakları tartışmaya açılacaktır. Çalışmanın kuramsal bölümünde, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda 
medyaya ilişkin yapılan düzenlemelerin, geliştirilen etik kodların ve var olan habercilik anlayışının, sorunların üstesinden 
gelmeyi nasıl sağlayabileceği konusu değerlendirmeye alınacaktır.  Bu bölümde ayrıca aile içi şiddet ile ilgili yurtdışında ve 
ülkemizde yapılan düzenlemeler karşılaştırmalı olarak gözden geçirilecektir. Aile içi şiddetle ilgili var olan medya 
düzenlemelerin karşılaştırmalı değerlendirmesi sonucunda bu süreçte hangi aşamada olunduğu saptanmaya çalışılacaktır.  
Çalışmanın inceleme bölümünde ise ülkemizde son yıllarda oldukça artan aile içi şiddet haberlerinin internet medyasında yer alış 
ve sunuluş biçimleri araştırma konusu yapılacaktır. Bu bağlamda belirli tarih aralıklarında internet medyasında yer alan aile içi 
şiddet olayları örnek olarak alınacak ve sunuluş biçimleri söylem analizi yöntemi ile çözümlenecektir. Haberlerin ilgili medya 
mecralarında nasıl yer aldığı, hangi görüntüler eşliğinde sunulduğu, haber detaylarının nasıl verildiği ve haber kaynaklarının 
hangi merkezler olduğu da dikkate alınarak aile içi şiddet ve medya konusunda bir tablo çizilmeye ve medyanın görevlerine 
ilişkin değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. Yapılan haberlere ilişkin fotoğraflar, ilgili kişi ve kurumlara ait bilgi ve 
belgeler, aynı konudaki köşe yazıları ve diğer ilgili yazılardaki genel tutum değerlendirilerek aile içi şiddet haberlerinin 
sunumunda medyanın nerede durduğuna ilişkin bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.  
 
DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA WEB ORTAMINDA TÜRKÇENİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME 
Petek Durgeç 
 
Kültürün aktarıcısı olarak dil, insanların geçmişlerine ilişkin bilgileri, gelenek ve görenekleri, değerleri öğrenmelerine ve bir 
sonraki kuşaklara aktarabilmelerine olanak sağlar.  Günümüzde dil, iletişim çağının ürünleri olan medya ve internetin, dilin 
özensiz kullanımına olumsuz katkısı yüzünden saflığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Küreselleşme olgusu ile birlikte İngilizce, genç neslin kullandığı iletişim araçlarının en önde gelen dili halini almıştır. 
Etkileşimsellik olgusu, genç nesli hızlı olmaya zorlarken bu durum kendini dilde de hissettirmektedir. Gelinen noktada dijital 
ortamlarda yazılan kelimelerden sesli harfler çıkarılmakta ve duygu durumları noktalama işaretlerinden oluşan şekillerle ifade 
edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca özellikle dijital ortamlarda konuşma dilini olduğu gibi yazıya aktarma eylemi de da genç kuşak 
arasında giderek yaygınlaşmaktadır.  
Bu bağlamda çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılacaktır. Ayrıca, özellikle forum siteleri ve sosyal paylaşım 
sitelerindeki yazışmalar da incelenerek internette Türkçenin kullanımına ilişkin bir betimleme ortaya konulacaktır. Bu betimleme 
internet kullanıcılarının standart Türkçe dışındaki kullanımlarını sınıflamaya dayalı olarak yapılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Dijital Nesil, Dil 
 
“Olmak ya da Olmamak”: Roman Polanski’nin “Kiracı” (The Tenant) Filminde Benlik Sorunu 
Mikail Boz212 
ÖZET 
Çağdaş yaşam, bireyin büyük bir toplumsal ilişkiler ağına dahil olduğu, etkileşim kurduğu insanlara karşı her gün kendi kimlik 
ve benliğini yeniden inşa ettiği bir arena olarak ortaya çıkmaktadır. Modernleşme ve göç, farklı türden insanların paylaştığı daha 
heterojen mekanlar yaratsa da, “göçmen” olmanın getirdiği ötekilik algısı bu mekanı aynı zamanda tekinsiz yapmaktadır. 
Böylece birey için temel sorunlardan birisi içinde yer almaya çalıştığı gruplar tarafından kabul edilmek olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumun tipik örneklerinden birisi, Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin, Fransa’ya göç etmiş bir göçmenin, 
bir apartmanda yaşadığı benlik sorununu ele aldığı Kiracı, (The Tenant, 1976) filmidir. Film psikoloji ve sosyal psikolojideki 
önemli bir kavram olan benlik kavramı etrafında içerik analizine tabii tutulmuştur. Sonuç olarak filmdeki kahramanın modern 
toplumsal yaşamdaki süreksizliklere ve toplumun baskısına karşılık, kendi kimliğini korumak adına bir protesto biçimi olarak 
döngüselleşen intihara yöneldiği görülmüştür. Bu açıdan modern birey için “olmak” aslında “olmamak” olarak anlam 
kazanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Roman Polanski, The Tenant, benlik, göçmen, sinema 

 
SİGMUND FREUD’UN TEKİNSİZ KAVRAMI BAĞLAMINDA JOEL-PETER WİTKİN FOTOĞRAFLARININ 

İNCELENMESİ 
Gökhan TOPTEPE, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi 

 
İronik reprodüksiyonlardan hermafroditlere, ampute bedenlerden vücut anomalilerine, cinsel objelerden işkence aletlerine kadar 
geniş bir imgelemle kurguladığı fotoğraflarıyla geniş ölçekte kurgusal derinlikle zenginleştirdiği portfolyosu, Witkin’i çağdaşı 
olan fotoğrafçılardan farklı kılmakta ve sanatçıyı avangart bir konuma taşımaktadır. Joel-Peter Witkin fotoğraflarının neredeyse 
tamamında insanları, hayvanları ve bunlara ait beden parçalarını, kullanım amacı dışında görüntülediği nesnelerle bir araya 
getirerek kurgulamıştır. Çalışmalarında sıradan kompozisyonlar tekniklerini alışılagelmedik kurgular ile harmanlayarak bunları 

																																																								
212 Araştırma Görevlisi, Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü.  
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genellikle sıradışı biçimlerde ve kimi zaman göndermeler içeren imgeler ve hicivler ile sergilemiştir. Sigmund Freud “Das 
Unheimliche” (tekinsizlik) kavramını ortaya koyduğunda hiç şüphe duymaksızın tekinsizin, korkunç olanın ne olduğu ile neyin 
korku ve dehşet verici hisler uyandırdığıyla ilişkili olduğunun altını çizer. Buradan hareketle bu çalışmada, Witkin’in 
fotoğraflarında yer verdiği bu imgeler tekinsiz kavramı bağlamında psikanalitik çözümleme yöntemi ile ele alınmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tekinsizlik, Joel-Peter Witkin, İmgelem 
 
Israeli Media Coverage for the Failed Coup Attempt in Turkey 2016, “Yedioth Ahronoth” Newspaper as a Case Study 
Omar Abu Arqoub 
 
Abstract: 
 
The news coverage of the failed coup attempt on July 15, 2016; in Turkey has been examined as a case study in the Israeli fourth 
estate, “Yedioth Ahronoth”; a Hebrew newspaper. This study utilizes qualitative methodology and frame analysis method is used 
to examine how the Israeli newspaper framed the attempt of coup in Turkey; to identify the frames and agendas that the Israeli 
newspaper used; and to know the implied Israeli attitude that appears from the coverage. In addition, this study is designed to test 
the Agenda Setting Theory. The main frames and agendas used in this study are as follows: Erdoğan is a dictator; the coup 
attempt is Erdoğan’s conspiracy; Islamic orientations of Erdoğan is a main reason of the coup; Turkey poses danger to Israel; and 
Turkey violated human rights and freedoms. 
  
Keywords: Coup Attempt in Turkey, Fourth Estate, Israeli Media, July 15, 2016; Agenda Setting Theory  
 
GÖRSEL İŞİTSEL YAYINCILIKTA YENİDEN DÜZENLEMENİN YASAL VE YAPISAL ETKİLERİ 
Yrd.Doç.Dr.Feridun NİZAM, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
 
Bu çalışmada ülkemizde görsel-işitsel yayıncılık alanında 2011 yılında yapılan yeniden düzenleme (re-regulation) sonrası medya 
politikalarındaki değişim ve gelişimler ele alınmaktadır.  
“Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir” şeklinde 8 Temmuz 
1993 tarihli Anayasa değişikliğiyle başlayan süreçte, 20 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile radyo-televizyon yayıncılığında çoğulcu sistemin hukuki temelleri 
atılmıştır.  
İlerleyen yıllarda medya politikalarında asıl itici gücü Avrupa Birliği uyum süreci olan hızlı bir dönüşüm ve deregülasyon 
süreçleri birbirini takip ederken yayıncılık teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, bütün bunların etkisiyle 3984 sayılı 
Kanunun zaman içinde adeta “yamalı bohça”ya dönüşmesine yol açan kanun değişiklikleri ve en önemlisi Türk medya 
sektörünün kendi iç dinamikleri radyo-televizyon yayıncılığının yeniden düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bütün bu 
etkenlerin sonucunda 3 Mart 2011 tarihinde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 
adıyla görsel-işitsel yayıncılık alanı yeniden düzenlenmiştir. Ticari iletişimden medya sahipliğine, yayın hizmet ilkelerinden 
Radyo Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkilerine kadar geniş bir yelpazede görsel-işitsel yayıncılığının temel 
dinamiklerinde başlayan değişim ve dönüşümler bütün hızıyla devam etmektedir.  
Güncel bir örnek olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların anten yayınlarıyla, internet sitelerindeki yayınların farklı sunulması 
sonrasında internet yayınlarının da Radyo Televizyon Üst Kurulu denetimine girmesi verilebilir. Bir dizinin televizyon 
yayınındaki küfür sahnesinde yaptırıma maruz kalmamak için “bip”lenmesi, aynı televizyonun web sitesindeki versiyonunda 
aynı küfür sahnesinin açık olarak yayınlanmasıyla başlayan süreç, “internete sansür” tartışmalarına evrilmiştir.  
Çalışmada yukarıda verilen örnek gibi aradan geçen 7 yıllık süreçte yeniden düzenlemenin medya politikalarında meydana 
getirdiği yasal ve yapısal etkiler analiz edilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: medya politikaları, görsel-işitsel yayıncılık, deregülasyon 
 
SOSYAL MEDYA VE MARKA HAKKI 
Çağatay Kaya 
Sosyal medya hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer edinmekte. Sosyal Medya’nın bu derece yaygınlaşması, firmaların 
üreteceği ürünlerin niteliğini, tüketicilerin de tüketim tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını etkilemekte. Sosyal Medya’nın bu 
gücünün farkına varan firmalar ürünleri ve marka değerleri ile öne çıkarken, sosyal medyanın nimetlerinden faydalanmayan veya 
gerektiği gibi faydalanamayan firmalar ise ürünlerinin ve markalarının değerleri konusunda sıkıntılar yaşamakta. Dolayısıyla 
sosyal medyanın markalar için avantaj ve dezavantajlarla dolu bir okyanus olduğu gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır.   
Günümüzde sosyal medyanın avantajları sayesinde; Firmalar ürün ve markalarını daha düşük maliyetle daha hızlı ve kolay 
piyasaya sürebilmekte ve tüketicilerin ürün-marka tercihlerini daha kolay ölçebilmekteler. Ancak firmaların  itibar ve marka 
yönetimlerini doğru  yapmadıkları durumlarda ise sosyal medya firmalar için saatli bir bombaya dönüşebilmekte, tüketicilerin 
yorumları ve zaman zaman acımasız eleştirileri ile de karşı karşıya kalabilen firmaların “Firma ve Markalarının İtibarını” 
korumakta sıkıntıya düşebilmekteler. Sosyal medyada firmalar arası haksız rekabet oluşabilmekte, firmalar sahte kullanıcı 
yorumları ve sosyal saldırılarla da karşılaşabilmektedirler.  
İşte bu çalışmada “Sosyal Medya”nın “markalar” için “avantaj ve dezavantajları”, markalaşma sürecinde sosyal medyanın etkili 
kullanılması için gerekenler, marka hakkına sosyal medya üzerinden gelebilecek saldırılar ve bu saldırıların hukuki boyutları ile 
bu saldırılara hangi tür hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabileceği incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: “Sosyal Medya”, “Marka Hakkı”, “Marka Hakkına Saldırıların Hukuki Boyutu” 

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMALARI 
Barış Günaydın 
 
Gizlilik herkesi ilgilendiren en temel toplumsal değerlerden biridir. Gerek tüm ticari alışverişimiz de e-ticarette, e-devlette her 
türlü elektronik ortamda yapılan aktivitede güven oluşturulması ve Kişisel anlamda korunmanın olması büyük önem 
taşımaktadır. Bilişim teknolojilerinin hayatımıza girdiği günümüzde önemi bir kat daha artmaktadır. 
Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kişinin 
kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak 
nitelendirilmektedir. Bu anlamda bu verilerin korunması da esas olmalıdır. Ülkemizde 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun önemli birçok hükmü 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir.  
Bu bildiride Kişisel Veri kavramı başta Avrupa Birliği üye ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerdeki düzenlemeler bağlamında 
ülkemizdeki yasal düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi verilecek. Kişisel Verilerin Korunması anlamında hak ve 
yükümlülükler ile cezai ve hukuki sorumluklar üzerinde durulacaktır. 
 
SİNEMA’DA DİJİTAL OYUNCULUK: Blade Runner 2049 Örneği 
Mustafa Evren Berk       

 
ÖZET 
George Melies’in kamerasının sıkışması ve tekrar çalıştırmasıyla gördüğü manzara ile başlayan özel efekt serüveni, 1980’li 
yıllarda bilgisayarların yaygınlaşması ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak özel efektlerin yerini görsel efektler almıştır. Görsel 
efektlerin efekt yaratımı sürecinde hızlı ve kaliteli sonuçlar vermesiyle efekt sektöründe  yeni fikirler ortaya çıkmıştır.  Getirilen 
bu kolaylıklar sayesinde örneğin bir aktörün ya da aktris ’in başının kopyalanması aşamasında makyaj ya da kauçuk kalıplarla 
yapılan insan başı modelleri yerine, bilgisayar ortamında yapılan daha gerçekçi üç boyutlu modeller kullanılmaya başlanmıştır. 
Çalışmada günümüz görsel efektlerinin son derece gerçekçi sonuçlar vermesinden dolayı, Hollywood Sineması’nda  dijital 
oyunculuk boy göstermeye başlamıştır. Dijital oyunculuğun gelişmesinde görsel efekt sanatçıları olan animasyon sanatçıları, 
bilgisayar ortamında oluşturulmuş üç boyutlu karakterlerin canlandırılmasında ve konuşturulmasında bir nevi sahne içerisinde 
animasyon yönetmeni olarak görülmektedir. Günümüz filmlerin birçoğundan kullanılan dijital oyunculuk, ileriki zamanlarda 
teknolojinin de yardımıyla yangınlaşarak birçok filmde karşımıza çıkacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Görsel Efekt, Özel Efekt, Hareket Yakalama, Hollywood, Dijital Oyunculuk 
 
ABSTRACT 
The special effects adventure that started with the scenery of George Melies' camera's jamming and re-launch, visual effects took 
place in the 1980's with special effects depending on the spread of computers and technological developments. New effects have 
emerged in the effects sector by giving visual effects fast and high quality results in the process of effect creation. With these 
conveniences, for example, more realistic three-dimensional models made in the computer environment have begun to be used 
instead of human head models made with make-up or rubber molds, for example in the course of copying an actor or actress's 
head. Digital acting has begun to take shape in Hollywood Cinemas, as today's visual effects in the work give very realistic 
results. Animation artists, who are visual effects artists in the development of digital player, are seen as animation directors in a 
kind of scene when animating and speaking three dimensional characters created in computer environment. Digital acting, which 
is used mostly in today's films will fire in the future with the help of technology and will lead to confusion in many films. 
Keywords: Visual Effects, Special Effects, Motion Capture, Hollywood, Digital Acting 
 
Kısa Filmde Yeni Teknolojiler 
Aytekin Can, Faruk Uğurlu, Kadir Yalçın 
 
Kısa film, her şeyden önce konusunu kısa sürede anlatan, ifade eden filmdir. Zamanı çok daha yoğunlaştırılmış olarak kullanan, 
izleyiciyi kısa süreli yolculuğa çıkartan ve bu yolculuğun sonunda duygu ve düşünce olarak onu başındaki ruh halinden başka bir 
yere taşıyan filmdir. Kısa filmin 1 dakikadan daha az olabileceği gibi en fazla 30 dakika uzunlukta olabilir. Yaygın olarak kabul 
gören sınırlar ise 1 dakika ile 20 dakika arasındadır. Kısa film sinemanın tarihiyle başlamıştır. Uzun metrajlı filmler üretilmeden 
önce de kısa film vardı ve o dönemin şartlarında kısa filmlere sinema filmi deniliyordu. Günümüzde ise kısa film artık yedinci 
sanatın bir parçası olarak yerini almıştır.   
Kısa film üretiminde yeni ortaya çıkan teknolojiler bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın kapsamını ise görüntü ve 
ses kayıt teknolojisindeki yeni gelişmeler oluşturmaktadır. Görüntü ve ses kayıt teknolojisindeki yeni gelişmeler kısa film ve 
belgesel yapımlarında yönetmenlerin hızlı çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada kısa film teknolojisindeki yeni 
gelişmeler ele alınmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kısa film, Yeni Teknolojiler, Görüntüleme 
 
TIPOGRAFİDE ESTETIK ALGI YARATMA SÜRECİ VE 20.YY FESTIVAL FİLMİ AFİŞ TİPOGRAFİLERİNİN GÖRSEL 
İLETİŞİM BAĞLAMİNDA İNCELENMESİ 
Ekin Su Topçu 
 
ÖZET 
 
Bu araştırmada, Grafik Tasarımda Tipografi kavramı iletişim bağlamında açıklanacak ve tipografide estetik algı ele alınacaktır. 
İzleyicide estetik algı uyandırmak istenildiğinde tasarımcı tarafından dikkate alınacak unsurlar yaratım süreci açısından ele 
alınacaktır. 20.yy Festival filmi afişleri olarak sınırlandırılarak  aralarından rastgele olarak seçilen bu görseller ile, mesajı 
izleyiciye iletmek amacı güdmeyen, estetik açıdan iletişim kuran tasarım örnekleri vurgulanmak istenmektedir. Bu doğrultuda 
izleyicinin görsel algısına hitap eden afişler ile anlamsal bağlamdan çok görsel bağlamda konuyu güçlendirmek 
amaçlanmaktadır.  
 
 Bu bağlamda, Tipografinin estetik açıdan (biçim ve içerik) incelenmesi sağlanarak izleyici bakımından önemi ele 
alınacaktır. Aynı zamanda tasarımcı üzerinden yaratım süreci ele alınarak izleyiciye aktarılmak istenen mesajın (iletişim 
bağlamında) estetik algıyla olan bağlantısı incelenecektir. Sonuç olarak, bu incelemeler estetik algısı güçlü olarak görülen 20.yy 
festival afişleri üzerinden konu desteklenmek istenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tipografi, Estetik Algı, Afiş, Yaratma Süreci 
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İNSAN KAYNAKLARI VE HUKUK 
Merve Eroğlu 
 
Bu bildiri, insan kaynakları ve hukukun ayrılmaz bütünlüğüne dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. İnsan kaynakları genel 
anlamda; en üst düzey yöneticiden en alt seviyede çalışan işçiye kadar organizasyonel yapıyı kapsar. Bu yapının sağlam 
temellere oturtulması ve üretim-hizmet verme ilişkisinden maksimum düzeyde verim alınması, sağlıklı bir insan kaynakları 
yönetimiyle mümkündür. İşte tam da bu yönetim boyutunda, hukukun insan haklarını kuşatan yönüyle karşılaşılmaktadır. 
 
Çalışmada; insan kaynaklarının İş Hukuku boyutu ile bütünleştirilmesinin stratejik önemi irdelenecektir.Günümüzün çağdaş iş 
yeri ortamlarında çalışanlar, zaman zaman fiziksel ve duygusal sağlıklarını tehdit eden “psikolojik taciz” olarak Türkçe’ye 
çevrilen “mobbing” olgusu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İnsan kaynakları yönetiminde, sağlıklı iletişimin önemi yadsınamaz 
bir gerçektir. Bu iletişimin aksaması halinde  mobbinge maruz kalan mutsuz ve sağlıksız bireylerin, ailesine ve toplum geneline 
etkileri de olumsuz olacaktır. 
 
Bu bildiride, mobbing nedenleri, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri  ve mobbing ile mücadele yöntemleri incelecektir.Türk 
hukukundaki mobbing ile ilgili yasal düzenlemelere değinerek; en genel boyutuyla insan ile ilgili her olayın hukuksal boyutu 
olduğundan hareketle; kişilik haklarının ihlali sorunsalını da insan kaynakları başlığı altında irdeleyerek bilgi alış verişi 
sağlamak, çalışmanın temel amacıdır. 
 
SEÇİYORUM, ÖYLEYSE VARIM! 
Dianur Meti 
 
Gelişen teknolojiyle birlikte değişen birçok şeyden bahsedebiliriz. Elektrikle çalışan yeni nesil otomobillerden, sanal paradan, 
giyilebilir bilgisayarlardan hatta yapay zekadan… Fakat değişmeyen tek bir şey var insan faktörü. Her ne kadar gün geçtikçe 
hayatımızı makinalara teslim etsek de, her gün insanlarla kurduğumuz iletişimden daha fazla operatörlerle, yazılımlarla iletişim 
kursak da, sık sık “robot değilim” ibaresini yanıtlamak adına güvenlik kodu girmeye maruz bırakılsak da, unutulan bir gerçek var 
bu teknoloji kimin için bu kadar hızlı ilerliyor, ne uğruna... Yine insan için yine bizim için.  
 Hepimizin hayatı birbirinden farklı olsa da tüketmeye mecburuz. Satın alınan, temel ihtiyaçlardan olan gıda da olabilir, 
teknolojik bir alet de. Satın alınan ne olursa olsun herkes birer tüketicidir. İşbu bildiride insan faktörü ele alınacaktır. İnsanda 
satın alma algısı nasıl oluşuyor? Seçimlerini neye göre yapıyor? gibi konular bildiri metninde tartışılacaktır. 
Genel kabulün aksine insan yalnız rasyonel bir varlık değil, duyguları da olan bir varlıktır. Antonio Damasio’nun da dediği gibi “ 
İnsan düşünen bir makine değildir, ara sıra düşünebilen, hisseden bir makinadır. ”İnsanları harekete geçiren şey her zaman 
gerçekler değil, çoğu zaman duygularıdır, hissettikleridir. “Mantık sebeple ilgilidir, duygu ise sonuç ile ilgili.” Bildiri içeriğinde, 
Duygularıyla hareket eden bu varlık satın almaya nasıl karar verir? Nöropazarlama insanların alım gücünü nasıl hesaplayabilir? 
gibi sorulara cevap aranacaktır. 
 
SOSYAL MEDYA  ÜZERİNDE BİR GRUP İLETİŞİMİ ANALİZİ 
Hatice Hale Bozkurt 
 
Günümüzde digital yaşam, toplumsal hayatı etkilemekte özellikle sosyal medyanın grup iletişiminde etkili olduğu görülmektedir.  
Bireylerin mensubu olduğu gruplar aracılığı ile sosyal yaşamda iletişim ihtiyaçlarını giderdiği, aynı anda birden fazla gruba 
mensup olduğu ve bu gruplar aracılığı ile varlığını hissettiği, yapılan grup dinamiği araştırmaları ile ortaya konmuştur. Grubun 
üyeleri, grubun davranışı ve özelliklerinden etkilendikleri gibi kendi davranış ve kişilik özellikleriyle de grubu etkileyebilirler. 
Bireylerin gruplardan etkilendiği ve mensubu olduğu gruplar içinde davranış değişiklikleri gösterdiği yine 1936 yılında başlayan 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ancak sosyal medya üzerinden grup oluşturan ve iletişime geçen bireyler ile ilgili araştırmaların 
sınırlı olduğu görülmektedir. Sosyal medyanın grup iletişimi açısından irdelenmesi amacını taşıyan bu çalışma, sanal ortamdaki 
paylaşımların içeriklerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla Facebook’ta 87 üyesi bulunan 1990 yılında iletişim fakültesinden 
mezun olan kapalı bir grubun 2017 yılına ait paylaşımları içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmada, iletişim mesleği eğitimi alan 
bu grubun sosyal medya iletişim biçimleri ve sosyal medyayı grup iletişimi açısından kullanım özellikleri anlamlandırılmaya 
çalışılmıştır.  
Anahtar  Kelimeler: Sosyal Medya, Facebook, Grup İletişimi 
 
GROUP COMMUNICATION ANALYSIS ON SOCIAL MEDIA 
 
Today, digital life inevitably has bearings on social life and especially social media seems to be influential in terms of group 
communication. Studies carried out on group dynamics have already established that individuals belonging to a certain group are 
also members to other groups, satisfying their need for communication and socialization while feeling their own existence 
through their groups. Group members might be influenced from group behaviors and characteristics as well as influencing the 
group with their own personal and behavioral traits. It was proved in studies starting from 1936 that individuals were influenced 
from their groups and displayed behavioral differences in these groups. However, studies focusing on individuals who form and 
communicate through groups in social media are rather limited. This study, which aims to elaborate on social media in terms of 
group communication, is geared towards determining the content shared in social media. To this end, shared content of a closed 
Facebook group with 87 members consisting of the year 1990 Faculty of Communication graduates was examined through 
content analysis. In the study, there was an effort to gain insight to how this group utilized the social media for communication 
and what underlying features of group communication were employed during this interaction.    
 
Key Words: Social Media, Facebook, Group Communication 
 
Yeni Medya’da İnteraktif Yönelimlerin Anlatısal Boyutu: İnteraktif Kimlikler ve Hikayeleştirme 
Mustafa AYDEMİR213 
 
Özet: 

																																																								
213 Araş.Gör. Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi,  Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, mustafa.aydemir@ege.edu.tr   
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Televizyon yayıncılığının küresel politikalara bağlı olarak geçirdiği dönüşümün arkaplanında yer alan önemli faktörler, 
informatik eylem alanı ve iletişim teknolojileridir. Medyanın gündelik dilini kullanan, dijital adımları veri olarak işlenen bireyler, 
yeni medya içinde pazarlama unsuru olarak  kabul edilmektedir. Mobil teknolojilerin hızlı dönüşümünün etkisi altında interaktif 
sistemin yeniden yorumlanması giderek yeni bir kimliğin ortaya çıkmasına ve bu kimliğe uygun anlatı formlarının 
oluşturulmasına zemin oluşturmaktadır. Yeni medyada bireylerin sanal yurttaş olarak kabul edilmesi anlatı eyleminde anlatıcı ile 
izleyici arasındaki iletişimi etkilemektedir.  Anlatının bir eylem olarak farklı uzamlarda oluşturulması, anlatıcı ile izleyici 
arasındaki sanal etkileşimi artırmakta ve hikayeleştirme pratiklerinin düzeyini derinden etkileyebilmektedir. Sanal ortamda 
oluşturulan kahramanların ve eylemlerinin bir gerçeklik oluşturması için hikayeleştirme biçimlerine odaklanılmaktadır. Kültürel 
bir değişim ortamı olarak yeni medya düzeni, bilgisayar-insan etkileşimini yeniden düzenlemektedir. Anlatının güçlü olabilmesi 
kullanıcıların profilleriyle doğru orantılıdır. Kullanıcı profillerinin çözümlenmesi hikayelerin dramatik yapısını değiştirmektedir. 
Hikayenin yönetmeni ya da editörü, profil ile hikayenin gelişim çizgisini buna göre şekillendirmektedir. Hikaye anlatıcıları, 
güçlü bir gözlemleme yaparak dinamik bir sistem inşa edebilmektedir. Bu çalışma, interaktif hikaye anlatımının yeni medya 
düzeni içindeki ilişkisine odaklanmaktadır. Çalışma içinde örnek hikayelerin anlatım biçimleri üzerine içerik analizi yapılarak 
kimlik ve etkileşimin dönüşümü incelenmektedir. 
 
Anahtar Kelime(ler): İnteraktif Uzay, Eklektik Kimlik, Oyuncu Profili, İçerik Analizi.  
 
Eleştirel Paradigma Gözüyle Sosyal Medyaya Bakış 
Tayfun Yücesoy 

 
ÖZET 
Mitolojideki Horos’un gözünün, her şeyi bilen, bilginin kaynağı olarak nitelendirilmesi gibi internet ve onun uzanımı sosyal 
medya ortamları da günümüzün Horos’u haline gelmiş durumdadır.  Bireye, topluma, devletlere, şirketlere kısaca insana ait her 
türden bilginin insan beyni benzeri bir sinir yumağında üretilerek yer bulabildiği, dolaşıma sunulduğu, kullanıldığı, 
dönüştürüldüğü ve tekrar tekrar kullanılarak tüketildiği ama her defasında tekrar üretildiği yeni bir dünya oluşmuştur.  Yalnızca 
iletişim disiplini açısından değerlendirildiğinde bile, sosyal medyanın ortaya çıkması beraberinde paradigmal bir dizi sosyal, 
ekonomik, siyasi ve askeri değişimi de beraberinde getirmiştir. Enformasyonun ve teknolojinin demokratikleşmesi, bir yandan 
özgürlüklerin, insan haklarının gelişmesine yol açıp, bazı yönetim biçimlerine karşı sessizlerin sesi olabileceği varsayılırken, 
farklı bir bakış açısı ile bu özgürlüklerin tıpkı sosyal medyanın kendisi gibi sanal ortamlar sunarak perde arkasındaki yönetimsel 
güçlerin ve/veya manipülatörlerin hedeflerini pekiştirdiği de iddia edilebilmektedir. Bu çalışmanın kapsamını, sosyal medyayı 
eleştirel bir gözle iletişim kuramları başta olmak üzere çeşitli kuramlar açısından mercek altına almaya çalışmak olarak 
öngörülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yeni Medya, İletişim Kuramları, Eleştirel Yaklaşım 
 
Sosyal Medyanın Ulusların Güvenliğine Etkileri 
Tayfun Yücesoy 
 
Özet 
Son 15-20 yıllık süreçte meydana gelen İran’daki Twitter Devrimi, Tunus’taki Yasemin Devrimi, Mısır’daki Facebook Devrimi, 
Libya’daki iç savaş ve sonrası, kısaca Arap Baharı değerlendirildiğinde, sosyal medya kullanıcılarının bu devrimler ile yakın 
ilişkisi olduğu görülmektedir.  Bu ortak noktadan hareketle ulusal güvenlik ve sosyal medya arasındaki ilişki devletler tarafından 
dikkatle izlenmeye çalışılan bir alan olmuştur. Bir yanda internet ve sosyal medya ortamları devletler için sonsuz istihbarat 
olanakları sunarken aynı zamanda ulusal güvenlik açısından bir tehdit ve hassasiyet alanı oluşturmaktadır. Tehdidin minimize 
edilmesi amacıyla ülkeler farklı yöntemlere başvurmaktadırlar. Ancak güvenliği tehlikeye düşürecek durumlarda yasadışı kişi, 
grup veya devletlerin sosyal medyayı kullanmasının önüne geçmek için yapılması gerekenler ile fikir, düşünce ve haberleşme 
özgürlüğü ve mahremiyeti ile çelişmektedir. Bu çelişki demokratik ülkelerde kolluk kuvvetlerinin kendilerinden beklenen tüm 
görevlerin yapılması esnasında, anayasa ile garanti altına alınmış haklar ile çelişmekte, kimi zaman kolluk kuvvetlerini, kimi 
zaman ise bireyleri güç durumda bırakmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı, sosyal medyanın birey ve devlet ekseninde güvenlik 
olgusuna etkilerini incelemektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Ulusal Güvenlik, Kişi hakları, Sansür, Yasak ve Filtreleme 
 
 
 
Belgesel ve Kısa Filmde Aydınlatma 
Kadir Yalçın, İlker Çözeli 
 
Aydınlatma; fotoğraf, film ve televizyon görüntüsü oluşturmada da en yaşamsal öğedir. Etkili aydınlatma kavramı 
gerçekleştirilecek belgesel ve kısa filmin senaryosunun gerektirdiği atmosfer koşullarıyla ilgilidir. Bu süreç salt temel 
aydınlatmayı içeren bir aydınlatma olabileceği gibi, var olan ortamın gerçek ışık değerlerini oluşturmaya yönelik ya da 
senaryonun gerektirdiği özel dramatik aydınlatma yöntemlerini içerebilir. Aydınlatma birbiriyle çatışan sayısız hedefi tatmin 
etmelidir. 
Belgesel ve kısa filmde aydınlatma, teknik ve estetik nedenlerden dolayı gereklidir. Teknik nedenleri parlaklık, kontrast, renk 
ısısı ve beyaz dengelemesi olarak ele alınabilir. Estetik aydınlatma filmin mizansenini oluşturması açısından önemlidir. Dijital 
kameralardaki gelişmeler film yapımındaki aydınlatma şartlarını da değiştirmiştir.  Bu çalışmanın kapsamını aydınlatma ve 
kamera ilişkisinde yeni iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Belgesel ve kısa film çalışmalarında aydınlatma teknolojisinde ki 
gelişmeler ve bunun filmlere yansıması çalışmanın önemini meydana getirmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Belgesel ve kısa film, aydınlatma, ışık, yeni iletişim teknolojileri 
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BELGESEL VE KISA FİLMDE KURGU VE SES 
Osman Aday, Ramiz Gökbudak 

 
Kısa filmde video kurgu analog ve dijital kurgu olmak üzere ikiye ayrılır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, dijital 
kurgu sistemlerinde birçok yeniliğe neden olmuştur. Teknolojinin ucuzlaması, kolaylaşması kısa filmcileri dijital kurgu 
sistemlerine yönlendirmiştir.  
Kısa film veya belgesel çekimlerinde DSLR ya da HD-DSLR makineler, fotoğraf makinesi objektifleriyle yüksek çözünürlüklü 
video çekimlerine imkân sağlayarak, çok pahalı ulaşılması zor profesyonel kameralara karşı kısa film yapımcılarına büyük 
kolaylık sağlamıştır. Bir DSLR kamera ses kaydı da yapabilmektedir ancak bu kayıt beklentileri karşılayacak düzeyde 
olmayabilir. Fakat çok daha nitelikli bir ses kayıt işlemi için kamera üzerindeki ses kayıt sistemi değil, harici bir ses kayıt sistemi 
kullanılmalıdır.  
Kısa film ve belgesel üretiminde yeni ortaya çıkan kurgu ve ses teknolojileri bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın 
kapsamını ise kurgu ve ses teknolojisindeki cihazların kullanım alanları ve filmler meydana getirmektedir. Bu çalışmada son 
dönemde çekilen kısa film ve belgesellerden de örnekler ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Belgesel Film, Kurgu, Ses 
 
Yeni Medya Sanatında Buluntu Nesne Kullanımına Dair Bir Örneklem: Heather Dewey- Hagborg’un “Yabancı 
Bakışları” 
Duygu Nazlı Akova 
 
Günümüz sanatının önemli bir dalı olan yeni medya sanatı, moleküler biyoloji ve genetik, nanoteknoloji, bilişim, robotik, jeoloji, 
kimya, arkeoloji, mekatronik, mimarlık, finans ve ekonomi, malzeme bilimleri, sosyoloji ve siyaset çalışmaları gibi disiplinlerle 
iç içe geçmiştir. Başlangıç noktasının sanat ve yaşam arasındaki sınırı ortadan kaldırmayı hedefleyen Dada ve ardından Fluxus 
olduğu düşünülecek olursa; günümüzde yeni medya sanatının deneysel tekniğiyle benzerlikler taşıdığını ve sorgulama alanını 
genişlettiğini söylemek mümkündür. 
Heather Dewey-Hagborg, “Stranger Visions” (Yabancı Bakışları / 2012-2014) adlı üç boyutlu yüz modelleme serisinde; kamusal 
alanlarda bulduğu ve topladığı saç, sigara izmariti, sakız, karton bardak gibi malzemelerin DNA analizleri sonucunda elde ettiği 
verilere göre portre heykeller üretmektedir. Bu üretimler genel olarak “Denetim toplumlarındaki büyük şirketlerin ve devletlerin 
genetik gözetimine karşılık sanatsal bir araştırma eylemi” olarak tanımlanabilir. 
Bu çalışmada; iktidar, denetim toplumu, bilgi üretimi ve sanatsal ifadenin bir kesişim noktası olarak Heather Dewey-Hagborg’un 
“Stranger Visions” adlı portre heykelleri, buluntu nesne kullanımının sıradışı bir yansıması olarak ele alınacaktır. 
 
Anahtar kelimeler:  Yeni Medya Sanatı, Heather Dewey-Hagborg, Denetim Toplumu, Buluntu Nesne 
 
 
YAKINSAMA KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ 
Nagihan Tufan Yeniçıktı 

 
ÖZET 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günümüz dijital çağında yakınsama kavramının sıkça kullanılmaya 
başlanmasını sağlamıştır. Bir içeriğin çeşitli medya ortamları üzerinden paylaşımı, çeşitli medya ortamları arasındaki işbirliği ve 
medyayı kullanan izleyici, dinleyici ya da kullanıcıların istedikleri eğlence deneyimini bulma arayışını tanımlayan yakınsama 
kültürü hem içerik ve ortamların birbirine yakınlaşmasına hem de bireylerin içerik üretme sürecine katılmalarına olanak 
tanımıştır.  
Günümüz dijitalleşme sürecinin en güçlü platformlarının başında ise sosyal ağlar gelmektedir. Sosyal medya platformlarının 
günden güne artması, kullanıcıların bu teknolojileri kullanımını da gündelik yaşamın önemli bir parçası haline getirmiştir. Sosyal 
medya platformlarında kullanıcıların hem üreten ve tüketen bireyler olarak aktif olması hem de medya ürünleri ve ilişkilerine 
dair bilgisi olması yakınsama kültürü deneyimine sahip olmayı gerektirir.   Çalışmada geleneksel medya ve sosyal medya 
platformları birbirinin yerine geçen değil, birbirini tamamlayan platformlar olarak ele alınacaktır. Bu çalışmanın amacı 
kullanıcıların katılım/üretim gösterdiği sosyal medya platformlarını yakınsama kültürü kapsamında ele almaktır. Bu temeller 
ışığında geleneksel medya ve yeni medya arasında var olan yakınsama örnekleri çok kullanılan sosyal medya platformlarından 
birisi olan Twitter örneği üzerinden irdelenecektir.   
Anahtar Kelimeler: Yakınsama kültürü, Sosyal Medya, Twitter 
 
PSİKO-SOSYAL İLETİŞİM SÜRECİNDE RENKLERİN KİŞİLİK ÖZELLLİKLERİNE GÖRE TERCİH EDİLMESİ 
Prof.Dr. Mustafa Özodaşık214 & Uzman Sevgi Bayat215 
 
Kültürden kültüre değişmekle birlikte antik çağlardan beri birçok renge değişik anlamlar verilmiştir. Renklerin bir kısmı 
diğerlerine göre daha kolay  fark edilir, bazıları fizyoloji ve psikolojimizi olumlu veya olumsuz yönde daha çok etkiler. Çalışma 
ortamında renklerin doğru kullanımı, üretkenliği artırabilir; yaşanılan iç, dış mekânların daha ergonomik ve sevimli olmasını 
sağlayabilir.  
Renkler konusunda; renklerin tarihi, algılanış biçimi, anlamı, yorumlanışı ve farklı kültürlerde kullanım çeşitleri ister istemez 
renklerin insanın yaşam biçimi üzerindeki etkilerini gündeme taşımaktadır. 
Renklerin insan hayatında büyük bir yere sahip olduğu aşikârdır. Bunun yanı sıra renkler bizi hem psikolojik olarak etkiliyor 
hem de kişiliğimizi yansıtıyor olması ister istemez konuya olan ilgiyi artırmaktadır. Yapılan çalışmalara göre, erkekler yeşil, 
deniz mavisi, turuncu ve koyu mor renkleri tercih ederken, kadınlar firuze yeşili, açık mavi, pembe gibi açık-uçuk renkleri 
çocuklar ise mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve turuncu gibi canlı renkleri daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Bunun nedenini 
erkekler ve kadınların farklı beyin yapılarına sahip olmalarına bağlayabiliriz. Gözümüzdeki milyonlarca hücre renklerin 
beynimiz tarafından algılanmasını sağlıyor. Renkler görme merkezlerimizde, analiz ediliyor. Daha sonra karmaşık bir işlemle 
derin beyin yapılarındaki imbik merkezlerle iletişim başlıyor. Bu süreç sonrasında, erkekler ve kadınlar farklı beyin yapılarıyla 
nedeniyle renkleri de farklı şekillerde algılıyor.  

																																																								
214 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. mozoda@hotmail.com  
215 Renk Analisti, Stil Danışmanı, Özel Efekt Makyaj Sanatçısı. sevgibayat@hotmail.com		
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Üç bölümden meydana gelen bu çalışmanın amacı, birinci bölümde; renklerin kültürel yapı içerisindeki algılanış biçimleri, ikinci 
bölümde; renk ve kişilik ilişkisi, üçüncü bölümde ise vücut rengi ile renk tercihleri arasındaki ilişki örneklerle analiz edilecektir. 
Araştırmanın varsayımı, renk ve kişilik arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı temeli üzerine kurulmuştur. Psiko-sosyal iletişim 
sürecinde renklerin kişilik özelliklerine göre tercih edilmesi, tercih edilen renklerin kişiler için önemini ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle araştırmanın birinci ve ikinci bölümleri teorik, üçüncü bölümü ise uygulama üzerine kurulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Renk algısı, renk ve kişilik, renk ve tercih, vücut rengi 
 
KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE YARATICI DÜŞÜNCE 
Mustafa Özodaşık 
 
Yaratıcılık bir öğrenme, düşünme ve algılama biçimidir. Yeni ve orijinal fikirler oluşturma süreci olarak kabul edilir. Yaratıcı 
düşünme, sorunları tanımlama, duyarlı olabilme, sınırları aşma, belirsizliklerle baş etme, esnek ve özgün düşünme gibi 
yetenekleri kapsar. Yaratıcılık bireyin var olan kalıplardan kurtulması, sorgulama yapması, farklı olmaya çalışması ve bilinen 
yoldan ayrılması eğilimlerine dayanır. Yaratıcı düşünme zekâyı ilgilendirmekle birlikte eğitimle güçlendirilir. Yaratıcı düşünme 
bireyin yeni, farklı, esnek, orijinal, özgün, ayrıştırıcı, alternatifli düşünmesi ve ürünler ortaya koymasıdır. Yaratıcı düşünmenin 
gelişmesi için serbest ve hoşgörülü bir öğretme-öğrenme ortamı ve geniş hayal gücünü geliştirmeye imkân veren aktivitelerin 
olması gerekmektedir. 
Yaratıcı düşünme becerisi; öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme, birleştirme, yeniden farklı ortamlarda kullanma ya da 
tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farklı bakabilme, küçük çaplıda 
olsa bazı buluşlar yapabilmesini sağlar. 
Yaratıcı Düşünmenin Özellikleri 
• Bir problemin çözümünde farklı yollar düşünebilme ve bunları deneme 
• Ortaya atılan çözüm yolunun yeni ve diğerlerinden farklı olması 
• Zihinsel süreçlerin çok yönlü ve üst düzeyde olması 
• Benzerlikleri ve farklılıkları ayrıştırabilme 
• Yeni ve özgün olması 
• Değişimin ve gelişimin kaynağıdır, var olanla yetinmez 
• Yeni fikirler üretir, alışılmış çözüm yolları önermez 
• Geleceğe dönük olarak, duygular, değerler, tutumlar, sezgiler ve varsayımlar oluşturur 
• Özgün yetenekler kullanarak, çok yönlü düşünme ve arama biçimi kullanır. 
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu araştırmanın amacı “kişilerarası iletişim süreci ve başarı düzeyinde önemli bir yeri 
olan yaratıcı düşüncenin” gelişim ve oluşum aşamalarının çok yönlü irdelenmesidir. Araştırmanın varsayımını ise; yaratıcı 
düşünce ile başarı ve uyum arasında doğrusal bir ilişkinin olduğudur. Yöntem olarak, korelasyonel tarama modelinde bir 
çalışmadır. 
 
Anahtar kelimeler: Yaratıcı düşünce, gelişim ve yenileşme, özgün yetenek    
 
Türk Romantik Komedi Filmlerine Yönelik Bir İçerik Analizi 
Ar. Gör. Dr. Özlem ÖZGÜR, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi  

 
Çalışma kapsamında yaygın film türlerinden biri olan romantik komedi filmleri incelenmiştir. Bir tür olarak romantik komediler 
kadın ve erkek arasındaki duygusal ilişki temelinde gelişen anlatılardır. Türün gelenekleri içerisinde kadın ve erkeğin romantik 
aşkın gücü ile önlerindeki engelleri kaldırarak mutluluğu yakalamaları önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu türde romantik aşkın 
önündeki engeller çeşitli komik olaylar dahilinde gelişir. Böylece problem niteliğindeki engeller eğlence içeriği ile izleyiciye 
sunulur. Romantik komedi türünde kahramanlar her ne kadar aykırı tipler olsalar da, yaşadıkları duygusal ilişki ile değişir ve 
farklı yönleri törpülenir. 
 
Bu çalışmada, gişe başarısı elde etmiş Türk romantik komedi filmleri nitel içerik analizi yöntemi ile incelenecektir. Böylece bir 
iletişim kaynağı olarak romantik komedi filmlerinin karakteristik özellikleri belirlenerek; bu filmlerde kadın ve erkek arasındaki 
ilişkinin nasıl temsil edildiği, ortaya çıkan sorunların nasıl çözüme kavuşturulduğu ve söz konusu temsillerin açık veya örtük 
olarak sunduğu mesajlar yorumlanacak ve bulgulanacaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: Kadın, erkek, aşk, temsil, romantik komedi filmleri. 

 
Alone Together: How Do Different Generations Of Users Set, Maintain and Cope With Friendships On Social Media? 
Assoc.Prof.Dr. Ufuk Eriş, Anadolu University 
 
Web 2.0 let people interact with each other at an unprecedented pace. Nowadays, people have friends incomparably high in 
numbers than any person might have had fifty or more years ago. Friends cover a significant part of our lives at any stage in a 
life time. In history friendship has always been understood as an important part of human virtue. Seyfarth and Cheney(2012) 
claim that even in  animals friendship is an important issue and they claim that male allies have superior competitive ability and 
improved reproductive success; females with the strongest, most enduring friendships experience less stress, higher infant 
survival, and live longer. Cicero wrote a volume for definition, importance and how to maintain a healthy friendship. In that 
volume he asserts that friendship comes from human nature itself. One of the well known contemporary thinkers Alain De 
Botton says that “We used to need friends for survival....... The job has turned from physical to psycholgical”.  In ancient times 
friendships were about survival. After immigration from rural to urban places and Industrial Revolution friends substituted the 
void of big families and tribes we lived in before. Especially, increase in individual and disposable income and leisure time new 
spaces emerged in modern life. With the effect of new technology and Internet a new space namely cyberspace has become a 
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new terra incognita to homestead for new friendships. In the time of Web 2.0  social media has become a dominant place for 
people to interact  with friends and set new friendships.  A new space has new rules and new pecularities. It is curious to know 
whether friendships in this new space has their own pecularities or not. In this research a questionnaire is applied to 300 people 
from different ages and 60 half structured interviews are conducted to learn deeper. Results are transformed into SPSS program 
and commented on with related literature and supported by results of interviews. 
 
 
ÇEVİRİM İÇİ FİKİR ARAMA VE FİKİR LİDERLİĞİ: MARKALARIN SOSYAL MEDYA ALGISI ÜZERİNE BİR 
İNCELEME 
Doç.Dr.Nahit Erdem KÖKER, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
 
Günümüzde bireylerin markalara karşı olan yaklaşımı birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu faktörler bireyin kendi içinden 
gelen psikolojik ve kişisel faktörler olabildiği gibi, bireyin içerisinde bulunduğu toplumdan kaynaklanan sosyo-kültürel faktörler 
de olabilmektedir. İnternetin yaygınlaşma süreci, bireyin markalar ile olan etkileşimlerine yeni bir boyut getirdiği gibi, 
aralarındaki ilişkiyi şekillendiren bu faktörleri de etkilemiştir. İnternetin gelişim sürecinin ilk aşaması olarak değerlendirilen web 
1.0 teknolojisinde bilgiyi eskisine oranla daha kolay ve rahat arayan ve okuyan birey, web 2.0 teknolojisi ile birlikte kendi 
içeriğini oluşturabilme ve diğer kullanıcılara yayabilme imkanına kavuşmuştur. Bu değişim, eski dönemden farklı olarak 
bireylerin hayatlarına dair çeşitli konulardaki fikir ve görüşlerinin ön plana çıkmasına ve sanal dünyada yayılmasına neden 
olmuştur. Dolayısı ile çevresine dair bilgilere hızlı ve kolay ulaşan birey, aynı hız ve kolaylıkta çevresine de kendi fikir ve 
deneyimlerini aktarabilir konuma gelmiştir. Bu durum bireyin çeşitli konularda olduğu gibi markalara ilişkin tutum ve 
düşüncelerinin oluşmasında da sosyal medyanın ön plana çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde birçok tüketicinin markalara 
ilişkin görüş ve düşüncelerinin oluşmasında sosyal medya önemli bir ortam haline gelmiştir. Birey hem markalara ilişkin kendi 
deneyim ve düşüncelerini bu ortamdan yayabilirken hem de hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğu markaları yine bu ortamlardan 
araştırmaktadır. Dolayısı ile bu noktada bireyler fikir arayan ve fikir yayan olarak ikili şekilde sınıflandırılabilmektedir. İlgili 
çalışma bireylerin markalara ilişkin algılarının oluşmasında bu fikir arama ve fikir iletme eylemlerinin rolünü sorgulamaktadır. 
Çalışma kapsamında saha araştırması yürütülmüş ve sonuçlar tartışılmıştır. 
 

Ağ Toplumuna ve Reklam Etkinliklerine Edebi Bir Eleştiri: Ruhi Mücerret Romanı 
  

Arş. Gör. K. Akın TOKER, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
       

ÖZET 
  
Bu çalışmada bir post-modern roman olma özelliği taşıyan, Murat Menteş tarafından kaleme alınan Ruhi Mücerret romanı 
incelenecektir. Çağımızın iletişim şartlarında gerek şehir yaşantısı gerekse dijital iletişim ortamlarında yaşadığımız mesaj 
yoğunluğu yadsınamaz durumdadır. Bu durum kitleler arasında geniş ve kapsamlı bir hiper bağ oluşturmuştur. Türk 
Edebiyatı’nda bu ve benzeri konuları mesele edinen belli başlı romanlardan olan Ruhi Mücerret’te bu kavramlar eleştirel ve 
ironik bir anlatıyla irdelenmiştir. Olay, kitle tarafından en çok bilinen iki içecek markasının araçlarının çarpışmasıyla başlar ve 
yüz yaşındaki baş kahraman Ruhi Mücerret’in beynine marka  çipi takılmasıyla devam eder. 
Bu çalışmada romanın incelenmesinde söylem analizi yöntemi kullanılmış, metnin dijital iletişim, ağ toplumu ve toplumsal 
bellek yönleri ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Reklam, Edebiyat, Ağ toplumu, Kitle, Postmodern Roman 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the novel Ruhi Mücerret, which is a post-modern novel and received by Murat Menteş, will be examined. In our 
communication conditions, the city life density and the message density we live in digital communication environments are 
indisputable. This created a broad and comprehensive hyperlink between the masses. In Ruhi Mücerret, one of the main novels in 
Turkish Literature that have taken up these and similar issues, these concepts have been examined in a critical and ironic way. 
The event begins with the collision of the tools of the two most popular beverage brands and continues with the branding of the 
head hero Ruhi Mücerret, who is a hundred years old.  
      In this study, the method of discourse analysis was used in the study of the novel, and the digital communication, network 
society and social memory aspects of the text were discussed. 
 
Keywords:  Advertisement, Literature, Network Society, Mass, Postmodern Novel 
 
 
 
Sosyal Ağlarda Parasosyal Etkileşimin Belirlenmesi: YouTube Vlogger’ları Üzerine Bir İnceleme 
Ferah Onat, Göker Güler 
 
İnternet videosu izlemenin TV izlemek kadar yaygın olduğu günümüzde, izleyici ve izlenen arasındaki ilişki de değişmeye 
başlamıştır. Sosyal ağlarda üretilen video içerikleri, gerçek bir çift taraflılığın var olmadığı ve tamamen izlenen tarafındaki 
kontrolün hâkim olduğu bir ilişki yapısının, takipçi açısından erişilebilirlik ve yakınlık hissinin çok daha derinden hissedildiği bir 
yapıya dönüşmesine neden olmuştur.  Kitle iletişim ortamlarında izlenen ve izleyicinin yüz yüze konuşuyormuşçasına bir 
etkileşim içine girdikleri ve izleyenin kendini konuşmanın bir tarafı gibi görmeye başladığı bu durum, Horton ve Wohl’un (1956) 
“parasosyal etkileşim” olarak ifade ettikleri kavram ile açıklanabilmektedir. 
 
Ağ toplumunun kamusal alanları olarak tanımlanan sosyal ağlar ve yeni iletişim ortamlarının sunduğu sayısız olanaklar, 
parasosyal etkileşim kavramının da dijital içerikler bağlamında yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, yaptıkları 
paylaşımlar takipçileri tarafından yoğun bir biçimde izlenen ve “YouTube ünlüsü-fenomeni” olarak kavramsallaştırılan dijital 
içerik üreticilerini ele alarak, izleyicileri ile kurdukları parasosyal etkileşimi neden ve nasıl oluşturmaya çalıştıklarını nitel ve 
nicel içerik analizi ile ortaya koyma amacı taşımaktadır. 
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Yeni Medya Okuryazarlığının Eğitim Sistemindeki Yeri: Lise Öncesi Öğretmenlerinin  Yaklaşımı 
Dr. A.Elif POSOS DEVRANİ, Türk-Alman Üniversitesi 
 
Medya okuryazarlığının kapsamı, geleneksel ve yeni medya olarak iki alanda incelenmekte, bu iki alanın örtüştüğü noktalar 
olduğu kadar, farklılaştığı alanlar da bulunmaktadır. Özellikle eğitim sisteminde çocuk ve gençlere verilen eğitimin bir parçası 
olarak mesaja ulaşma, çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğinin kazandırılması ya da iyileştirilmesinin amaçlandığı 
medya okuryazarlığı alanında yapılan teorik ve ampirik çalışmalar,  yeni medyayı da içine alacak şekilde genişlemekte ve 
zenginleşmektedir.  
Dijital çağın içine doğan yeni nesil, yeni medya kanallarının kullanımı, mesajın bu kanallar vasıtasıyla aktarımı, mesajın üretimi 
ve tüketimi konularında çoğunlukla doğal bir yetenek sergilemektedir. Yeni neslin eğitiminden sorumlu olan öğretmenler, yeni 
iletişim teknolojileri alanında yüksek yetkinlik düzeyindeki yeni nesli medya okuryazarlığı alanında da yetkin kılma 
sorumluluğunu taşımaktadır. 
Bu çalışmada, İstanbul’da çalışmakta olan ilkokul&ortaokul düzeyindeki devlet okullarında görev alan değişik branşlardaki 20 
öğretmenle yapılmış olan derinlemesine görüşme sonuçları paylaşılacak, bu sonuçlar öğretmenlerin genç ve çocuklara medya 
okuryazarlığını eğitim içine ne kadar içselleştirerek aktarabildikleri sorgulanacaktır.  
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