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ÖNSÖZ 

Yeni yüzyıl ile birlikte toplumun her alanında baş döndürücü gelişmeler 

yaşanmaktadır. Değişimler birey hayatı üzerinde etkili olmakla birlikte 

onları da değişime ayak uydurmaya mecbur kılmaktadır. Kişiler günlük 

hayatını ve gelecek planlarını yaparken değişimlerden olabildiğince 

fazla etkilenmekte ve bu çerçevede davranmaktadır. Toplum sürekli 

şekilde geleneksel medya ve yeni medya tarafından mesajlara maruz 

kalmaktadır. Yeni dünyada geleneksel medyadan daha fazla yeni 

medya önemli bir aktör olarak birey hayatına dâhil olmuş durumdadır. 

Sosyal medya işletmeler ve kurumlar için rakiplerinden öne çıkmak, 

fark edilen olmak, ayırt edilebilen olmak için kullanım zorunluluğu 

doğurmaktadır. Fakat kullanım becerisi profesyonel şekilde 

yönetilmelidir. Çünkü hedef kitleye verilecek mesajlar doğru 

kodlanmalıdır. Aksi takdirde yanlış kodlamalar itibar kaybına neden 

olabilir hatta kurumun kriz sürecine girmesine neden olabilir.  

Günümüzde arz ve talep dengesinin talep yönünde azalması kurumlar 

ve işletmeler için var olma veya olmama arasında ince bir çizgide 

durmaktadır. İşletmeler pazarlama sürecinde rakiplerini olabildiğince 

etkili bir şekilde analiz ederek stratejik planlamalar yapmak zorundadır. 

Talebin fazla Arz’ın yetersiz olduğu dönemlerdeki pazarlama anlayışı 

fikrinden vazgeçmelidirler. Bu süreçte pazarda her an görünür olmak, 

tavsiye edilen olabilmek, yenilikçi olabilme, farklılaşmak tek çıkar 

yoldur. Değişim ve dönüşümlere ayak uydurabilen işletmeler 

varlıklarını geleceğe taşıma şansı bulmaktadırlar. İşletmeler 

günümüzde hedef kitlelere ulaşma fırsatını geleneksel medyadan daha 
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Pazarlama İletişiminde Reklam ve Sosyal Medya çok sosyal medya 

mecralarında bulabilmektedir. Çünkü yeni dünyada bireyler 

günümüzde yoğun bir şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal 

medya yeni yüzyılın değişmez aktörü olduğunu her fırsatta her alanda 

kanıtlamaktadır. Tıpkı işletmeler gibi bireyler de yeni medyayı 

kullanarak günün değişimlerini takip etmek mecburiyetinde 

kalmaktadır. Buna bağlı olarak yeni medya popülerleşmekte ve 

kullanım oranları artmaktadır.  

Bu kitap; Halkla İlişkiler, Pazarlama İletişimi, İletişim, Gazetecilik, 

Reklam, Yeni Medya, Güzel Sanatlar, Sinema, Televizyon gibi bilimsel 

araştırma bölümlerden meydana gelmiştir. Kitaptaki çalışmaların yeni 

araştırmacılara kaynak olacağı, yol göstereceği, katkı sağlayacağı 

kanaatindeyim.  

Kitaba bölüm yazarak bilgiyi evrenselleştiren, paylaşan, çoğaltan bütün 

hocalarıma bu kitaptan faydalanacak araştırmacılar adına teşekkür 

ederim. Ayrıca bu ve benzeri kitapların can bulmasında katkısı olan 

bütün emeği geçenlere ve yazarları bir platformda buluşturup bu değerli 

eserleri bir kitaba dönüştüren İKSAD Yayınevi’ne sonsuz 

teşekkürler… 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ 
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını kısa sürede tüm 

dünyaya yayılmış ve küresel bir salgın haline dönüşmüştür. Salgın ile 

mücadele kapsamında ülkeler genelinde sokağa çıkma yasağı, toplu 

halde bulunma yasağı, uzaktan eğitim gibi bir dizi önlem ve tedbirler 

alınmış ve bireylerin gündelik yaşam pratikleri bu önlemler 

çerçevesinde şekillenmiştir. Covid-19 salgını tüm dünyayı etkileyen bir 

virüs olması sebebiyle kısa sürede tüm gündemi etkisi altına almıştır. 

Salgın sürecinden itibaren salgınla ilgili alınabilecek önlemler, virüsü 

kontrol altına almak için yürütülen bilimsel çalışmalar, salgının ortaya 

çıkma sebepleri, dünya ve ülkeler düzeyinde virüsten etkilenen insanlar 

sürekli olarak kitle iletişim araçlarının temel gündemini oluşturmak-

tadır.  

Küresel çaplı bu kriz süreci medya organları tarafından yürütülmüştür.  

Bireyler salgının seyrini, salgının yayılmasına karşı alınabilecek 

önlemleri dolayısıyla salgınla ilgili bilgileri genel olarak kitle iletişim 

araçları aracılığıyla edinmişlerdir. Salgın nedeniyle neredeyse 

günlerinin tamamını evde geçirmek zorunda kalan bireyler kitle iletişim 

araçlarına daha bağımlı hale gelmişlerdir. Medya organlarının 

enformasyonlarına bağımlı olan bireyler bu bilgilendirmeler ile 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir.  

Bireylerin medya organlarına bağımlılığı ve medyanın bireyler 

üzerindeki etkileri uzun yıllardır araştırma konusu olmuştur. Bu 

araştırmalara temel sağlayan yaklaşımlardan biri de çerçeveleme 

yaklaşımıdır. Çerçeveleme yaklaşımı, kitle iletişim araçlarının haberleri 
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ele alış biçimlerinin bireylerin haberi algılama biçimlerini 

etkileyebileceğini öne sürmektedir. Dolayısıyla literatürde kriz 

durumlarında kitle iletişim araçlarının ürettikleri haberler, çerçeveleme 

kuramı ile sıkça incelenmiş ve bireyler üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır.  

Medya kuruluşları ait oldukları ideolojiler çerçevesinde görseller, 

alıntılar, söylemler ve farklı kaynaklar kullanarak bazı konuları 

diğerlerine göre ön plana çıkarıp krize yönelik farklı bakış açısı 

geliştirebilmektedirler. Bu çalışmanın en temel amacı seçilen 

gazetelerin belirlenen tarihler arasında krize ve salgına yönelik yapılan 

haberlerde farklılıkların olup olmadığını ortaya çıkarmak ve varsa bu 

farklılıkların hangi konularda olduğunu belirtmektir. 

Literatürde çerçeveleme yaklaşımı ile gündem belirleme yaklaşımı 

sıkça ilişkilendirilse de çerçeveleme kuramının en temel savı, gündem 

belirleme yaklaşımından farklı olarak, kitle iletişim araçlarının 

izleyicilerin hangi konulara önem vereceklerine ek olarak kitle iletişim 

araçlarının izleyicilerin belirli konular hakkındaki düşüncelerini 

şekillendirme işlevi üstlendiğidir. Bu doğrultuda Covid-19 sürecinde 

gazeteler aracılığıyla üretilen çerçeveler krizin sorumluluğunu yükleme 

konusunda işlevsel olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla farklı ideolojik 

tutumlara sahip olan gazetelerin krizin sorumluluğunu yüklemede farklı 

çerçeveler üretebileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışma özelinde ise 

virüs krizine yönelik haberlerde özellikle krizin sorumluluğa ilişkin 

üretilen çerçevelerde gazetelerin sahip olduğu ideolojik tutumlardan 

kaynaklı farklılıkların olup olmadığı çalışmanın en temel problemini 
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oluşturmaktadır. Bu bağlamda Yeni Şafak, Sözcü, Yeni Akit ve 

Cumhuriyet gazetelerin Covid-19 haberlerini ele alış biçimleri 

değerlendirilmiştir. Bu problem doğrultusunda ele alınan medya 

kuruluşlarının sahip oldukları ideolojik konumlandırmalarının bu 

süreçteki haberleri yorumlama, gündeme getirme konusunda 

farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir.  

2. Araştırmanın Yöntemi 

Çerçeveleme yaklaşımı ile yapılan araştırmalar, özellikle kitle iletişim 

çalışmalarında haber metinlerinin ampirik olarak kategorileştirilebilen 

boyutlarını kavramsallaştırmayı mümkün kılan haber söylemini 

incelemek amacıyla uygulanan yapılandırmacı bir yaklaşım olarak işlev 

görmektedir (Pan ve Kosicki, 1993: 55). Literatürdeki çerçeveleme 

çalışmaları incelendiğinde hem nitel hem de nicel olmak üzere iki farklı 

analiz yönteminin de kullanıldığı görülmektedir.  

Çerçeveleme yaklaşımı bir tür içerik analizinden yararlanma yöntemi 

olup haber metninin vermek istediği asıl mesajı belirlemeye, daha dar 

anlamda bu haber içeriklerinin üretiminde ve sunuş biçiminde politik 

bir amaç olup olmadığını araştırmaktadır. Medya içeriklerinin gündem 

oluşturmaya katkısına ilişkin araştırmaların ortak amacı hangi 

bağlamda, nasıl bir anlam oluşturarak ve ne tür bir dil ve ifade kullanımı 

ile belli konuların farklı yönlerinin öne çıkarılması sürecidir. 

Dolayısıyla haber metni merkezli çalışmalarda “metin çözümlemesi” 

yönteminden yararlanılması kaçınılmazdır (Danacı, 2005: 113). Nitel 

araştırma yöntemini kullanan çalışmalarda bir konu ya da örnek olay 
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belirlenerek, medyanın konu hakkındaki çerçevelemesi medyadaki 

konu ile ilgili söylemler ayrıştırılarak incelenir (Worthington, 2001). 

Nicel araştırma yöntemini kullanan çalışmalarda ise, kodlama çizelgesi 

oluşturularak tümdengelim ya da tümevarım yöntemleri aracılığıyla 

oluşturulan çerçeveler kodlama çizelgesine kodlanır (Iyengar, 1991). 

İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik 

olarak incelenmesini sağlayan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve 

Aslan, 2001:90). İçerik çözümleme araştırmalarının ilk örnekleri 16. 

yüzyıla kadar uzansa da sistematik tekniklerin uygulanmaya başladığı 

dönem 20. yüzyılın başlarında olmuştur. İçerik analizi yönteminin 

sistematik bir biçimde uygulandığı çalışma ise Laswell’in 1925 yılında 

yürütmüş olduğu "Prusya Okul Kitaplarında Askeri Stereotipler" 

çalışmasıdır. Bu bağlamda Laswell, bu alanda öncü bilim insanı olarak 

kabul edilebilir (Gökçe, 1995:14). Özellikle İkinci Dünya Savaş’ı 

sıralarında hâkim olan medyanın bireyler üzerinde güçlü bir etkiye 

sahip olduğu görüşü medya içeriklerinin araştırma konusu olarak 

incelenmesini beraberinde getirmiştir. Bu tarihsel dönemde radyonun 

Nazi Almanya’sı tarafından propaganda amaçlı kullanılması, içerik 

çözümlemesi yönteminin radyodaki propaganda mesajlarının 

çözümleme amaçlı kullanımını sağlamıştır (Aziz, 2016: 14). 

İçerik çözümlemeleri 1950’li yıllarda kitle iletişim araçlarının mesajları 

ve etkileri gibi konularda yapılan çalışmaları etkilemiş ve 1960’lardan 

itibaren pozitivist yöntem bilimcilerine ek olarak eleştirel iletişim 

kuramcıları tarafından da yoğun olarak kullanılmış ve nitel analizler 

yapılmaya başlanmıştır (İnal, 1996: 82). Dolayısıyla 1970’lerden 
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itibaren içerik analizi yöntemi hem nicel hem de nitel analiz yapmak 

amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim bu durumu Neuman nicel 

ve nitel analizlerin birbirinden farklı olduğunu fakat birbirlerini 

tamamladıkları şeklinde vurgulamıştır (2014: 223). 

Bu çalışmada ise, Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan krizi 

Türkiye’deki yazılı basında nasıl sunulduğuna ve krize ilişkin nasıl 

çerçeveleme yapıldığını incelemek için belirtilen amaçlara uygun 

olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Konuya ilişkin çerçeveyi 

incelemek amacıyla araştırma soruları geliştirilmiş ve çerçevenin nasıl 

yapıldığı analiz edilmiştir.  

Çalışmanın sınırlandırılması bakımından ideolojik farklılıklar 

barındıran bu dört farklı gazete seçilmiştir. Bu gazetelerin Covid-19 

hakkında yaptıkları haberler incelenerek analize tabi tutulmuştur. 

Çalışmanın bir diğer sınırını ise virüsün zirve yaptığı tarihler olarak 

belirlenmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk koronavirüs 

vakası gözlemlenmiştir. O tarihten sonra artarak hızla devam eden virüs 

salgınında ilk ölüm ise 18 Mart 2020 tarihinde yaşanmıştır. Bu çalışma 

kapsamında ise virüse bağlı ölümlerin ve vaka sayılarının zirve yaptığı 

11 Mart 2020 – 10 Nisan 2020 tarihleri belirlenmiştir. Çalışmayı 

sınırlamak açısından bu tarihler arasında seçilen gazetelerin sadece ilk 

sayfada yer alan Covid-19 haberleri ele alınmıştır. 
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3. Kuramsal Çerçeve 

3.1. Gündem Belirleme Yaklaşımı 

İletişim alanındaki çalışmaların artması ve kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşmasıyla birlikte medyanın yurttaşların üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Etki araştırmaları 

olarak kavramsallaştırılan bu araştırmalar medyanın yurttaşlar 

üzerindeki etkisine odaklanmışlardır. Özellikle 1960’lı yıllarda 

televizyon kanallarının, radyoların ve gazetelerin artması ile birlikte 

yurttaşların medya kanallarına bağımlı olduğu düşüncesi şekillenmiştir. 

Medya araçlarının toplum üzerinde oluşturduğu etkileri inceleyen 

yaklaşımlardan biri de Gündem Belirleme yaklaşımı olmuştur. 

Maxwell Mc Combs ve Donald Show’un temsilcileri olduğu bu 

yaklaşım, kitle iletişim araçlarının toplumun gündemini belirleme işlevi 

üzerine odaklanmaktadır. Bu işlevin ortaya çıkması ve topluma nüfuz 

etme süreci ise, gündemdeki konunun önemine, toplumun söz konusu 

gündem konusuyla olan ilişkisine, gündem konusunun toplumdaki 

güç/iktidar alanlarıyla ilişkilendirilmesine gibi çeşitli dinamiklere bağlı 

olarak gerçekleşmektedir (Güngör,2016:120).  

Bu yaklaşıma göre yurttaşlar dünyada yaşanan olayları anlamak için 

kitle iletişim araçlarına bağımlıdırlar. Kitle iletişim araçları meydana 

gelen bazı olaylara daha çok ilgi gösterirken bazı olayları daha az 

gündeme getirebilir ya da onları tamamen görmezden gelebilir. 

Yurttaşlar ise bu doğrultuda, medyanın olaylara verdiği önem 

derecesini kabul etmeye meyillidirler. İzleyiciler, kendilerini ve 

toplumu ilgilendiren konuların neler olduğunu öğrenmekle kalmazlar, 
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buna ek olarak medyanın olaylara verdiği önemle paralel olarak 

kendilerinin bir konuya ya da soruna verecekleri önem derecelerini de 

öğrenmiş olurlar (Yaylagül, 2016:78). Kısacası kitle iletişim araçları, 

yurttaşların ne hakkında konuşacağına ve neleri gerçek olarak 

düşüneceklerini kurdukları gündem sayesinde belirlemektedirler. 

Dolayısıyla kitle iletişim araçlarının haberlere verdikleri öncelik 

durumu yurttaşlarında öncelikleri haline gelir (Erdoğan, 2014:154). 

Gündem belirleme yaklaşımının çalışmalarını genel olarak politik 

olaylar ve siyasal seçimler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Mc Combs 

ve Donald Show bu yaklaşımı ampirik olarak sınamak amacıyla 1968 

yılındaki başkanlık seçimlerini incelemişlerdir. Bu yaklaşımın kararsız 

seçmenlerin politik kararlarını nasıl etkilediğini ele almışlardır. Bu 

çalışmaya göre kitle iletişim araçları kurguladıkları gündem aracılığıyla 

izleyicilerin bilişsel dünyalarını da etkilemektedir (Agee ve ark., 1985: 

33-35’den akt.Yaylagül, 2016:79).  

Gündem belirleme yaklaşımı ile ilgili yapılan çalışmaların sonucunda 

medyanın insanlara bir konu hakkında nasıl düşüneceklerinden ziyade, 

hangi konular hakkında düşünmelerini belirlemede etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Dearing ve Rogers, 1996:12 akt. Yüksel, 2007: 

577).  

Gündem belirleme yaklaşımı bir haber aracılığıyla kamuoyunun ilgisini 

çekerek insanların gündemini belirlemeyi amaçlarken, çerçeveleme 

yaklaşımı bir konunun haberlerdeki nitelendiriliş, sunuş biçimiyle 

izleyiciler tarafından o konunun algılanış biçimini etkileyebileceği 
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kabulüne dayanmaktadır (Özarslan, 2007:15). Çerçeveleme yaklaşımı, 

bazı araştırmacılar tarafından gündem belirleme sürecinin ve araştırma 

tasarımının bir parçası olarak ele alınsa da literatürde kendi başına bir 

teori olarak kabul görmektedir (Güran ve Özarslan, 2013:300).  

3.2. Çerçeveleme Yaklaşımı 

Çerçeveleme yaklaşımı, ilk olarak sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda 

kullanılmasına karşın son dönemlerde medya araştırmaları alanında da 

yoğun bir biçimde kullanılan disiplinlerarası bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Efilti Atay, 2019:9).  Çerçeveleme yaklaşımına 

dair yapılan tanımlar ortak özellikler gösterse de farklı perspektiflerden 

kavrama dair birçok tanımlama yapılmıştır.  

Çerçeveleme kavramını ve sürecini inceleyen ilk araştırmacılardan olan 

Erving Goffman, çerçeveleme kavramını gündelik yaşam içerisindeki 

konuşmalarımızı ve davranışlarımızı şekillendiren bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Çerçeveler, insanların olaylara yaklaşımı ve kişisel 

çıkarları ile ilişkili bir biçimde şekillenmektedir (Goffman, 1974:26). 

Entman ise (1993), çerçeveleme yönetiminde seçme ve dikkat çekme 

süreçlerini ele almıştır. Seçme işlemi haberi oluşturup sunan aktörlerin 

işlemiyken, dikkat çekme metnin alıcılar üzerindeki etkisini ifade 

etmektedir. Bu haber çerçeveleri, metaforlar, sembolleri görsel seçimi, 

anahtar sözcükler ve kavramlar ile işlevselleşmektedir. Scheufele ise 

haberlerin sunuluşu ve algılanışı bakımından şemalar oluşturulduğuna 

dikkat çekerek, iki farklı çerçevelemeden bahsetmektedir. Bunlar 

bireysel ve medya çerçeveleridir. Bireysel çerçeveler, bireylerin medya 
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haberlerinde edindikleri bilgileri işlemek için düşünme kümelerini 

oluştururken, medya çerçeveleri ise sunulan haberlerdeki tartışmanın ne 

ile ilgili olduğuna ve sorunun özüne vurgu yapmaktadır (1999: 107-

108). 

Kitle iletişim araçları, dünyada gerçekleşen çok sayıdaki olaylardan 

kendi önem derecelerine göre belirledikleri sayılı olayları 

haberleştirerek nesnellik iddiasıyla izleyicilere sunmaktadırlar. Medya 

araçlarının doğru, tarafsız ve gerçek haber sundukları iddiası iletişim 

araştırmalarının tartışmalı konularından birini oluşturmaktadır. Liberal 

görüşe göre medyanın toplumsal dünyayı tıpkı bir ayna gibi tarafsız ve 

objektif bir biçimde yansıttığı görüşüne karşın, özellikle eleştirel medya 

araştırmacıları olayların haberler ile yansıtılması gerçeklik arasında bir 

uçurumun olduğunu ileri sürmektedirler. Medyadaki haber içeriklerinin 

profesyoneller tarafından oluşturulması ya da bu metinlerin 

alımlanması için oluşturulan çerçeveler, toplumsal ve kültürel yapı 

içerisinde inşa edilip sürekli olarak yeniden üretilmekte ve bu 

dinamiklere bağlı olarak dönüşebilmektedir (Durur, 2011:29). 

Medyanın haberlerdeki olayları hangi şekilde tanımlayıp ele aldığı, 

olayla ilgili olarak haberde nelerin içeriğe alınıp nelerin kapsam dışı 

bırakılarak anlam inşa edildiği konusu çerçeveleme yaklaşımı olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Saraç, 2018: 163).  Kitle iletişim araçları, 

özellikle toplumsal ve politik olaylarla ilgili bilgileri izleyicilerine 

oluşturdukları anlam ve yorumlar çerçevesinde aktarmaktadırlar. 

İzleyicilere sundukları bu anlam ve yorumlar belirli çerçeveler içinde 

şekillenmektedir (Güran ve Özarslan, 2013:300).  
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Bu çalışma kapsamında incelendiğinde Covid-19 virüsünün pandemi 

haline geldiği ilk günden beri tüm yerel, ulusal ve uluslararası medya 

organlarının gündemini oluşturduğu görülmektedir. Fakat Covid-19 

haberlerinin sunulma ve nitelendirilme açısından farklılıklar içerdiği 

öne sürülmektedir. Bu savdan hareketle yukarıda belirtilen gazetelerin 

konu ile ilgili haberleri Schefle’nin medya çerçeveleri bağlamında 

incelenmiştir. 

4. Bulgular 

 

Kuramsal kısımda belirtildiği üzere Covid-19 virüsü ortaya çıktığı ilk 

günden itibaren tüm dünyanın ana gündemini oluşturmuştur. Gündelik 

yaşam pratiklerini virüsün seyrine göre düzenlemek zorunda olan 

yurttaşlar, alınan tedbirleri ve pandemi ile mücadele koşullarını medya 

organları aracılığıyla öğrenmişlerdir. Tüm yerel, ulusal ve uluslararası 

yayın organlarında olduğu gibi bu çalışma kapsamında ele alınan 

Cumhuriyet, Sözcü, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinde de 

incelenen tarihler arasında gazetelerin temel gündemini salgın 

oluşturmuştur.  

Çalışma kapsamında belirlenen gazetelerin ilk sayfalarındaki haberler 

ele alınmıştır. Bu haberlere yönelik çerçeveler oluşturulmuş ve haber 

bir çerçeveye kodlanmıştır. Her haber için bir kodlama cetveli 

oluşturularak Spss 22 programıyla analiz edilmiştir.  
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Tablo 1. Gazetelerin Haber Sayıları 

 

 Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

 Cumhuriyet 157 28,6 28,6 28,6 

Sözcü 156 28,4 28,4 57,0 

Yeni Akit 108 19,7 19,7 76,7 

Yeni Şafak 128 23,3 23,3 100,0 

Toplam 549 100,0 100,0  

Çalışma kapsamında ilk önce gazetelerin 11 Mart-10 Nisan tarihleri 

arasında yaptıkları haber sayıları analiz edilmiştir. Buna göre belirlenen 

tarihler arasında toplam 549 adet Covid-19 salgınıyla ilgili haber 

yapılmıştır. Bu süreçte 157 (%28,6) haber ile en fazla Cumhuriyet 

gazetesi Covid-19 haberi yapmıştır. Hemen ardından 156 (%28,4) 

haber ile Sözcü gazetesi gelmektedir. Yeni Şafak ise 128 (%23,3) haber 

yaparken; en az haber yapan 108 (%19,7) haber ile Yeni Akit gazetesi 

olmuştur. Tablo 1’den anlaşıldığı üzere gazeteler Covid-19 hakkında 

oldukça fazla sayıda haber gerçekleştirmişlerdir. Belirlenen tarihler 

arasında Covid-19 harici çok az sayıda haber yapmışlardır. Bu durumun 

Covid-19 temalı araştırmaların yoğunlaşmasına ve alana katkısına 

işaret ettiği söylenebilir.   
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Tablo 2. Gazetelerdeki Haberlerin Haftalık Olarak Dağılımı 

 

 Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde Toplam Yüzde 

 11 Mart- 16 Mart 81 14,8 14,8 14,8 

17 Mart- 22 Mart 111 20,2 20,2 35,0 

23 Mart- 28 Mart 114 20,8 20,8 55,7 

29 Mart- 4 Nisan 128 23,3 23,3 79,1 

5 Nisan-10 Nisan 115 20,9 20,9 100,0 

Toplam 549 100,0 100,0  

Gazetelerin Covid-19 salgını hakkında yaptıkları haberlerde tarihsel 

olarak farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için beşer günlük 

periyotlar ile analiz yapılmıştır. Bu tabloda (Tablo 2) tüm gazeteler 

birlikte değerlendirilmiştir. Tablo incelendiğinde periyotlar arasında 

benzer bir dağılımın olduğu görülmektedir. İlk vakanın görüldüğü 11 

Mart tarihinde henüz salgının ülkemizde ivme kazanmamasından 

dolayı ilk periyot olan 11-16 Mart tarihinde diğer tarihler aralığına göre 

nispeten daha az Covid-19 haberi yapılmıştır. Fakat diğer dört periyotta 

benzer bir dağılımın olduğu görülmektedir. Salgının ivme 

kazanmasıyla paralel olarak gazetelerin Covid-19 hakkında yaptıkları 

haberler de artmıştır.  
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Tablo 3. Gazeteler Özelinde Haberlerin Haftalık Olarak Dağılımı 

   

 

Haberlerin Tarihi 

Toplam 

11 Mart- 

16 Mart 

17 Mart- 

22 Mart 

23 Mart- 28 

Mart 

29 Mart- 

4 Nisan 

5 Nisan-10 

Nisan 

 Cumhuriyet 30 29 34 35 29 157 

Sözcü 21 38 34 32 31 156 

Yeni Akit 14 21 21 29 23 108 

Yeni Şafak 16 23 25 32 32 128 

Toplam 81 111 114 128 115 549 

 

Haberlerin tarihsel dağılımı gazeteler özelinde incelendiğinde 

gazeteler arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Tablo 3’e 

göre Sözcü, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetesi ilk periyotta diğer 

tarihlere göre daha az haber yaparken sadece Cumhuriyet gazetesi tüm 

periyotlarda da benzer sayıda haber paylaşımı yapmıştır. Bu durum 

tüm gazetelerin hemen hemen aynı derecede Covid-19 salgınına önem 

verdiğini gösterebilir.  

Tablo 4. Gazetelerin Haberde Kullandığı Aktörler 

Gazete Adı 

Aktörler 

Toplam 

Hükümet 

Yetkilileri Uzmanlar DSÖ STK'lar 

Ticari 

Kuruluşlar 

Kişiler/Köşe 

Yazarları 

Muhalif 

Görüşler 

 Cumhuriyet 43 29 3 12 2 33 35 157 

Sözcü 41 19 3 2 3 43 45 156 

Yeni Akit 44 14 0 2 0 48 0 108 

Yeni Şafak 59 23 0 0 0 46 0 128 

Toplam 187 85 6 16 5 170 80 549 
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Çerçeveleme, incelenen konuların belirli yönlerini bilinçli olarak 

seçerek metin içerisinde daha dikkat çekici hale getirmektedir 

(Danacı,2005:99).  Bu bağlamda çerçeveleme teorisinde haberlerde 

kullanılan aktörler haberin çerçevesini belirlemek için önem 

taşımaktadır. Çerçeveleme teorisinde yapılan araştırmalar genellikle 

habercilerin ve politik aktörlerin haber üretiminde ve çerçeveyi 

belirlemedeki etkileri ve bu çerçevelerin okuyucuların üzerindeki 

etkisini ele almaktadır. (Scheufele, 2004,  402-404). Fakat haberlerdeki 

aktörler politik unsurlar ile sınırlı değildir. Bunlara ek olarak, kurum ve 

kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, güçlü haber kaynakları, 

kanaat önderleri de içeriği biçimlendiren aktörler olarak ele alınabilir 

(Saraç,2018:164).  

Bu çalışma kapsamında her haberin aktörü belirlenerek gazeteler 

arasındaki farkları ortaya çıkarabilmek için çapraz tablo 

oluşturulmuştur. Öncelikle tüm gazeteler en fazla hükümet yetkililerine 

yer vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nın her gün düzenli bir biçimde günlük 

virüs tablosunu açıklaması ve Dr. Fahrettin Koca’nın krizi tek elden 

yürüterek salgının yayılmasına karşı alınan tedbirleri açıklaması 

gazetelerin en fazla hükümet yetkililerini aktör olarak kullanmasına 

neden olmuştur. Benzer bir şekilde tüm gazetelerin uzmanlara yoğun 

biçimde yer verdikleri görülmektedir. Salgına karşı alınan tedbirleri 

yorumlamak, ulusal ve uluslararası aşı çalışmalarını aktarmak ve 

insanları virüse karşı bilinçlendirmek için uzmanlara yer verilmiştir. 

Dikkat çeken bir diğer husus da Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinin 

muhalif görüşlere yer verirken; Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetesinin hiç 
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yer vermemesidir. Kendilerini muhalif olarak tanımlayan bu gazeteler 

salgına karşı alınan önlemleri yönetilen kriz iletişimini muhalif görüşler 

aracılığıyla eleştirmişlerdir. Ayrıca Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi 

haberlerinde Dünya Sağlık Örgütü’ne yer verirken; Yeni Şafak ve Yeni 

Akit gazetesi hiç yer vermemiştir.  

Cumhuriyet gazetesi toplum nezdinde muhalif olarak değerlendirilen 

sivil toplum kuruluşlarına oldukça yer vermiştir.  13 Mart tarihinde 

“TBB: Testler Yaygınlaşmalı” haberini yapmıştır. Böylelikle aslında 

bakanlık tarafından testlerin yoğun bir biçimde uygulanmadığını ön 

plana çıkarmak istemiştir. Pandemi karşısında alınan tedbirlerden biri 

de eğitim alanında olmuş ve ülke genelinde tamamen online eğitim 

sistemine geçilmiştir. Cumhuriyet gazetesi ise 14 Mart tarihinde “Bize 

‘Uzak’ Eğitim” haberini yapmış, eğitim sendikalarının uzaktan eğitime 

tüm öğrencilerin eşit bir biçimde katılamayacağını belirtmiştir. 

Dolayısıyla haberlerde yer verilen aktörler haberin çerçevesini 

belirlemede ve okuyucu kitlesini etkilemede oldukça önemlidir.  

Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetesinin ise daha fazla bir biçimde hükümet 

yetkililerine yer verdiği görülmektedir. Çerçevelemede kullanılan 

aktörler doğrudan bir biçimde gazetenin politik ideolojisine göre 

şekillenmektedir. Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetesinin hem politik 

duruşuna hem de okuyucu kitlesine uygun olacak şekilde aktörler 

seçtiği söylenebilir. Örneğin Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri 

vatandaşlara uyarılarını virüsün tehlikesi ile aktarırken; Yeni Akit 

gazetesi “Karantina Dinimizde de Var” (21 Mart 2020) başlığıyla 

haber yapmış ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesini aktör olarak 
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kullanmıştır. Benzer bir şekilde Yeni Şafak gazetesi 21 Mart tarihinde 

“Canı Korumak Farzdır” başlığıyla haber yapmış ve virüsün 

yayılmaması için camide toplu bir biçimde namaz kılmayı 

yasaklamasına bu başlıkla destek vermiştir.  

Örneklerden de görüldüğü üzere haberlerde kullanılan aktörler istenilen 

çerçeveye uygun bir şekilde bilinçli olarak seçilmektedir. Haberin öne 

çıkarılmak istenen yönü okuyucuların algılarını etkileyebilmek için 

aktörden destek alınmakta ve okuyucu nezdinde etkisinin arttırılması 

amaçlanmaktadır.  

Tablo 5. Gazetelerin Kullandığı Çerçeveler 

 

Gazete Adı 

Toplam Cumhuriyet Sözcü 

Yeni 

Akit 

Yeni 

Şafak 

Ç
er

çe
v

el
er

 

Ekonomik Sonuçlar Çerçevesi 21 6 9 14 50 

İnsan İlgisi Çerçevesi 1 11 2 6 20 

Çatışma Çerçevesi 0 1 5 1 7 

Sorumluluk Yükleme Çerçevesi 7 1 0 0 8 

Ahlaki/Dini Çerçeve 0 0 12 5 17 

Tedbir ve Kontrol Çerçevesi 17 18 31 38 104 

Sayılarla Belirtme Çerçevesi 27 24 12 14 77 

Alarm/Uyarı Çerçevesi 21 16 8 5 50 

Bilimsel Gelişme Çerçevesi 3 6 10 10 29 

Sağlık Çalışanları Çerçevesi 5 5 0 4 14 

Uluslararası Salgın Çerçevesi 16 21 19 31 87 

Politika Eleştirisi Çerçevesi 39 47 0 0 86 

Toplam 157 156 108 128 549 
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Gazetelerin Covid-19 hakkında yaptıkları haberler incelenerek 

haberlere yönelik çerçeveler oluşturulmuştur. İncelenen haberler 

sonucunda toplam 12 çerçeve belirlenmiştir. Gazetelerin ilk 

sayfalarında yer alan haberlerin her biri incelenerek uygun çerçeveye 

kodlanmıştır. Her haber için oluşturulan kodlama cetveli Spss 22 

programına yüklenerek analiz edilmiştir. Yukarıdaki tabloda (Tablo 5) 

gazetelerin kullandıkları çerçeveler karşılaştırılmalı olarak 

gösterilmiştir. Buna göre gazetelerin çok farklı çerçeveler ile haber 

yaptıkları görülmektedir. Tüm gazeteler tarafından, “Uluslararası 

Salgın Çerçevesi”, “Tedbir ve Kontrol Çerçevesi”, “Alarm/Uyarı 

Çerçevesi” ve “Sayılarla Belirtme Çerçevesi’nin” yoğun olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Gazetelerin yaptıkları haberlerde bazı 

çerçevelerin farklılaştığı görülmektedir. Örneğin “Politika Eleştirisi 

Çerçevesi’nde”  Cumhuriyet gazetesi 39, Sözcü Gazetesi ise 47 haber 

yaparken; Yeni Şafak ve Yeni Akit gazeteleri bu çerçevede hiç haber 

yapmamıştır. Cumhuriyet gazetesinin 19 Mart 2020 tarihinde yaptığı 

“Testten kaldık: Çok az koronavirüs testi uygulayan Türkiye kör strateji 

izliyor.” Haberi 17 Mart 2020 de yaptığı “Şeffaflık Yener” manşetiyle 

yaptığı haberler bu çerçeveye örnek olarak gösterilebilir. Benzer 

şekilde Sözcü gazetesinin 20 Mart 2020’de yaptığı “ABD para veriyor 

iktidar vaat veriyor” haberi ile 21 Mart 2020 tarihinde vakaların iller 

bazında açıklanması gerektiğine yönelik eleştirisi ile yaptığı 

“Gerçekleri Gizlemeyin” haberi eleştiri çerçevesine örnek olarak 

gösterilebilir. 
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Tedbir ve kontrol ve alarm/uyarı çerçevesinde yapılan haberlerin de 

gazetelere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Örneğin Yeni Şafak 

Gazetesi 12 Mart tarihinde “Tedbirler alındı bu panik gereksiz” 

başlığıyla haber yapmıştır. Yeni Akit Gazetesi ise aynı tarihte “Panik 

Yok Tedbir Var” başlığıyla koronavirüs hakkında alınan tedbirleri 

destekleyen bir bakış açısıyla haber yapmışlardır. Fakat aynı tedbirlere 

Cumhuriyet gazetesi 24 Mart tarihinde “Devlet sosyal işlev üstlenmeli” 

Sözcü gazetesi ise 28 Mart tarihinde “Evde kal da nasıl kalalım 

Türkiyem?” başlığıyla eleştirel bir tutumla yaklaşmıştır. 

Haber başlıklarından da anlaşılacağı üzere salgınla mücadele 

kapsamında alınan kararlara gazeteler aynı çerçevede haber yapsalar da 

farklı bakış açıları ile ele almışlardır. Yeni Akit ve Yeni Şafak 

gazeteleri bu kararlara destekleyici nitelikte haberler yaparken; Sözcü 

ve Cumhuriyet gazetesi aynı kararlara eleştirel bir şekilde yaklaşmıştır. 

Bu durumun gazetelerin sahip oldukları ideolojilerden kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Tablo 6. Gazetelerin Kullandığı Genel Çerçeveler 

 

Gazete Adı 

Toplam Cumhuriyet Sözcü 

Yeni 

Akit 

Yeni 

Şafak 

Genel 

Çerçeve 

Ekonomi 31 31 19 18 99 

Sağlık 31 48 67 89 235 

Politika 25 15 7 1 48 

Tedbir/Uyarı/Önlem 66 58 5 11 140 

Bilimsel Çalışmalar 4 4 10 9 27 

Toplam 157 156 108 128 549 
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 Spesifik çerçeveler incelendikten sonra genel çerçeveler oluşturulmuş 

ve yapılan haberler genel çerçeveler şeklinde kodlanmıştır. Yapılan her 

haber sağlıkla ilgili olsa da haberin içeriği değişebilmektedir. 

Pandeminin ekonomiye etkisi, pandemi ile mücadele için alınan 

kararların politik eleştirisi gibi haberler için ayrıca genel çerçeveler 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda “Ekonomi”, “Sağlık”, “Politika”, 

“Tedbir/Uyarı/Önlem” ve “Bilimsel Çalışmalar” olmak üzere beş 

farklı genel çerçeve belirlenmiştir. Doğal olarak dört farklı gazete de en 

fazla haberi sağlık çerçevesi ile yapmıştır. Politika çerçevesinin ise en 

fazla Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi tarafından kullanıldığı 

görülmektedir. Ekonomi çerçevesi ile de çok sık haber yapılmasına 

karşın Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi daha yoğun bir biçimde 

kullanmıştır. Aynı çerçeve ile haber yapılsa da haberlerin içeriğinin 

gazetelere göre farklılaştığı görülmektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi kısa sürede 

tüm dünyaya yayılmış ve evrensel bir hal almıştır. Salgının yayılma ve 

bulaşma hızını azaltmak için ülkeler bir dizi önlemler almış ve salgınla 

mücadele edilmeye çalışılmıştır. Salgınla mücadele kapsamında kriz 

iletişimi önem kazanmış bu bağlamda kriz yönetilmeye çalışılmıştır. 

Yeni medya ortamlarının gelişmesiyle birlikte kriz iletişimi 

yürütülebilecek mecralar çeşitlenmiş, geleneksel ve yeni medya 

ortamları aracılığıyla kriz süreci yönetilmiştir. Salgının boyutunun ve 
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sonuçlarının evrensel olması nedeniyle tüm medya mecralarının temel 

gündemi salgın ile ilgili haberler olmuştur. 

Bu süreçte yurttaşlar salgının bulaşmaması için alınabilecek önlemleri, 

salgınla mücadele için geliştirilen ulusal ve uluslararası bilimsel 

çalışmaları, günlük koronavirüs tablosunu medya organları aracılığıyla 

öğrenmişlerdir. Dolayısıyla bu bilgilendirmeler ışığında günlük yaşam 

pratiklerini düzenlemişlerdir. Salgın süresince özellikle 

büyükşehirlerde alınan tedbirlerden biri de sokağa çıkma yasağı 

olmuştur. Tüm gününü evde geçirmek zorunda kalan insanların medya 

organlarına daha fazla bağımlı hale geldikleri söylenebilir.  

Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkisi uzun yıllardır 

araştırma konusu olmaktadır. Bu etkiyi işlevselleştiren yaklaşımlardan 

biri de çerçeveleme teorisi olmuştur. Çerçeveleme teorisi genel 

hatlarıyla haberin sunuş biçiminin yurttaşların o haberi algılanış 

biçimini etkilediği ön kabulüne dayanmaktır. Bu çalışmada ise 

gazetelerin pandemi hakkındaki haberleri çerçeveme teorisi ile 

incelenmiştir. Gazetedeki haberlere yönelik çerçeveler oluşturularak 

gazeteler arasında çerçeve kullanımında farklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. 

Toplamda dört gazete tarafından 549 haber yapılmıştır. Bu durum 

pandeminin gündemin ana temelini oluşturduğunu göstermektedir. 

Çerçeve teorisinin inceleme noktalarından biri de aktör kullanımı 

olmaktadır. Tüm gazeteler hükümet yetkililerini yoğun bir biçimde 

aktör olarak kullanmıştır. Fakat, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin 
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muhalif görüşleri, sendikaları, kurum ve kuruluşları aktör olarak 

kullandığı dikkat çekmektedir. Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri ise 

bu türdeki aktörlere hiçbir şekilde yer vermezken; Diyanet İşleri 

Başkanlığı gibi kurumları aktör olarak kullandığı görülmektedir. 

Dolayısıyla aktör kullanımında gazetenin ideolojik duruşundan 

kaynaklanan bir farklılığın olduğu görülmektedir. 

Çerçeve açısından incelendiğinde ise, tüm gazetelerin “Uluslararası 

Salgın Çerçevesi”, “Tedbir ve Kontrol Çerçevesi”, “Alarm/Uyarı 

Çerçevesi” ve “Sayılarla Belirtme Çerçevesi’nin” yoğun olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Fakat aynı çerçeve içerisinden haber yapılsa 

da gazetelerin farklı noktaları öne çıkardığı görülmektedir. Örneğin 

Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi önlemlerin geç ve eksik alındığına dair 

bir çerçeve çizerken; Yeni Şafak ve Yeni Akit gazeteleri önlemlerin 

yeterli olduğuna ve yapılan paniğin gereksiz olduğuna dair haberler 

yapmışlardır.  

Sonuç olarak gazetelerin ideolojik duruşlarından dolayı farklı 

çerçeveleri yoğun bir biçimde kullandığı aynı çerçeveleri 

kullandıklarında da habere farklı açılardan yaklaştıkları görülmektedir. 

Sözcü ve Cumhuriyet gazetesinin yaptığı haberlerde kriz 

sorumluluğunu devlet ve hükümet organlarına yüklediği, Yeni Şafak ve 

Yeni Akit gazetesinin ise krizin sorumluluğunu yurttaşlara yüklediği 

görülmektedir.  
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GİRİŞ 

Bu çalışmada LGBT bireylerinin toplumda sosyal yaşamda ve 

medyadaki iletişim yönündeki, gösterimlerine yönelik medya 

gösterimleri yorumlanmıştır. Medya, LGTB bireylerinin gösterimini 

hem geleneksel kitle iletişim araçlarında hem de yeni medyada ve 

sosyal medya platformlarında konu edinerek gösterime sunmaktadır. 

Bu gösterimlerin bir kısmı nefret söylemi şeklinde olabilirken, bir kısmı 

ise toplumda bu bireylere yönelik olarak olumlu tutumların 

gerçekleştirilmesi ve bu kişilerin toplum içerisinde rahatlıkla 

yaşamlarını sürdürebilmesi yönünde çalışmalara yer vermektedir. Bu 

çalışmada, LGTB bireylerinin medyada nasıl gösterildiği ve medyanın 

bu bireylere yönelik gösterimlerinin sunduğu iletişim yönünde ne gibi 

etkilerinin olabileceği yorumlanmıştır. 

Medyada gerek kitle iletişim araçlarında gerekse yeni medya ve sosyal 

medya platformlarında LGBT bireylerinin sosyal yaşantılarında 

karşılaştıkları sorunlar nedeniyle toplumla iletişim yönündeki zorluklar 

medyada sıklıkla yer bulmaktadır. Bu bireylerin sosyal yaşantılarının 

nasıl olduğunun incelenmesi, bu konuda sosyal yaşamdaki zorlukların 

da farkına varılması açısından da yararlı olmaktadır. 

LGBT 1990 yıllardan itibaren kullanılmaya başlayan eşcinsel hakların 

mücadelesinde kullanılan kelimedir. Dünyada LGBT haklarının daha 

geniş olduğu yerler Avrupa ve Batı ülkeleri iken daha sınırlı hakların 

olduğu Asya ülkeleridir. Bu bireyler kimliklerini saklama gereği 

duymakta ve sosyal hayatta kendi tercihlerini saklama durumunda 

olmaktadırlar.  
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Son zamanlarda medyada LGBT kavramı ve bu kavramı taşıyan 

bireylere yönelik toplum yönünde daha ılımlı oluşumların oluşmasına 

yönelik haberler de oluşmaya başlamıştır. Böylelikle bu kişilere karşı 

oluşan nefret söylemlerinin ve bu söylemler nedeniyle zarar 

görmelerinin ve ötekileşmelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Medyada bu kişilerin tercihleriyle ilgili dergi, dizi, sinema, televizyon 

ve yeni medyada da sunulan haberler de bu kişilerin sosyal yaşamlarına 

yönelik olumlu haberlerin sunulması, toplum tarafından 

ötekileştirmenin azaltılmasına sağlamaya yönelik olmaya başlamıştır. 

Özellikle toplumun belirli bir kısmı tarafından oluşan ötekileştirmenin 

önüne geçebilmek adına medyadaki gösterimler son derece önemli 

olmaktadır. 

1. Kavramsal Olarak LGBT ve LGBT Bireylerin Sosyal Yaşamı 

Cinsiyet kavramı,  kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü 

tanımlar.  Bu bağlamda cinsiyet,  bireyin biyolojik cinsiyetinden 

kaynaklanan demografik bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır   

(Dökmen,  2014:  20). Türkiye'de biseksüel transeksüel gibi eşcinsel 

bireylerle ilgili çok fazla çalışma yapılmamıştır. Medyada LGBT 

bireylere yönelik açıklamalar ve toplumun bu bireyleri 

ötekileştirmeden sosyal yaşamda kabul etme durumları ve buna yönelik 

olarak davranış sergilemeleri önemli görülmektedir. 

LGBT bireyler günümüzde tanınmakta olup zamanla toplumda belli 

kesim bireylerin de desteğini alan LGBT bireyler halen dünya 

genelinde sözlü ve cinsel tacize de uğramaktadır. LGBT bireyler hala 

açıkça taciz edilebilir konumda da olabilmektedirler (Berdoğan, 2015).  
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LGBT bireyle arasında sosyal aktivist veya sosyal hareketin sıkça 

belirtilen bir amaç olduğunu ve LGBT bireylerinin savunduğu 

düşüncesi için sosyal eşitliktir olarak yer almaktadır (Fine, 2011: 55).  

Günümüzde LGBT bireyleri ötekileştiren kadar LGBT bireylerine 

yönelik olumlu çalışmaları barındıran medya haberleri de 

bulunmaktadır. Medya üzerinden sağlanan iletişimde bu bireyler için 

onları cinsel baskıdan kurtarmaya yönelik kamuoyu çalışmaları da 

bulunmaktadır. Örgütlenen LGBT hareketleri, sokak yürüyüşleri, 

sosyal gruplar, dergileri, filmler bu amaç doğrultusunda medya 

kanalları üzerinden yayınlanmaktadır. Bu çalışmalarla yürütülen 

kamuoyu hareketlenmelerinin yanında LGBT bireylerine yönelik 

fiziksel şiddetin ve sözlü-yazılı hakaretlerin oluştuğu bu kişilerin kişilik 

haklarına saldırıların da oluştuğu yaşam hakkını ihlal gibi ağır suçlar 

içeren bedenen ve ruhen karşılaştıkları şiddeti sergileyen haberler de 

gösterime sunulmaktadır. Bu haber içeriklerinde de bir kısmında 

toplum bazında yankı uyandırılmak istenirken bir kısmında ise bu 

bireylerin karşılaştıkları zorlukların normalleştirildiği gösterilmektedir. 

LGBT bireyleri, baskı yoluyla ve toplumsal cinsiyet politikalarıyla, 

kurumlar, değer ve normlar aracılığıyla dayatılmaktadır. Pek çok 

çalışmanın bulguları, ön yargı ve negatif tipleştirmelerin, ideolojilerin 

kutsamasıyla, dışlanan gruplara yönelik değişen biçim ve içeriklerde 

şiddet yoluyla hayata geçirildiğini, ayrımlaşmayı kutsayan ideolojilerin 

geleneksel değerlerle beslendiği yeni bir tür “muhafazakarlık” 

olduğunu öngörmemizi sağlamaktadır (Göregenli, 2006).  
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Toplumsal yaptırımlar ve sosyal denetleme mekanizmaları ile yaşam ve 

insan hakları ihlallerine, şiddet, aşağılama ve birçok LGBT ölümüne 

tanık olduğumuz, ayrımcı ve dışlayıcı bir toplum bulunmaktadır. 

Toplumun bu bireylere sadece bir seks işçisi olarak baktığı 

görülmektedir. Bu baskıcı ve şiddetçi hareketlere yönelik örnek olarak; 

Pınar bir trans annesidir: “Heteroseksüel çocuk doğurmaya mecbur 

muyum?” diye sormaktadır topluma: “çocuğumun 16 yaşında bana 

açılana kadar zorluk çekmesine çok üzüldüm. Ayrıca kendi tarafımdan 

bakınca da, bana toplum bunu öğretmediği için aydınlanma sürecimde 

o kadar çok acı ve sıkıntı çektim ki, buna isyan ettim. Ben zamanında 

bilseydim ki transseksüel bir çocuk da doğurabilirim, bir 

homoseksüelin annesi de olabilirim, ben bu acıları yaşamazdım ve ona 

da yaşatmazdım. Onun için görünür olmaya karar verdim. Kimse bunu 

yaşamasın diye” (http://blog.radikal.com.tr). Toplum tarafından sosyal 

hayattan uzaklaştırılan LGBT bireyleri özellikle bekar, işçi, öğrenci 

LGBT bireyleri kentsel bir çöküntü merkezi haline gelen taksim ve 

çevresinde sosyal yaşamlarını sürdürmektedir. Belli başlı olan bu 

noktalar dışında LGBT bireylerinin bu alanların dışına çıkmaması 

sosyal yaşam ve barınma haklarının sınırlılığını ortaya koymaktadır.  

2. Medyada İletişim Yönünde LGBT Gösterimleri 

Günümüzde LGBT bireylerinin kamusal alanlarda çalışmamasının 

etkenlerinden biriside toplum tarafından hor görülme ve 

dışlanmaktadır. 2012 yılında yapılan Türkiye Değerler Araştırması adlı 

bulgu sonuçlarında % 84 oranında LGBT bireylerinin en çok rahatsız 

olunan grup olduğu saptanmıştır. Türkiye'deki LGBT bireylerine karşı 
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bu hakaret, nefret ve yaşam haklarını ellerinden alan kişiler ile LGBT 

bireylerine taciz eden kişilerin aynı olduğu buna rağmen bu topluluğu 

ısrarla red etmektedirler. Bununla beraber LGBT hakları için mücadele 

eden LGBT olmayan aydın, eğitimli, dünyaya açık duyarlı insanlar 

olduğu gibi LGBT bireylerini tanımayan toplum grupları daha ağır 

basmaktadır (Şah, 2012: 23-48).  

Toplumun daha aydın ve duyarlı olan bir kısmı LGBT hareketlerine ve 

bireylerinin yaşam haklarına ve kimliğine saygı gösterir, kamusal 

alanlarda çalışma haklarını desteklerken toplumun diğer bazı kesimleri 

ise onların yaşamlarından ve kamusal alanlarda çalışma 

düşüncelerinden rahatsız olduğunu düşünmektedir.  

Kadıköy Belediyesi 2005 yılında yaptığı çalışmada 50 seks işçisine 

ulaşmış ve bunlardan %90'nı trans bireylerden oluştuğu bir araştırma 

yapmıştır. Bu 50 bireyden 43'ü müşterilerinden şiddet gördüklerini 

37'sinin ise toplumun şiddetine maruz kaldığını görülmüştür. Bazı 

ülkelerde LGBTİ bireyler toplumun ahlak ve kültürü doğrultusunda 

devlet tarafından ağır cezalara çarpıtılmaktadır. Cinsel kimliğini 

saklama gereksinimi duyan LGBT bireylerine karşı nefret 

söylemlerinin ve şiddet davranışlarının en aza indirgenmesi amacıyla 

medya gösterimlerinde sunulan iletişimde bu kişlilerin sosyal yaşam 

haklarına saygı gösteren çalışmaların kamuoyunda gösterimi önem 

taşımaktadır.  

Nefret söylemlerinin ağır bastığı ve ötekileştirmenin yoğun olduğu 

toplumlarda, oluşan baskıların oluşmasında medya haberleri etkili 

olmaktadır. Medyada kurulan iletişimde olumsuz haberlerin sıklıkla 
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gösterildiği durumlarda bu bireyler toplum ile birlikte aileleri de 

dışlamakta LGBT çocuğa sahip olan aileler çocuklarını dışlamakta ve 

onları kabul görmekte utangaçlık hissi duymaktadır.  

LGBT bireyler, 12 Eylül mağduriyetleri üzerine yapılan çalışmalarda 

isimleri pek az geçen bir gruptur. Oysa ABD’de yerel hükümetlerin 

1950-1960’larda geyleri kentlerden temizleme/süpürme (sweeps) 

uygulamasının daha ağırını askeri yönetim transgender bireylere karşı 

yapmıştır: “1980 askeri darbesi ile yapılan “temizlik”te de travesti, 

transeksüel ve eşcinseller saçları kazınarak, İstanbul’dan başka 

şehirlere sürgüne gönderilmişlerdi. (...) 1980 darbesinden sonra pek çok 

LGBT bireyin saçlarının kazınarak İstanbul dışına sürgüne 

gönderilmesi,  pek az kişi tarafından bilinen ve dillendirilen bir gerçek.  

Zira etiketleme, mağduriyetler hiyerarşisinde dahi LGBT bireyleri en 

sona atıyor” (Öz, 2009). 

LGBT bireyleri aileleri tarafından bu davranışlara ve ayrımcılığa maruz 

kalması evlerine terk etmelerine ve aileleriyle görüşmemelerine sebep 

olmaktadır (Başaran, 2011: 50).  Bu tip şiddetlere maruz kalan LGBT 

bireyleri saldıralara karşı daha açık oldukları ve toplumun her alanında 

kendini korumak için daha temkinli olarak sokağa çıkmakta ve sokakta 

kendilerini sürekli bir ve korku halinde bulmaktadırlar (Doğan, 2012: 

50-75).  

Türkiye'de eşcinsel yani LGBTİ kimliği toplum tarafından açıkça 

tanınmamaktadır. Dinin günah ve haram görüşleri toplumun bu 

bireyleri kabul etmekte sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Bireylerin 

bu kabul sorunu onlara çeşitli kamu alanlarında çalışma imkanını 
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kısıtlamaktadır. Örnek olarak bir LGBTİ bireyi seks işçisi ya da 

medyatik bir kişi olabilirken aynı LGBTİ bireyi siyasal bir alanda 

milletvekili veya bir doktor gibi mesleklerde olarak 

gösterilmemektedir. Toplumda LGBT bireylerinin her alanda 

çalıştıklarının ve sosyal yaşamın her alanında olduklarının gösterilmesi 

yaygın olmamaktadır.  

Toplumlarda ahlaki değer ve kültürü açısından bireyleri kamusal alanda 

çalışmaya uygun görmemekte ve toplumun belli bir kısmı ise bu görüşü 

desteklemektedir.  

LGBT bireylerin yaşama, barınma ve çalışma haklarının ihlal 

edilmemesi ve diğer bireyler gibi kamusal alanlarda da çalışabilme 

haklarının olması gerekmektedir. Medya gösterimlerine de 

bakıldığında, kadınlar arasındaki LGBT bireylerinin daha az 

ayrımcılığa maruz kalırken, erkekler arasındaki LGBT bireylerinin 

ayrımcılık söylemlerine daha fazla maruz kaldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, medyada bu bireylere yönelik olarak sunulan haberlerin 

içeriğinde sunulan iletişim, bu kişilere yönelik tutumların oluşmasında 

önem taşımaktadır. 

3. Medyada Sosyal Yaşam Yönünde LGBT Gösterimleri 

Kimlik mücadelesi veren Türkiye LGBT hareketinin kamusal alanda 

varlığını göstermekte zorlanmasının en önemli nedenlerinden biri 

hetero-ataerkil resmi söylem ve medya dili (hastalık, fuhuş, gayri ahlaki 

vs.) ile beslenen heteroseksüel toplumun eşcinsellere yönelik nefreti ve 

dışlayıcı tavrıdır. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 2009’da yapılan 
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“Radikalizm ve Aşırıcılık” adlı araştırmada, 34 ilde 1715 kişiye sorulan 

“Kiminle komşu olmak istemezsiniz?”  sorusuna  katılımcıların  %87’si  

eşcinsel  kişiler  olarak  yanıt  vermiştir  (Esmer,  2009). 

Türkiye'de son zamanlarda toplumun bir kısmı tarafından LGBT 

bireylere karşı olumlu bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir (Tarhan, 

2013: 301-308). Günümüzde yaklaşık 2 yıl önce 'Gzone' adlı gey 

dergisi çıkarılmış ve dergi daha yayına girmeden twitter vb. sosyal 

medya hesaplarından 'Türkiye Buna Hazır' hashtagları ile belirli kesim 

bu LGBT hareketine destek olmuştur. Bununla birlikte Türkiye'de film, 

klip, müzik yayınlanmıştır. Toplum bu yayınları hazmedememiş ve 

ahlaki değerlerin yitirilmesi olarak görmüştür. Batı ülkelerde ise bu tip 

yayınların 50'li yıllardan beridir yapıldığı ve toplumun herhangi bir 

karşıtlık göstermediği LGBT'e ve bireylerine alışılmış olduğunu 

görmekteyiz.  Toplumlarda katı tutum, değer ve normlara sahip olması  

LGBT bireylerinin kabul görülmesini daha güç hale getirmektedir.  

Medya gösterimlerine bakıldığında, LGBT bireyleri her yılın haziran 

ayında onur yürüyüşleri yapmakta ve bu onur yürüyüşlerinde ki asıl 

amaçları normal olarak karşılanmak, her normal birey gibi normal bir 

vatandaş olarak toplumda karşılanmayı amaçlamaktadırlar. Medyada 

bu yöndeki çalışmalar sergilenerek toplum bazında olumlu görüşlerin 

oluşması sergilenmeye çalışılmaktadır. 

Medyada bu bireylere yönelik ötekileştirici gösterimlerin yanında, 

sanat, gösteri ve moda dünyasındaki eşcinsel figürlere yönelik tutumun 

çok daha ılımlı olduğuna yönelik haber gösterimleri de dikkat 

çekmektedir. Örneğin geniş bir hayran kitlesine sahip bir ses sanatçısı 
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olan Zeki Müren’in (1933-1996) eşcinsel ve Bülent Ersoy’un (1952-...)  

transseksüel  olması  ayrıca  bir  tartışma  konusu  olabilir.  Osmanlı 

toplumunda yüksek sivil memurlarla ve albayların üstündeki askerlere 

verilen paşa unvanıyla anılan Zeki Müren kamusal alanda makyaj yapsa 

da, kadın kıyafetleri giyse de hiç bir zaman eşcinsel olduğunu 

açıklamamış, oynadığı filmlerde erkek aşık rolünü üstlenmiş ve 

mirasını da askerlik hizmeti sırasında hayatını kaybedenlere yardım 

eden Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştır. Bülent Ersoy ise ameliyatla 

cinsiyet değiştirmiş, kadın kimliğini her zaman öne çıkarmış ve 

medyada bu bireylere olumsuz söylemlerde de bulunmamıştır 

(Engindeniz,  2012:  142). Bu yönde de medya önünde olan kişilerin 

daha çok yaptıkları işlerle medyada konumlanmasının önemli olduğu 

görülmüştür. 

Toplumumuzda LGBT bireyleri hakkında çıkan haberler 

ötekileştirmeye yönelik nefret söylemi haberleri şeklinde olabilirken bir 

yandan da bu kişilerin sosyal haklarını koruyucu bir iletişimle kurulan 

haberler olarak da ele alınmaktadır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada LGBT bireylerinin sosyal yaşamda, iş hayatlarında, 

sosyal yaşamlarında medyada kendi kimliklerini sunmaları açısından 

gösterimler sunulmuştur. Bu bağlamda bu bireylerin medyadaki 

gösterimlerinde toplumun onların sosyal yaşamlarına yönelik 

tutumlarının medyada daha ılımlı davranmaya yöneltici çalışmaların 

yapılmaya başlandığı, nefret söylemine yönelik medya gösterimlerinin 
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azaltılmasına yönelik çalışmaların oluşturulmaya başlandığı 

görülmektedir. 

Medyadaki gösterimler incelendiğinde LGBT bireylere karşı nefret 

söylemlerinin de medyada yer alabildiği ve bu yönde genelde sosyo-

kültürel nedenlere dayalı olarak olumsuz yönde de düşüncelerin 

gösterildiği görülmektedir. Medyada bu tutumlar karşılık olarak bu 

bireylerin hastalıklı değil, kimlik ve yaşam tercihlerinin olduğu kanısı 

da gösterilmeye çalışılmaktadır. Toplumun bu bireylere karşı gün 

geçtikçe bakış açılarının da ılımlı olması yönünde nefret söylemlerinin 

azaltılmaya çalışıldığı da görülmektedir.  

Medya çalışmalarında toplumda belli bir süre dile getirilmeye çekinilen 

ya da nefret içerikli söylemlerin zaman içerisinde medyanın da desteği 

ile daha sıkça dile getirildiği görülmektedir. Bu yönde medya 

çalışmalarında LGTB bireylerine yönelik çalışmaların onların toplum 

içerisinde nefret edinimi içerisinde olmalarında ya da toplum tarafından 

benimsenmelerinde önemli bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

KAYNAKÇA 

Barnet, R. J. (1997). Küresel Düşler: İmparator Şirketler ve Yeni Dünya 

Düzeni. Gülden Şen (Çev.). İstanbul: Sabah Yayınları. 

Başaran, Y. T. (2011). LGBT Aktivizmi ve Feminist Mücadele. 

Feminist Politika 10, 22-23. 

Berdoğan, E. Köten  (2015). As Kendini de Hepimiz Kurtulalım 

Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler. Toplumsal 

Cinsiyet Çalışmaları-I Alternetif Politika. 7-1, 143-167. 

Doğan, E. T. (2012). Bir Sosyal Politika Meselesi Olarak LGBT 

Bireylerin Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Ayrımcı Pratikler. 

Kaos Gl 127 13-15. 

Dökmen, Z. Y. (2014). Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Psikolojik 

Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Engindeniz, Ş. İ. (2012)  L’émergence d’un espace public LGBT en 

Turquie : une analyse de la revue Kaos GL,  L’Université  de  

Grenoble,  http://www.academia.edu/2323052 

Esmer,  Y.  (2009) Radikalizm, Aşırılık ve Toplumsal Değerler Bir Saha 

Araştırmasının Bulguları.  İstanbul: Uğur Yayınları. 

Goztunalı, K. (2015). Eğitim Bilim Toplum, egitimbilimtoplum.com.tr 

Fine, C. (2011). Toplumsal Cinsiyet Yansıması. İstanbul: Sel 

Yayıncılık. 



 

42 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Öz,  Y.  (2009). Ahlaksızlar”ın Mekansal Dışlanması, Kaos Gl. 2-1, 93-

113. 

Şah, U. (2012). Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin 

Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık 

Düzeyi ile İlişkisi. Psikoloji Çalışmaları. 2012; 32(2): 23-48. 

Tarhan, M. (2013). LGBT hareketi ve haziran direnişi. LGBT 

Movement and the June Resistance. In Nuray Sencer, ed., Sıcak 

Haziran: sonraki direnişe mektup. Hot June: Letter to Next 

Resistance 301-308. 

http://blog.radikal.com.tr 

 



 

 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

POLİSİYE TÜRÜ VE ANTİ KAHRAMAN: ŞAHSİYET DİZİSİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Olcay HOLAT1 

Arş. Gör. Mehmet Emre GÜL2 

 

 

 

 

 

 

 
 Bu çalışmanın özeti “3. International Conference on Cultural Informatics, 

Communication & Media Studies (CICMS 2020)” adlı konferansta 20 Nisan 2020 

tarihinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
1 Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 

Antalya, Türkiye, E-Posta: olcayholat@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8242-1719 
2 Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 

Antalya, Türkiye, E-Posta: mehemgul@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5916-9949 

mailto:olcayholat@gmail.com
mailto:mehemgul@gmail.com


 

44 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 45 

GİRİŞ 

Tür kavramı; edebiyat, müzik, sinema, televizyon dizileri vb. gibi 

alanlarda eserleri sınıflandırmak için kullanılan bir kavramdır. Abisel’e 

(1995: 13-14) göre, sanatta tür sözcüğü dilimize Fransızca kökenli 

(genre) sözcüğünün karşılığı olarak geçmiştir. Yinelemelere dayanan 

yapısı, kolay anlaşılması ve kendine özgü ikonografisiyle birlikte 

sanatta tür, belirli tipikleşmiş yapılar sunmaktadır. Bu bağlamda, gerek 

edebiyatta gerekse sinema ya da dizi gibi alanlarda gittikçe popülerlik 

kazanan polisiye türü de belirli temalara ve uylaşımlara dayanmaktadır. 

Klasikleşmiş her polisiye öyküde mutlaka işlenen bir cinayet ve bu 

cinayeti işleyen bir katil, öldürülen bir kurban ve tüm bu olayları 

çözmek üzere görevlendirilmiş bir dedektif/polis bulunmaktadır. 

İyi-kötü karakter arasındaki gri alanı temsil eden anti kahraman 

karakterlerin sinemada ilk örnekleri, suç temalı öyküleri anlatısının 

merkezine koyan kara film ve polisiye film türlerinde verilmiştir. Zira 

klasik “kahraman” özelliklerinden yoksun, eylemsiz, kusurlu ve 

zaafları olan anti kahraman karakterlerin polisiye türünde örneklerine 

sıkça rastlanılmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal onay ve tanımlama 

mekanizmalarının dışında yer alan anti kahramanlar, kendi ahlaki 

değerlerine sahiptir ve gerektiği takdirde kötülük yapmaktan veya suç 

işlemekten çekinmeyen karakterler olarak da tanımlanabilmektedir.  

Bu çalışmada, Şahsiyet (2018) dizisi bağlamında polisiye türünde anti 

kahraman karakterlerin temsil biçimlerinin araştırılması amaçlanmak-

tadır.  Şahsiyet dizisi, polisiyede bir alt tür olan seri katil polisiye 

dizisidir. Birden fazla işlenen cinayetlere dayanan öyküsüyle, 
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cinayetlerin işlenme biçimi kadar, polis/dedektif karakterlerin katilin 

kimliğini ortaya çıkarma çabaları, ipuçlarının takip edilmesi ve katilin 

seri cinayetleri işlemesinin arkasındaki gizem gibi unsurlar bu dizi 

bağlamında ele alınacaktır. Şahsiyet dizisinde tipikleşmiş polisiye 

anlatısı, “dedektif/polis, katil, kurban” üçgenine göre çözümlenecektir. 

Dizide ana karakter olan seri katil Agâh Beyoğlu, kendi adaletini 

kendisi sağlama amacıyla suça bulaşmış anti kahraman karakterdir. Bu 

çerçevede, Agâh Beyoğlu karakteri üzerinden, polisiye türünde anti 

kahraman karakter modelinin izleri irdelenecektir. 

1. POLİSİYE TÜRÜNÜN TANIMLANMASI VE 

ÖZELLİKLERİ 

Polisiye türü, “zekice planlanmış bir cinayet ve bu cinayetin nasıl 

işlendiğini çözmeye çalışan bir dedektif/polis etrafında şekillenen bir 

anlatı türü” olarak tanımlanabilmektedir. Polisiye türünde araştırılması 

ve çözülmesi gerekli görülen bir gizemli olayın varlığı, anlatının 

merkezinde yer almaktadır. Bu gizem çoğunlukla suç  ya da cinayetle 

ilgili olmaktadır (Gezer, 2006: 2-3). Polisiye türünü Kakınç (1995: 18) 

“bir suçun, çoklukla bir cinayetin kimin eliyle (ve nasıl) işlendiğini 

bulma odağı çerçevesinde gelişen türdür” olarak tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla polisiye türünde çoğunlukla işlenen suça bağlı çözülmesi 

gereken bir muamma bulunmaktadır. Bu muammanın çözümü, 

nedenleriyle açıklanarak anlatı sonlandırılmaktadır. 

Polisiye bir tür olarak ilk örneklerini edebiyat alanında vermiştir. Batıda 

gelişim gösteren polisiye edebiyat ‘gizem, şüphe, gerilim ve suç’ temalı 

öykülerle ilişkilendirilmektedir. Gerilim (suspense) romanları, casusluk 
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öyküleri, cinayet romanları, dedektif romanları, sorun roman, kara 

roman, sert polisiye (hard-boiled) romanları, gangster roman ve 

öyküleri gibi birçok alt tür, polisiye türüyle ilişki içerisindedir. Sinema 

filmlerinden, televizyon dizilerine, romanlara kadar taşınan polisiye 

anlatı, farklı mecralarda örneklerini vermektedir. 

Polisiye romanın öncüsü olarak kabul edilen Edgar Allan Poe, polisiye 

türünün de ilk kurgusunu tasarlayan yazar olarak anılmaktadır. Çeşitli 

kaynaklarda Edgar Allan Poe’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Graham’s Magazine dergisinde yayımlanan Morg Sokağı Cinayeti 

(The Murders in the Rue Morgue-1841) adlı eseri, polisiye türüne ait 

ilk eser olarak kabul edilmektedir. Poe’nun bu kitap ile ilk polisiye 

örneğini ve bu hikâyedeki Chevalier Auguste Dupin karakteriyle de ilk 

dedektif kahramanı yarattığı kabul edilmektedir (Kakınç, 1995: 11). 

Morg Sokağı Cinayeti adlı eserde dedektif Auguste Dupin karakteri, 

gizemli bir şekilde işlenen iki farklı cinayeti çözmektedir. 

Klasik polisiye anlatısı olarak literatüre geçen ‘Poe Kurgusu’3 ise klasik 

polisiye roman kurgusunun ilk öğelerini belirlemiştir. Kendinden sonra 

gelenlerin birçok kez yararlanacakları ilk anlatı modelleri; “kapalı 

odanın esrarı, cinayetin görünür nedeninin olmaması, yanlış şüpheli, 

tanıkların bilgilerinin belirsizliği ve dolayısıyla yanıltıcı olan ilk 

belirtiler” gibi klasik polisiye roman anlatısını oluşturan ilk öğeleri 

 
3 “Klasik polisiye anlatısı olarak literatüre geçen ve bazı kaynaklarda ‘Poe Kurgusu’ 

olarak da anılan yedi aşamalı bir anlatı düzeni bulunmaktadır. “1. Problem 2. İlk 

Çözüm 3. Düğüm 4. Karışıklık Dönemi 5. İlk Pırıltı 6. Çözüm 7. Açıklama” bu yedi 

aşamaya göre klasik polisiye anlatısının çözümlenebileceğini ön gören bir modeldir 

(Kaynak: Mandell, 1996: 35).” 
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tanımlamıştır (Üyepazarcı, 1997: 37). Konusu temelde suç ve gizem 

olan polisiyenin ilk anlatı modelleri hâlâ günümüzde birçok yazar 

tarafından kullanılan bir izlektir.  

Polisiyenin altın çağı olarak kabul edilen 1920-1940’lı yıllar arasındaki 

dönemde dünyada iki büyük dünya savaşı yaşanmıştır. Toplumlarda 

suç olgusunun artışıyla birlikte kaygı, umutsuzluk, karamsar ruh hali 

polisiye edebiyata da yansımıştır. Polisiyenin altın çağında türde bir 

stereotipleşme söz konusu olmuştur. Romanda karakter sayıları artık 

sınırlı olmaya başlarken, bütün karakterler cinayetin işlendiği mekânda 

bulunmaktadır. Mandel’e (1996: 45-46) göre bu durum “olay-yer-

zaman4” birliği ile açıklanmaktadır. “Olay seyrinin geçtiği mekânlar 

artık Londra ya da Paris’in tehlikeli sokakları değil salon ve sayfiye 

evlerinin içlerindeki mekânlardır.” Yine bu dönemde popülerlik 

kazanan "Kim Yaptı?/Katil Kim?" (Whodunit?) adında bir alt tür 

doğmuştur. Cinayeti kimin işlediğine odaklanılan bu alt türde, 

muammanın çözümü aşamasında dedektif ile okurun aynı anda 

ipuçlarını takip edip, çözüme ulaştırdığı bir yaklaşım 

benimsenmektedir. Zira klasikleşmiş polisiye türünün özünde “katil 

kim?” sorusuna odaklanılmaktadır. 

 
4 “Olay, yer ve zaman birliği” ilkesi “üç birlik kuralı” olarak da bilinmektedir. 

Tragedyaların özelliği çeşitli kurallara bağlı olmaktır. Bu kurallardan en belirgini, 

hatta ilk planda geleni üç birlik kuralıdır. Üç birlik kuralı: a- Zaman Birliği: Oyundaki 

olayın 24 saat içinde geçmesi, b- Yer Birliği: Olayın aynı yerde geçmiş olması, c- 

Konu Birliği: Yapıtın tek konuyu işlemesi, olayın kişilere sıkı sıkıya bağlı olmasından 

oluşur.” (Kaynak: https://kelimeler.gen.tr/uc-birlik-kurali-nedir-ne-demek-315965 

Erişim Tarihi: 16.06.2020) 
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Polisiyenin altın çağı döneminde ön plana çıkan Arthur Conan Doyle 

ve Sherlock Holmes serileri ile Agatha Christie’nin ikonik romanları, 

bu dönemin anlayışının etkisinde yazılmıştır. Polisiye türünün en ünlü 

dedektiflerinden biri olan Sherlock Holmes romanlarının tipikleşmiş bir 

anlatı yapısı bulunmaktadır. Sherlock Holmes eserlerinin yapısı hep 

aynıdır.  

“Holmes, işi gücü olmayan biridir. Macera çeşitli biçimlerde 

gelir ve onu bulur (korkuya kapılmış, bir tertibin içine düşmüş 

kişiler, zor durumda kalmış, yardım isteyen polisler vb.). Holmes 

dinler, soruşturur, sonra gözlemler yapmak için olay yerine 

gider. Müşterilerini haberdar ederek, katilin peşine düşer ve 

yakalar. En sonunda Dr. Watson’u karşısına alarak olayı nasıl 

çözdüğünü açıklar; okuyucu ve Dr. Watson, hayranlıkla karışık 

bir şaşkınlığa düşer (Gezer, 2006: 21).” 

Sherlock Holmes seri kitaplarında döneminin önde gelen Viktoryen 

çağın değerleri yansıtılmıştır. Sherlock Holmes adlı kurgusal 

karakterde baskın olan bilimsel ve akılcı kişilik Viktoryen çağın 

değerleriyle örtüşmektedir. “İngiltere’nin en gelişmiş sanayi ve 

imparatorluk gücüne sahip olduğu Viktorya döneminde; akılcılığa, 

bilime ve teknolojiye büyük bir önem verilmekte ve toplumdaki her 

sorunun akılcı yollarla çözülebileceğine inanılmaktadır (Balcı, 2005: 

81).” Sherlock Holmes işlenilen cinayetleri ya da suçları akılcı ve 

bilimsel yöntemlerle okuyucusuna açıklamakta ve döneminin önemli 

değerlerine yönelik bir inancı pekiştirmektedir.  

Dünya sinema tarihinin kaydı olan ilk dedektif filmi Sherlock Holmes 

Baffled (Sherlock Holmes’un Kafası Karıştı) (1903) adlı film yaklaşık 

35 saniye siyah-beyaz sessiz bir filmdir. The Adventures of Sherlock 
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Holmes (1905) filmi ise yaklaşık sekiz dakikalık ikinci Sherlock 

Holmes filmi olarak sinema tarihindeki yerini almıştır (Roloff ve 

Seeblen, 1997: 156-157). Edebiyattan sinemaya, çizgi romanlara kadar 

Sherlock Holmes polisiye türünün ikonikleşmiş bir kahramanı haline 

gelmiştir. Aynı zamanda ünlü bir dedektifin cinayetleri çözmesinin 

gizemi, polisiye anlatısının vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. 

Sinemada Charlie Chan ve Mr. Moto seri polisiye filmleri, Sherlock 

Holmes ekolünün bir devamı niteliğindedir. 

Agatha Christie ise polisiyenin altın çağının mimarlarından biri olarak 

kendine has bir tarz üreterek, polisiye edebiyata iki ikonik dedektif 

kahraman yaratmıştır. Agatha Christie’nin romanlarında erkek dedektif 

olarak “Hercule Poirot”, kadın dedektif olarak ise “Miss Marple” 

cinayetleri çözmektedir. “Agatha Christie’nin romanlarındaki iç 

mekânlar, bildik ve tanıdık olan ile egzotik olanın kendine özgü bir 

karışımıdır; ya yabancı bir ülkede uçak, gemi, tren gibi hareket halinde 

olan İngiliz mekânlar ya da yabancı bir nesnenin zorla içine girdiği yerli 

mekânlar söz konusudur” (Roloff ve Seeblen, 1997:  131). Bu tarzıyla 

polisiye edebiyatta ‘kapalı oda cinayetleri ya da salon cinayetleri (salon 

polisiyesi)’ olarak adlandırılan bir alt türü de yaratmıştır. Agatha 

Christie kapalı odanın verdiği sıkışmışlık ve gerilim unsurunu 

kullanarak, karanlık atmosferi sokaklardan evlere, otellere ve trenlere 

taşımıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın etkisinde suçların artık bireysel düzeyde değil 

devletlere karşı da işlenebilir olma durumu ve farklı suç türlerini 

doğurmuştur. Özellikle bu dönemde casuslar ya da ajanlar roman 
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kahramanı olmaya başlamıştır. “Böylece İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra polisiye romanda üstün teknoloji savaşlarının, kimi zaman 

devletler arası ve devlet içi, kimi zaman da bireysel, sosyal ve ekonomik 

çıkarlar nedeniyle yaşanan mücadelelerin yer aldığı romanlar ve filmler 

üretilmeye başlanmıştır” (Bayram, 2005: 205). Bu dönemde polisiyenin 

bir alt türü olan özel ajan ve casus filmleri (private eyes) örneklerini 

vermeye başlamıştır. James Bond (1962-2015) serileri de bu dönemin 

anlayışına benzer yapılara sahiptir. Sinema tarihinin en uzun soluklu 

devam filmlerinden biri olan James Bond serisi, casusluk ve ajan 

filmlerine olan ilginin bir sonucu olarak popülerlik kazanmıştır.  

Amerikan toplumu Soğuk Savaş, Vietnam Savaş’ı ve John F. Kennedy 

suikastı gibi önemli sosyal olayların sonucunda toplumsal bir travma 

yaşanmış ve bu durumun sonucu olarak polisiyenin bir alt türü olan seri 

katil polisiyelerinde de bir artış gözlemlenmiştir. Bu dönemde 

polisiyelerde seri katil imgesine bağlı gerilim unsuru temel motif haline 

gelmiştir. Polisiye türünde ise cinayetin nasıl işlendiği, dedektifin 

cinayeti nasıl çözeceğine dair mit önemini yitirmiştir. Önemli olan 

toplum düşmanı sapık seri katilin maktule uyguladığı şiddettir. Seri 

katillerin sıra dışı ve karmaşık yapıları izleyici/okuyucunun bu türe ilgi 

duymasındaki en temel sebeplerdendir. 

“Seri katiller ruhsal olarak karmaşık olduğu kadar zekidir. Zira 

seri katiller; para hırsı, kıskançlık veya intihar gibi sıradan 

duygulara yenik düşüp cinayet işlemezler. Genellikle işledikleri 

cinayetlerin kolay anlaşılır sebepleri yoktur. Onları anlayabilmek 

için iç dünyalarını didik didik etmek, yaşadıkları travmaları 

çözümlemek, doğuştan gelen ruhsal dengesizliklerini araştırmak 

gerekmektedir. Bir seri katil, seyirci için korku öznesi olmasının 
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dışında, hayranlık uyandıran zekâ ürünü bir anti kahramandır 

(Tınaz, 2013: 88).” 
 

Seri katil polisiye anlatılarında cinayetler arasında bağlantı kurulması 

ve katil ile kurban arasındaki insan avının gerekçelendirilmesi en 

önemli koşullardandır. Zira seri cinayet olgusunun en belirgin 

özelliklerinden biri avlanma tutkusuna bağlı kurban seçimi ve öldürme 

motivasyonu açısından tipik örüntülere sahip olmasıdır (Kılıç ve 

Balcıoğlu, 2012: 56). Anlatı şemasında kurgulanan seri katil öyküsü, bu 

tipik örüntülerin aşama aşama açıklanması, olaylar arasında nedensellik 

bağının kurulması ve dedektif/polisin katili yakalama mücadelesiyle 

birlikte sunulmaktadır. Son yıllarda popülerlik kazanan bu tür, 

romandan sinema filmine ve televizyon dizilerine kadar farklı 

mecralarda örneklerini vermeye başlamıştır.  

 

2. POLİSİYE TÜRÜNDE SUÇUN KURGULANIŞI 

Polisiye türü tipikleşmiş olay örgüsü ve uylaşımlara sahiptir. Suç 

olgusunu anlatısının merkezine koyan polisiye türünde esas önemli suç, 

cinayettir. Her polisiye anlatıda dedektif (polis), katil ve kurban 

(maktul) karakterler bulunmaktadır. Bu üç temel figürün yanında ortaya 

çıkan karakterler, genellikle dedektifin katili bulmasında ve ipuçlarının 

açığa çıkarılmasında yardımcı unsur olarak da yer almaktadır. Bu türde 

bazı karakterler ise dedektifin olayı çözmesini geciktiren ‘yanlış 

şüpheli’ olarak anlatının içerisinde yer alan figürlerdir. 

 

M. R. Küçükboyacı, İngiliz Edebiyatında Dedektif Hikâyeleri (1988) 

adlı kitabında polisiye türündeki tipikleşmiş “dedektif, katil, kurban” 
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üçgenine yer vermiştir. Bu üçgen aynı zamanda polisiye türünün temel 

anlatı motifini oluşturmaktadır. 

 

Şekil 1. “Dedektif, Katil, Kurban üçgeni” (Kaynak: Küçükboyacı, 1988) 

 

 

“Bu üçgenin köşeleri arasındaki münasebeti, olay ve etrafındaki 

esrar perdesi sınırlar. Bu husus, klâsik diyebileceğimiz 

romanların “bulmaca” karakterine tekabül eder sanıyoruz. D-S 

arasında şüphe, deliller, ipuçları, esrar perdesinin kalkmasına 

yardımcı olan bilgiler bulunur. S-K arasında da aynı münasebet 

mevcuttur. Dedektif olayı aydınlığa kavuşturmada DS-SK-KS- ya 

da DK-KS yolunu kullanır.” 

Polisiye türünde suçun kurgulanışı açısından önemli bir örneği sunan 

bu üçgen, polisiye anlatısının temel izleklerini açığa çıkarmaktadır. Bu 

araştırmada da bu temel izlek anlatının çözümlenmesinde 

kullanılmıştır. 

Roloff ve Seeblen’e (1997: 19) göre; “polisiye türünde gerilim, 

dedektifin karşı karşıya kaldığı üç sorudan türemektedir: Katil kim?, 

Cinayeti nasıl işledi?, Ve katil cinayeti neden işledi?5.” Bu üç sorunun 

 
5 Roloff ve Seeblen orijinal kitabında bu üç soruyu “Who-How-Why” olarak 

tanımlamaktadır. 
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aydınlatılması ilk dönem polisiye örneklerinde riayet edilen bir unsur 

olmuştur. Dedektif olay örgüsünün başkahramanı olarak bu üç soruyu 

cevaplayan karakterdir. Adalet ve düzenin sağlanması polisiye 

anlatısının temel bir amacı olmasa da dedektif figürünün bu rolü 

üstlendiği görülmektedir.  

Polisiye türünün olay örgüsü ve karakterler açısından stereotiplere 

dayanan bir yapısı bulunmaktadır.  

“Katilin “uşak”, dedektifin “anlatıcı” olduğu, cinayetin içine 

girilmesi zor kapalı bir mekânda geçtiği, ilk kanıtların yanıltıcı 

olduğu ve kılık değiştirmenin ustaca kullanıldığı gibi unsurlar 

türe ait uylaşımlardır. Polisiye filmlerin anlatı yapısında gerilimi 

uzatma, bilginin ifşasını ertelemeye ya da geciktirme gibi türün 

kendi geleneğinde bulunan yapılar söz konusudur. Olay 

örgüsündeki bazı steretotipler, izleyiciden bilgi gizlemeye 

yarayan belirsiz eksiltiler olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan 

dikkat dağıtıcı ipuçları, paralel soruşturmaları, anlatıdaki 

gerilimi azaltan romantik gelişmeleri ya da yardım etmek için 

ortaya çıkarılan ancak aksiyonu geciktiren karakterleri (Dr. 

Watson gibi) yaygın olarak kullanmaktadır (Benyahia, 2014: 

32).”  

Benzer şekilde ilk dönem polisiye anlatılardan günümüze kadar gelen 

polis karakterinin prototipi bulunmaktadır. Bu prototipte polis, 

muhakeme yeteneği olmayan, anlayışı kıt, beceriksiz, işleri daha da 

çözümsüz yapan bir figürdür. Bu durum büyük dedektif mitinin anlatıda 

daha da belirgin olarak sunulması için yardımcı bir figür olarak 

kullanılmaktadır (Koçak, 2003: 82-101). Klasik polisiye anlatılarında 

büyük dedektif, tüm muammanın ve gizemin çözümünde başvurulacak 

tek kaynaktır.  
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3. ANTİ KAHRAMAN KAVRAMININ TANIMI VE 

ÖZELLİKLERİ 

 

Anti kahraman kavramının tanımlanabilmesi için öncelikle kahraman 

kavramanın tanımlanması gerekmektedir. Zira anti kahraman, 

kahramanın anti tezidir. Türk Dil Kurumu’na göre kahraman kelimesi; 

“savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit; 

bir olayda önemli yeri olan kimse; roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat 

türlerinde en önemli kişi” gibi anlamlara gelmektedir (TDK, 2020). 

Tecimer’e (2005: 124) göre “kahraman, öykünün ana karakteridir: 

hayatını yolculuğa adar, kendi gündelik dünyasından ayrılır; 

bilinmeyen, tekinsiz, tehlikeli bir evrene geçer ve öykünün sonunda 

değişmiş, gelişmiş olarak geri döner” olarak tanımlanmaktadır. 

Dolayısıyla kahraman; cesaret, onur, üstünlük, yiğitlik ve güçlülük gibi 

sıfatları içerisinde barındıran bir anlama sahiptir. 

 

Anti kahraman, kahramanın tam karşıtı özelliklere sahiptir. Ancak anti 

kahraman "kötü adam" (antagonist) olarak da düşünülmemelidir. 

Bencillik, kötümserlik, vahşilik, hoşgörüsüzlük ve toplumsal değerleri 

önemsememe gibi özellikleri olan anti kahraman, klasik kahraman 

dürtüleri ile hareket etmektedir. Hatta bazı görevleri klasik kahraman 

gibi başarı ile yerine getirebilmekte ancak bunu yapma yöntemleri 

kahramandan farklı olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı 

izleyici/okuyucu geleneksel kahramanlarda olduğu gibi tam bir 

özdeşleşme içerisine girememektedir (Gökşenli, 2017: 98). Genellikle 

onların acınacak, garip ve pasif kişiler olmalarının dışında en temel 

özellikleri başarısız ve kusurlu karakterler olmalarıdır. 
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Anti-kahraman terimini açıklayan ve ilk kullanıldığı eseri belirten 

çeşitli tanım ve kaynaklar mevcuttur. Karşıt-kahraman olarak da bilinen 

bu terim kahraman veya başkişi anlamında ilk olarak Fyodor 

Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar (1864) adlı eserinde kullanılmıştır 

(Brombert, 1999: 1). Yeraltından Notlar kitabında hem anlatıcı hem de 

ana karakter olan yeraltı adamı, gelecek kuşaklar için bir anti kahraman 

prototipi yaratmıştır. Yeraltı adamı iç hesaplaşmaları olan, ruhsal 

bunalım içerisinde yabancılaşmış bir karakterdir. İçerisinde bulunduğu 

topluma ayak uyduramayan yeraltı adamı, sistemin dışına itilmiş bir 

figürdür. Bu bağlamda, anti kahraman karakterler kendi çağının 

eleştirisini yapan bir gözlemci niteliğinde eserlerde yer alabilmektedir. 

 

“Anti kahramanlar toplumsal kabul, statü ve onay yoksunluğunu 

simgelemek üzere çoğunlukla isimsizdirler. Uyuyan Adam, Beyaz 

Mantolu Adam gibi bir eyleme ya da betimlemeye dayanan bir 

rumuzla ya da Aylak Adam örneğinde olduğu gibi bir harfle (C.), 

Akakiy Akakiyeviç örneğinde olduğu gibi toplumca tuhaf 

karşılanacak bir isimle karşımıza çıkarlar (Akyıldız, 2014: 26-

27).”  
 

Dolayısıyla ‘isimsizlik’ durumu metaforik olarak toplumun dışında 

kalmanın ya da içerisinde bulunduğu topluma ait olmamanın bir 

göstergesidir. Yusuf Atılgan’ın eserinden uyarlanan Anayurt Oteli 

(1987) filmindeki Zebercet karakteri de tuhaf ismiyle içerisinde 

bulunduğu hayata yabancılaşmış ve toplumdan kopuk bir karakterdir. 

Anayurt Oteli ise Zebercet’in uyum sağlayamadığı ve tehlikeli gördüğü 

dış dünyadan onu koruyan simgeleşmiş bir mekândır.  
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Anti kahramanların karmaşık ve zıtlıklara dayalı bir yapıları 

bulunmaktadır. Bir yandan çok zeki, duygusal ya da mutlu olabilirken, 

öte yandan gaddar, kötü ya da zalim olabilmektedir. Anti kahramanların 

değerleri toplumun baskın değerleriyle örtüşmemektedir. Adalet, ahlak 

ve dürüstlük gibi değerler anti kahramanlar için çoğunlukla geçerli 

değildir (Gökşenli, 2017: 100). Dolayısıyla anti kahramanlar her esere 

göre farklı yorumlanabilir. Kahramanlık olgusu gibi belirli kalıpları 

olmamakta ve birbirinden farklı örneklere sahip olabilmektedir.  

 

4. POLİSİYE TÜRÜNDE KARANLIK ATMOSFER VE ANTİ 

KAHRAMAN FİGÜRÜ 

 

Anti kahraman karakter modelinin izlerine birçok türde (western, dram, 

bilim kurgu vb.) rastlanılmaktadır. Sinemada anti kahramanın ilk 

temsilleri de kara film adlı tür ile verilmiştir. Suç temalı hikâyeleri 

anlatısının merkezine koyan kara film (film noir) ve polisiye filmlerde 

ise anti kahraman karakterlere sıkça rastlanılmaktadır. Polisiye romanın 

gelişimine koşut olarak, Fransız sinema tarihçileri polisiye filmi, kara 

film (film noir) olarak adlandırır. Ölüm teması ağır bastığı ve iç karatıcı 

öğelere çokça yer verdiği için kara dizi (serie noir) içinde yayınlanan 

polisiye romanlar gibi, polisiye filmler de kara tür içinde 

sınıflandırılmaktadır (Roloff ve Seeblen, 1997: 352). Dolayısıyla 

polisiye türü, kara film/dizi türüyle yakın ilişki içerisindedir. Kolker’e 

(1999: 44) göre kara filmdeki anti kahraman erkeğin kökeni ise Fritz 

Lang’in M (1931) filmindeki Peter Lore karakterine, Sternberg'in The 

Blue Angel (1930) filmindeki Profesör Rathaus'a, Came ve Prevert'in 

Le Jour se lêve (1939) filmindeki Jean Gabin'in canlandırdığı François'a 
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ve 1930’ların başındaki gangster ve suç temalı filmlere dayandığını 

belirtmektedir. 

 

Polisiyenin altın çağının yaşandığı dönemde Amerika’da kara roman ya 

da diğer adıyla sert polisiye (hard-boiled) örnekleri verilmeye 

başlanmıştır. Dashiell Hammett ve Raymond Chandler’ın öncülüğünü 

yaptığı sert polisiye akımı klasik dedektif romanından gerçek bir 

sapmayı temsil etmektedir. Gerçek bir suç edebiyatı yaratılarak, 

dedektifleri olduğundan daha kaba ve şiddete mehilli karakterler olarak 

sunmuşlardır. Şiddet, artık evlerden ve salonlardan çıkıp sokağın bir 

parçası haline gelmeye başlamıştır (Uğur, 2009: 148-149). Sokağın dili, 

argo sözcükler ve suçluların dünyasına yönelik imgeler sert polisiye 

romanın yeni üslubu olmuştur. Cinayetler sadece ihtiras, aşk, kıskançlık 

gibi nedenlerden değil, maddi zorluklardan, yolsuzluklardan ya da 

toplumsal sorunlardan dolayı işlenir hale gelmiştir. Silahların ve bileğin 

gücüyle çözülen suçların daha gerçekçi yönleri vurgulanmıştır. 

Çürümüş ve ahlaktan yoksun bir dünyada gerçek suçluların her zaman 

arka planda kaldığı ve adaletin bir şekilde yerini bulmasının imkânsız 

olduğu bir dünya resmedilmiştir.  

Sert polisiye (hard-boiled) türünde dedektif karakterler, şehrin 

kenarındaki tozlu ve pis ofislerinde insani özellikleriyle, başarısızlıkları 

vurgulanan anti kahraman karakterlerdir. Dashiel Hammett’in aynı 

isimli romanından uyarlanan Malta Şahini (1941) filmindeki Sam 

Spade ikonikleşmiş bir sert dedektif prototiptir. Sam Spade kara film 

türü içerisinde ‘anti kahraman dedektif karakter’ için bir rol model 

oluşturmuştur. Bu rol model ikonikleşmiş özellikler taşımaktadır. Uzun 
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paltolu, fötr şapkalı, takım elbisesiyle her zaman kendine güvenen 

ancak kusurları da olan bir dedektif modelinin ikonik yapıları 

bulunmaktadır. 

Altmışlı ve yetmişli yıllarda Amerikan toplumunda hâkim olan 

karamsar ve kuşkucu ruh halinin en önemli nedenleri arasında Vietnam 

Savaşı ve Watergate Skandalı olarak anılan toplumsal olayların etkileri 

bulunmaktadır. Watergate Skandalı, Amerikan Başkanı Richard 

Nixon’ın hükümetinin istifasına kadar yol açacak bir dizi gizli ve 

çoğunlukla yasa dışı faaliyetleri tanımlamak için kullanılan, hukuk 

devletinin yok sayıldığı bir dönemi işaret etmektedir. Polisiye türünde 

de yasalara yabancılaşan ya da uygulamayan polis karakterleri bu 

dönemin etkisiyle doğmuştur. Polisiyenin de bir alt türü olarak “infazcı 

(vigilante) film” bireysel adalet arayışını anlatan öykülere sahiptir. 

Benyahia (2014: 15) göre bu tür, bir suçun mağduru olan ve intikam 

kararı alarak suçluları cezalandıran bir bireyin yasa dışı eylemlerine 

odaklanmaktadır. Başına buyruk dedektif/polis karakterler bu türde yer 

almaktadır.  

Yetmişli yıllar Amerikan sinemasında yaygınlaşan infazcı polis, 

kurumsal olarak yozlaşmış bir organizasyonun örneği olan polise 

duyulan güvensizliği ve gittikçe şiddete mehilli ahlaksız bir toplumu 

sembolize etmektedir. Bu türe bir örnek olarak Dirty Harry (1971) 

filmi; büyük kente gelmiş bir kovboy polisin, yasayı kendi gücü olarak 

görüp, polis kimliğini unutarak suçu şiddetle çözdüğü olayları 

anlatılmaktadır (Holat, 2015: 102). Harry Callaghan karakteri bireysel 

bir adalet arayışında yasaların mecburi durumlarda çiğnenebileceğine 
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dair bir düşüncesi olmasıyla, yozlaşmış bir toplum modelinin aynası 

olmaktadır. “Harry Callaghan filmin sonunda katili yakalar ve onu 

adalete teslim etmenin anlamsızlığını da düşünerek onu öldürmektedir. 

Kısacası hâkim, savcı ve cellat rolünü tek bir kişi olan Komiser Harry 

üstlenmiştir” (Topallı, 2006: 15-16). Bu bağlamda, Komiser Harry 

Callaghan klasik kahraman dürtüleriyle hareket eden ancak yöntemleri 

açısından kahramandan farklılaşan bir anti kahramandır. Bu yönüyle 

iyi-kötü karakter ayrımının bulanıklaştığı ve belirsizleştiği bir örneği 

sunmaktadır. Coogan’s Bluff (1968), Serpico (1973), The Enforcer 

(1976) The Prince of the City (1981) adlı filmler, devlete ve yasalara 

karşı güvensizliğin arttığı bir dönemde, yozlaşan anti kahraman 

dedektif/polis modellerinin sunulduğu örneklerdir.  

Roman Polanski’nin yönettiği Chinatown (1974) filmi, başkahraman 

Dedektif Gites’in başarısızlığa uğradığı bir örneği temsil ederken, özel 

dedektifi olduğundan çok daha kusurlu, güçsüz ve sorunlu bir anti 

kahraman olarak sunmuştur. Dedektif Gites karakteri metaforik 

anlamda karanlık, yozlaşmış ve çürümüş bir dünyayı temsil eden Çin 

Mahallesi’nde suçlarla mücadelenin imkânsız olduğuyla yüzleşir. Bu 

yönüyle sert dedektif (hard-boiled) türünün özelliklerini taşımaktadır. 

Anti kahraman Dedektif Gites ise kusurlu, zayıf ve olayların akışını 

kontrol edemeyen bir figür olarak, büyük dedektif mitinden oldukça 

uzak bir temsiliyet sunmaktadır.  

Doksanlı yıllarda popülerlik kazanan seri katil polisiye türünde, seri 

katil ile dedektifin ikili mücadelesi ve seri katilin öldürme biçimleri 

popüler hale gelmiştir. Bu yeni dönem türde seri katil imgesi bir anti 
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kahraman olarak “kötü adam” (antagonist) olmaktan uzaklaşmıştır. 

Klasik polisiye anlatısının adaletin ve düzenin koruyucuları 

dedektif/polis stereotipleşmesi, yeni seri katil polisiye anlatılarında yapı 

bozumuna uğramıştır. Bu koruyucu rolün anti kahraman seri katiller 

tarafından üstlenildiği örnekler verilmeye başlanmıştır. Ejder Kapanı 

(2010) adlı filmde seri katil Akrep Celal, aftan yararlanıp çıkan çocuk 

istismarcılarını (pedofili) öldürerek adaleti yeniden tesis etmektedir. 

Filmde halk, suçluları cezalandırdığı için katili desteklemektedir. 

Benzer şekilde, araştırmanın konusu olan Şahsiyet (2018) adlı dizide 

Agâh Beyoğlu karakteri bir kasabada suça bulaşmış ve adalet tarafından 

hâk ettikleri cezalarla yargılanmamış bir grup insanı öldürerek adaleti 

sağlayan bir figüre dönüşmektedir.  

 

5. ŞAHSİYET DİZİNİN POLİSİYE TÜRÜ VE ANTİ 

KAHRAMAN AÇISINDAN ANALİZİ 

Polisiye sadece sinemada değil dizilerde de önemli yapımlara sahiptir. 

Özellikle Netflix, BluTv, PuhuTv gibi dijital platformların ortaya 

çıkmasıyla, oldukça yenilikçi ve gerçekçi polisiye diziler 

yapılmaktadır. Şahsiyet dizisi de bunlardan biridir. Dijital yayın 

platformu Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet adlı dizi 2018 yılında, toplam 

1 Sezon, 12 bölüm olarak yayınlanmıştır. Ay Yapım tarafından 

yapımcılığı üstlenilen Şahsiyet dizisi, polisiyede bir alt tür olan seri katil 

polisiye dizisidir. Onur Saylak tarafından yönetmenliği yapılan dizinin, 

senaryosu ise Hakan Günday tarafından yazılmıştır. Ana karakter Agâh 

Beyoğlu’nu canlandıran Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy 
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Ödülleri'nde Şahsiyet ile “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanmıştır. 

Bu ödül ilk defa bir Türk oyuncuya verilmiştir. 

 

 

Resim 1.  Şahsiyet Dizisi Afiş (Kaynak: Wikipedia, 2020) 

 

Şahsiyet adlı dizinin polisiye literatürü bağlamında çözümlenebilmesi 

için Küçükboyacı’nın (1988: 69) “dedektif, katil, kurban” üçgenine 

dayalı anlatı modeli kullanılmıştır. Bu “dedektif, katil, kurban” 

üçgenine göre karakterler yerleştirildiğinde aşağıdaki şema ortaya 

çıkmaktadır. 
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Şekil 2. Şahsiyet Dizisinde Birinci Dedektif-Katil Kurban Üçgeni  

5.1.  Kendi Adaletini Arayan Bir Anti-Kahraman: Agâh 

Beyoğlu 

Şahsiyet dizisinde ana karakter Agâh Beyoğlu bir seri katildir ve olaylar 

Agâh’ın gözünden anlatılır. Agâh, Alzheimer olduğunu öğrenince 

Reyhan’ın intihar olayını unutmaktan korkar ve cinayetleri işleme 

noktasında gerekli motivasyonu sağlayıp harekete geçer. İşlediği 

cinayetlerdeki kişilerin ortak noktası Kambura6 ile olan bağlarıdır. 

Agâh, ilk olarak oturduğu dairenin alt katını cinayetleri planladığı bir 

ofis haline getirir. Öldürmeyi planladığı kişilerin fotoğraflarını bir 

duvara yapıştırır.  Agâh cinayetleri işlemeden önce bir tamirciyi7 

ofisinde rehin alır. Cinayetleri işlerken hedef şaşırtmak için olay yerine 

rehin aldığı tamirciden deliller (parmak izi vs.) bırakır. Polisler de bir 

 
6 Kambura, dizinin anlatısının içerisinde yer aldığı kurgusal bir mekândır. 
7 Agah bu tamirciyi de rastgele seçmemiştir. Tamircinin Kambura ile bir bağı yoktur 

ancak eşini öldürdüğü için sekiz yıl hapis yatıp yeni çıkmış eski bir mahkumdur. 



 

64 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

süreliğine bu tamircinin8 peşine düşerler. Polisiye literatüre göre 

aksiyonu geciktiren ‘yanlış şüpheli’ temsili tamirci karakterinde 

karşılık bulmaktadır.  

Agâh ilk olarak Mehmet Yurtgil adında emekli bir ağır ceza hakimini 

tabancayla öldürür. Agâh’ın işlediği ikinci cinayet arabasıyla yolculuk 

yaparken tesadüfen gördüğü Naim olur. Agâh, Naim’i bir süre takip 

ettikten sonra onu da tabanca ile öldürür. Agâh, öldürmek için eski bir 

dostu Nazif’i evinde ziyaret eder. Nazif ise cinsiyet değiştirmiştir ve 

kendine Naz ismini almıştır. Agâh onu bıçakla öldürür. Daha sonra 

Kambura’da yaşayan Seyfi, Umut ve Ufuk isimli üç erkek kardeşi 

öldürür. Umut’u tabancasıyla, Seyfi’yi saatli bir bomba ile öldürür. 

Ufuk ise Agâh’ın kontrolünde intihar eder. Agâh’ın listesinde yer alan 

kişilerden biri de kızı Zuhal’in patronu Cemil Havran’dır. Cemil, yasa 

dışı işler yapmaktadır. Agâh, Cemil’i öldürmek için Cemil’in villasının 

kapısına kadar gider ancak kapıyı Agâh’ın kızı Zuhal açınca kaçmak 

zorunda kalır ve aralarındaki ilişkiyi de bu şekilde öğrenmiş olur. Daha 

sonra Reyhan ve Nevra’nın ilkokul öğretmeni Tahsin’i gece vakti 

gizlice evine girdikten sonra yastıkla boğarak öldürür. Bu cinayet 

Agâh’ın işlediği son cinayet olur. Çünkü Agâh’ın işlediği seri cinayetler 

her geçen gün onun işini zorlaştırmaktadır.  

Agâh işlediği seri cinayetler nedeniyle ülke çapında popüler bir figür 

haline gelmiştir. Agâh cinayetlerine devam ettikçe basında kendine 

sıklıkla yer bulmaya başlar. Agâh’ın torunu Deva, katilin dedesi 

 
8 Tamirci, Agâh’ın elinden kaçmaya çalışırken Agâh’a yakalanır ve Agâh tamirciyi 

öldürür. Böylece cinayetleri tamircinin işlemediği ortaya çıkar. 
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olduğundan habersiz bir şekilde onun hayranı olur ve onun için bir 

hayran web sitesi açar. Agâh’ın cinayetleri işlerken giydiği kedi 

kostümü nedeniyle seri katile “Köpek Öldüren” lakabı takarlar. Bu web 

sitesinde köpek öldürenin “bir sonraki cinayeti kim olmalı?” gibi 

anketler düzenlerler. Kendi adaletini sağlamak için cinayetler işleyen 

Agâh, kendine hayran bir kitle oluşturur ve bu kitle de adaleti Agâh’ın 

sağlaması noktasında desteklemektedir. 

Agâh Beyoğlu, hem acımasız bir seri katil hem de adalet duygusuna 

sahip, vicdanlı ve duyarlı bir karakterdir. Agâh’ın kimi özellikleri bir 

kahramanı andırırken kimileriyse bir kahramanda mevcut olamayacak 

özelliklerdir. Cinayetler işlemesine rağmen içinde iyiliği de barındırır 

yani bütünüyle kötü bir karakter değildir ancak kahraman olamayacak 

kadar da hem fiziksel hem de ahlaki açıdan kusurlu bir karakterdir. 

Agâh Beyoğlu, ileri yaşta olmasından dolayı fiziksel açıdan birçok 

engele sahiptir. Her şeyden önce genç, atletik ve fiziksel açıdan güçlü 

bir karakter değildir. Aksine yaşlıdır, hızlı hareket edemez. Alzheimer 

hastasıdır ve her şeyi unutmaya başlar. İlaçlarını kullanmayı, arabasına 

benzin almayı, evinin adresini hatta işleyeceği cinayeti bile unutur. İleri 

yaşından dolayı cinayet işleyeceği sırada kalp krizi geçirir. Uzağı 

göremez, cinayetleri uzak gözlüğüyle işler ve gözlük kullanmadığı bir 

zaman iyi nişan alamadığı için kurbanını öldürmekte zorluk çeker. 

Kolaylıkla yalan söylemektedir. Bu yalanları sadece seri katil olduktan 

sonra zor durumda kalmamak için değil, gençliğinde de söylediğini 

itiraf etmektedir. Alzheimer tedavisi gördüğü doktoruna, kızına, 

arkadaşlarına yalan söylemekten çekinmez. Aile ilişkilerinde ve özel 
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hayatında başarılı değildir. Kızıyla ve torunuyla sürekli çatışma 

içerisindedir. Eşinin ölümü, şahit olduğu kötü olaylar, Alzheimer 

hastalığına yakalanması gibi olayların da etkisiyle birçok açıdan 

topluma ve kendisine yabancılaşmış bir karakterdir. Kendini toplumdan 

soyutlamıştır. Aksi bir insandır. Yeri geldiğinde iğneleyici sözler 

söylemekten çekinmez. Bencildir, çabuk sinirlenir, sabırsızdır. 

Geleneksel değerleri reddederek kendi adaletini sağlama yoluna gider. 

Agah Beyoğu, bireysel adalet arayışı ile “infazcı (vigilante) karakter” 

özellikleri taşımaktadır. 

Acımasız bir seri katilken aynı zamanda sempatik, zaman zaman 

yardıma muhtaç bir karakterdir. Bütün bu olumsuz özelliklerine ve 

zayıflıklarına rağmen, oldukça zeki, vicdanlı ve yardımseverdir. 

Cinayet işledikten sonra öldürdüğü ağır ceza hâkiminin hasta eşine 

çorba içirir. Akvaryum kırılınca yere düşen balığı yaşatmak için bir 

bardak suya koyar. Çocuklarla oyun oynamayı sever. Agâh bir yönüyle 

kahramanken diğer bir yönüyle de kahramanda asla olmaması gereken 

birtakım özelliklere sahiptir. Agâh bütün bu özellikleriyle ele 

alındığında hem iyi hem de kötü özelliklerin bulanıklaştığı bir temsili 

sunmaktadır. Ne tam anlamıyla bir kahramandır ne de kötü adamdır. Bu 

bağlamda, Agâh Beyoğlu’nun bir anti kahraman olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Agâh geçmişinde Adliye’de zabıt katibi olarak çalıştığı için yasalara, 

suç kavramına, cinayetlere uzak değildir. Bir seri katil olarak Agâh’ın 

imzası ise her cinayetten sonra maktullerin alnına yapıştırdığı notlardır. 

Bu yapıştırılan notlar Nevra için bir mesajdır ve ona geçmişinde 
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yaşadığı bir olayı hatırlatmak ve bir suçu açığa çıkarma amacı 

taşımaktadır. Nevra seri katili bulmak için çaba gösterirken, izleyici 

onun arkasında yatan başka bir suç zincirine tanıklık eder. Her cinayette 

bir cümle yapıştıran Agâh, işlediği cinayetlerin sonucunda ortaya şu 

mesaj çıkar: “Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra’ydı. Sadece ona 

güveniyorum. Çünkü Nevra beni anlıyor. Bugün Nevra’nın doğum 

günü. Ona bir hediye aldım. Nevra ile benim bir sırrımız var. Nevra’ya 

her şeyi anlattım. Ama o bana inanmıyor.” Bu cümleler Reyhan’ın 

günlüğünden alınmıştır. Agâh’ın bu notların dışında diğer bir imzası ise 

zaman zaman kamufle olmak için giydiği kedi kostümüdür. Agâh’ın 

cinayetleri işlerken kullandığı özel bir silah yoktur. Tabanca ile, saatli 

bombayla, bıçakla ve kurbanını gece uykusunda yastıkla boğarak 

öldürür. Agâh, kendi adaleti sağlamak için Kambura’yla bağlantılı 

kişileri öldürür ancak bir bölümde flört halinde olduğu Nükhet 

Hanım’la bir birahanede eğlenirken haraç toplamaya gelen 

kabadayıların huzurlarını kaçırmasına sinirlenir ve daha sonra bu üç 

kabadayıyı takip edip öldürür. Her cinayette Nevra’ya Reyhan’ın 

ağzından bir mesaj veren Agâh, bu üç cinayetten sonra maktullerin 

alnına “şahsi” yazarak bu cinayetlerin Kambura ve Reyhan’la bir 

bağının olmadığı mesajını verir.  

Her cinayetten sonra bıraktığı ipuçları, emniyetin Agâh’a daha da 

yaklaşmasını sağlamıştır. Agâh cinayetleri işlerken Nevra’da yavaş 

yavaş Agâh’ın verdiği ipuçları sayesinde Reyhan’ın intiharı olayını 

çözmeye başlamıştır. Nevra, Agâh’ın verdiği ipuçları üzerinde çalışır 

ve ikisinin yolları kesişmeye başlar. Agâh, öğretmen Tahsin’i öldürmek 
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için evine gittiği sırada Nevra’nın da evde olduğunu görür ve oradan 

uzaklaşır ancak Nevra’yı takip eden komiser Firuz, Agâh’ı fark eder. 

Firuz, Agâh’tan şüphelenir ve onu yakalar. Firuz komiser olmasına 

rağmen Cemil Havran için çalışmaktadır fakat bunu mecburiyetten9 

yapmaktadır. Agâh’a neden bunca cinayet işlediğini sorar. Agâh 

sebebini anlatınca Firuz, Agâh’ı sadece Cemil Havran’ı öldürmesi 

şartıyla serbest bırakacağını söyler. Agâh, Cemil’i yakalar fakat 

öldürmez. Nevra’nın günlüğü okumasını sağlar ve Cemil’i yakaladığı 

yere Nevra’yı da çağırır. Nevra’dan Cemil’i öldürmesini ister. Nevra, 

onu öldürmek yerine önce emniyete sonra da savcılığa götürülmesi 

gerektiğini söyler. Bunun üzerine Agâh, Nevra’ya iki seçenek sunar. 

Eğer Nevra, Cemil’i öldürmezse kendisinin öldüreceğini söyler ve 

Nevra’ya kısa bir süre verir. Nevra ya Cemil’i ya da Agâh’ı öldürmek 

arasında bir tercih yapar ve Cemil’i öldürür. Bu sahne dedektif, katil ve 

kurbanın ilk kez bir araya geldiği sahnedir. Anlatının başında katil 

Agâh, dedektif Nevra iken, Reyhan’ın intihar olayının açığa çıkmasıyla 

üçgendeki roller değişime uğramıştır. Bu bilginin anlatıda yer almasıyla 

birlikte yeni şemada Reyhan kurban, Cemil katil, Nevra ve Agâh ise 

dedektif rolüne geçmiştir.  Finalde ise Agâh’ın Alzheimer hastalığı 

iyice ilerlemiştir. Agâh, her şeyi unutmuş bir şekilde huzurevinde 

yaşamaktadır. Nevra ise polislikten istifa etmiştir ve Agâh’ın 

tamamlayamadığı cinayetleri onun kostümünü giyerek tamamlamaya 

devam etmektedir. Komiser Nevra’nın Agâh’ın cinayetleri işlerken 

giydiği kedi kostümünü giyip Reyhan’ın ölümünden sorumlu olan 

 
9 Komiser Firuz’un oğlu, Cemil Havran’ın hastanesinde tedavi görmektedir. Bu 

nedenle Firuz, istemeyerek de olsa Cemil’in isteklerini yerine getirir. 
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kişileri öldürmeye devam etmesi oldukça semboliktir. Anlatıdaki 

dedektif, polislikten istifa eder ve seri katilin rolünü üstlenerek tıpkı 

Agâh gibi kendi adaletini sağlama yolunu tercih eder. Cinayetlerin 

kurgulanış biçimine bakıldığında cinayetlerin nasıl işlendiği gizemli 

değildir, çünkü katil tarafından verilmektedir. Cinayetlerin nasıl 

işlendiği dedektif rolündeki Nevra için gizemini korusa da izleyici her 

iki bakış açısını da gördüğü için bu durum izleyicide bir gizem 

yaratmamaktadır. Asıl gerilim Agâh’ın verdiği mesajların Nevra 

tarafından çözülüp çözülemeyeceğidir. İzleyici için en önemli merak 

unsuru bu gerilimin nasıl işleneceğidir. Bu nedenle asıl gizem bu 

cinayetlerin neden işlendiği ve dedektif Nevra’yı götüreceği noktadır. 

Bu gizem Reyhan’ın intihar olayının ortaya çıkışına kadar devam eder 

ve bu noktadan sonra izleyici anlatıdaki seri katil Agâh’ın neden 

cinayetleri işlediğini öğrenir. Gizem çözülmüştür ve bu bilginin 

anlatıda açığa çıkmasıyla birlikte “dedektif, katil, kurban” üçgeni de 

değişime uğramıştır. Anlatının bu aşamasında “dedektif, katil, kurban” 

üçgenine göre karakterleri yerleştirdiğimizde aşağıdaki şema elde 

edilmiştir. 
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Şekil 3. Şahsiyet Dizisinde İkinci Dedektif-Katil Kurban Üçgeni   

5.2. Gerçek Kurban: Reyhan 

Dizideki gerçek kurban anlatının sonlarına doğru ortaya çıkar. 

Anlatının başlarında seri katil Agâh Beyoğlu’nun öldürdüğü kişiler 

kurban konumundayken, anlatının son kısımlarında “dedektif, katil, 

kurban” rolleri de dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm, seri katilin cinayetleri 

işleme motivasyonundaki gizemin açığa çıkmasıyla gerçekleşir. Agâh 

Beyoğlu’nun cinayetleri işleme nedeni Reyhan isimli kız çocuğuna 

tecavüz eden ve onun intihar etmesine neden olan kişileri cezalandırma 

isteğidir. Seri katilin kurban olarak seçtiği kişiler büyük bir suç 

işlemiştir ve işledikleri suç cezasız kalmıştır. Seri katil Agâh, işlediği 

her cinayetle hem bu kişileri cezalandırır hem de bu suçun zamanla 

açığa çıkmasını sağlar.  

Dizideki gerçek kurban Reyhan, Vural isimli bir gence âşık olmuştur 

ve ikilinin çocukça bir ilişkileri vardır. Vural, Reyhan ile olan ilişkisini 

abisi olarak gördüğü Cemil Havran’a anlatır. Cemil, Reyhan’a bu ilişki 
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üzerinden şantaj yapar ve Reyhan’ı taciz eder. Bu yaşananlar zamanla 

Kambura’daki bir grup erkek tarafından öğrenilir ve tüm bu erkekler 

Reyhan’a cinsel istismarda bulunmaya başlarlar. Bu durum Reyhan 

intihar edene kadar devam eder. Agâh Beyoğlu ise bu olayların 

yaşandığı dönemde Kambura Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev 

yapmaktadır. Bu yaşananları Reyhan’ın günlüklerinden öğrenir. 

Öğrenmesine rağmen sessiz kalır çünkü mahkemenin bu konuda adaleti 

sağlayacağına inancı yoktur. İlerleyen yıllarda bu suça ortak olan 

kişileri öldürmeye karar verir. 

Agâh Beyoğlu sırasıyla, emekli ağır ceza hakimi Mehmet Yurtgil, 

pavyonlarda şarkıcı olarak sahne alan Naiman Türedi, Agâh’ın eski bir 

arkadaşı Nazif (cinsiyet değiştirdiği için Naz), Kambura’da yaşayan 

Seyfi, Umut ve Ufuk isimli üç kardeş, Reyhan ve Nevra’nın ilkokul 

öğretmeni Tahsin’i öldürür. Bu cinayetlerin dışında Reyhan ve 

Kambura ile bir bağı olmayan dört cinayet daha işler. Bunlardan biri 

eşini öldürmüş eski bir mahkûm olan Tufan isimli bir tamircidir. Agâh, 

Tufan’ı öldürmeden önce esir alır ve hedef şaşırtmak amacıyla cinayet 

mahalline Tufan’dan parmak izi vs. deliller bırakır. Cinayetlerin Tufan 

ile ilgisi olmadığı ortaya çıkınca Tufan’ı da öldürür.  

Anlatıdaki bir diğer gizem ise Kambura’da yıllar önce yanan bir evdir. 

Evin nasıl yandığına dair belirsizlikler vardır. Evde çıkan yangın 

sonucunda içindeki yedi kişilik aile de yanarak can vermiştir. Agâh’ın 

Kambura’daki kurbanlarını öldürmeye başlamasıyla bu evin yanma 

sebebi anlatıda büyük önem kazanır. Nevra bu evin neden yandığını 

araştırırken Kambura’da yaşayan annesi ve üvey babasıyla bu konu 
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hakkında konuşur. Nevra’nın üvey babası evi Kambura halkının 

kundakladığını ve kendisinin de orada olduğunu, olayın bizzat şahidi 

olduğunu söyler. Bunun üzerine Nevra’nın üvey babası, Cemil’in 

Kambura’da yaşayan suç ortakları ve aynı zamanda emrinde çalışan 

adamları tarafından ölümle tehdit edilir. Nevra’nın üvey babası 

korktuğu için Nevra’ya olayı yanlış hatırladığını söyler. Nevra, daha 

sonra adli raporlara ulaştığında yangının gaz sızıntısından çıktığı ve 

itfaiyenin zamanında yetişemediği bilgisine ulaşır fakat bu raporun 

gerçekliğinden kuşku duyar. Evin gerçek yanma sebebi, Agâh’ın 

işlediği cinayetler sayesinde ortaya çıkar. Asıl neden evde yaşayan ve 

Reyhan’a yapılanlara şahit olan Tayyar’ın, Reyhan’ın başına gelenleri 

zaman zaman Kambura halkına yüksek sesle hatırlatmasıdır. Reyhan’a 

tecavüz eden kişiler suçlarının açığa çıkma korkusuyla bu durumdan 

büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Bir gece aralarında konuşup ani bir 

kararla gidip evi yakarlar. Tayyar ve ailesi de evin içinde yanarak can 

verir. Raporda ise orada bulunan kalabalığın evde çıkan yangını 

söndürmek için ve evin içindekileri kurtarmak için olay yerine gittikleri 

yazmaktadır. Anlatının sonlarına doğru evin gizemi de çözülür ve bu 

gizemin çözülmesiyle Nevra, Reyhan olayını çözmeye bir adım daha 

yaklaşır. 

5.3.  Katile Dönüşen Dedektif: Nevra Elmas 

Nevra cinayet büroda çalışan tek kadın polistir ve polis olabilmek için 

önceki işinden istifa etmiştir. Nevra bürodaki tek kadın olması 

nedeniyle basının ilgi odağıdır. Basında sıklıkla Nevra’yla ilgili 

haberlere ve röportajlara yer verilir. Fakat çalışma ortamında erkekler 
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tarafından sürekli hor görülmekte ve dışlanmaktadır. Bu durum Nevra 

üzerinde büyük bir baskı ve stres yaratmaktadır. Nevra, Agâh 

Beyoğlu’nun işlediği cinayetleri çözmekle görevli ekipte yer 

almaktadır. Nevra, cesetlerin üstündeki notlardan ve maktullerin 

Kambura ile bir şekilde bağlantısının olması nedeniyle işlenen 

cinayetlerin kendisiyle bir ilgisi olduğunu düşünmeye başlar. Nevra’nın 

çocukluğunun bir kısmı Kambura’da geçmiştir. Maktullerin üstünde 

seri katil tarafından kendine bırakılan notlar ve teşkilattaki “istenmeyen 

kadın” olma durumu bu vakayı kişiselleştirmesine yol açar. Kendini 

bütünüyle bu katili bulmaya adar. Anlatıya bir bütün olarak 

bakıldığında katil rolündeki Agâh Beyoğlu, Nevra’nın başka bir suçu 

ve cinayeti aydınlatmasında ona gizlice yardım etmektedir. Nevra, 

Agâh Beyoğlu’na yaklaştıkça gerçek kurban Reyhan cinayetini 

çözmeye başlar. Nevra’nın aradığı katil Agâh Beyoğlu aslında 

Nevra’nın en büyük yardımcısıdır. Nevra, Agâh Beyoğlu’nun işlediği 

cinayetleri araştırırken, karşısına birtakım engeller çıkar. Bu engeller, 

cinayet bürodaki ekibin ona karşı tutumları, Kambura halkının her şeyi 

bildiği halde susması, Nevra’nın annesinin ona destek olmaması, 

Kambura’daki polis karakolunun Reyhan cinayetindeki delilleri 

karatması ve olayla ilgilenmemesidir. Nevra’nın yanında yer alan ve 

ona gerçekten destek olan kişi ise gazeteci Ateş karakteridir. Ateş de 

gazetecilik mesleğini sorgulamakta ve istediği haberleri yapamadığı 

için mesleki doyum yaşayamamaktadır. Nevra ile aşk yaşamaya 

başlarlar. Ateş bağlantılarıyla ve yaptığı haberlerle Nevra’ya cinayeti 

aydınlatmasında destek olur. Nevra, Agâh’ın işlediği cinayetleri 

çözmeye başladıkça Agâh’a yaklaşır. Agâh, cinayetleri planladığı 
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ofisin adresini ve cinayetleri işlediği kedi kostümünü Nevra’ya verir. 

Nevra orada bütün delillere ve Reyhan’ın günlüğüne ulaşır. Günlüğü 

okudukça Kambura’da Reyhan’la arkadaş olduklarını ve Reyhan’ın 

başına gelen her şeyi hatırlar. Agâh Beyoğlu, Alzheimer nedeniyle 

Reyhan olayını unutmaktan korktuğu için, olayları unutan Nevra’ya 

yaşadıklarını tekrar hatırlatmak istemiştir ve başarılı olmuştur.  

Agâh, Reyhan olayının baş sorumlusu ve anlatının kötü karakteri Cemil 

Havran’ı rehin almıştır ve Nevra’yı da oraya çağırmıştır. Nevra olay 

yerine Agâh’ın kendisine verdiği kedi kostümüyle gelir. Nevra’nın bu 

kostümü giymesi onun katile dönüşmeye başlamasının ilk 

göstergesidir. Agâh, Nevra ile Cemil Havran’ı yüzleştirir. Bu sahne 

anlatıda düğümün çözüldüğü sahnedir. Nevra, Cemil’i 

öldüremeyeceğini söyler. Bir insanı öldürmenin yanlış olduğunu, 

Cemil’in tutuklanıp mahkemeye çıkması gerektiğini söyler. Agâh bunu 

kabul etmez ve Cemil’in kafasına silah dayar. Nevra’yı bir tercih 

yapmaya zorlar. Nevra ya Cemil’i ya da Agâh’ı öldürmek zorunda kalır. 

Eğer ikisinden birini tercih etmezse Agâh, Cemil’i öldürecektir. İki el 

silah sesi duyulur fakat Nevra’nın tercihi gösterilmez. Anlatı 

zamanında bir yıl ileriye gidilir. Nevra’nın bir huzurevinde olduğu 

görülür. Huzurevinde Agâh Beyoğlu’nu ziyaret eder. Böylece 

Nevra’nın tercihi anlaşılır. Nevra, Cemil Havran’ı öldürmüştür. Bir 

sonraki sahnede ise Nevra’nın, Agâh’tan aldığı kedi kostümü ile 

Reyhan’ın intihar etmesine sebep olan diğer Kamburalıların peş peşe 

öldürüldüğü gösterilir. Nevra tıpkı Agâh gibi öldürdüğü kişilerin alnına 

notlar bırakır. Hem Agâh’ın hem de Nevra’nın bıraktığı bu notlar 
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Reyhan’ın günlüğündeki cümlelerdir. Nevra ve Reyhan’ın çocukluk 

arkadaşı olması ve Nevra’nın da çocukken Cemil Havran tarafından 

istismara uğramasıdır. Bu olay Nevra’nın belleğinden silinmiştir ancak 

Agâh Beyoğlu ona Reyhan’ın günlüğünü okutunca Nevra 

çocukluğunda yaşadıklarını hatırlamıştır. Nevra’nın seri katile 

dönüşmesinde çocukluğunda yaşadığı bu istismarın etkisi büyüktür. 

Nevra, dedektif olarak başladığı anlatıda tam anlamıyla bir seri katile 

dönüşerek yeni bir role bürünmektedir. 

SONUÇ 

Sözlü ve yazılı kültürde suç olgusu her zaman ilgi çekici ve anlatmaya 

değer bir tema olagelmiştir. Destanlarda, efsanelerde ve mitolojik 

öykülerde karakterlere bakıldığında bir suçlu, adaleti sağlayan bir 

kahraman ve suç işleyen kişinin kötülüklerine maruz kalan, kahraman 

tarafından kurtarılmayı bekleyen bir kurban yer alır. Polisiye türünün 

bu anlatı yapısından farkı ise gizem unsurudur. Katilin kim olduğu, 

kurbanı nasıl öldürdüğü ve kahramanın gizemi çözüp çözemeyeceği 

polisiye türündeki en önemli gerilim unsurlarıdır. 

Polisiye, edebiyatta olduğu kadar sinemada da önemli bir türdür. 

Sinema tarihinin ilk yıllarından itibaren edebiyatla kurduğu güçlü 

ilişkinin doğal bir sonucu olarak polisiye tür sinemada kendine yer 

bulmayı başarmıştır. İlerleyen yıllarda da polisiye tür çeşitlenmiş, 

dönem dönem değişime uğrasa da popülerliğini yitirmeyerek daima 

gözde bir tür olmayı başarmıştır.  
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Polisiye türünde olaylar çoğu zaman dedektifin gözünden anlatılır ve 

dedektifin katili arayış sürecini konu edinilir. Genellikle kurban 

anlatının başında bellidir. Anlatıda katilin kurbanı neden ve nasıl 

öldürdüğü, dedektifin ise katili yakalayıp yakalayamayacağı soruları 

öne çıkar. Şahsiyet dizisinde ise durum farklıdır. Anlatının 

başkahramanı seri katil Agâh Beyoğlu’dur. Olaylar onun bakış 

açısından izlenmektedir. Agâh’ın bir seri katile dönüşmesinin altında 

yatan sebepler Agâh’ın geçmişiyle beraber ayrıntılı bir şekilde işlenir.  

Agâh Beyoğlu, bir seri katil olmasına rağmen “kötü adamları” kurban 

olarak seçer. İşlediği cinayetler neticesinde yıllar önce işlenen ve üstü 

kapatılan bir suçun ortaya çıkması için mücadele eder. İyi ve kötü 

nitelikleri bünyesinde bulunduran çok boyutlu bir karakterdir. Bütün bu 

yönleriyle Agâh Beyoğlu kendi adaletini kendisi sağlamayı tercih eden 

bir anti kahraman örneğidir. Anlatı, adalet sistemini eleştirerek onun 

işlediği cinayetleri meşrulaştırır. Şahit olduğu bir cinayete sessiz 

kalması ve bundan duyduğu vicdan azabıyla Alzheimer hastalığının 

birleşmesi, Agâh Beyoğlu’nun cinayetleri işlemesine karar veren ana 

motivasyon kaynağını oluşturur. Bu hastalık nedeniyle her şeyi 

unutmaktan korkar ve bu suçların cezasız kalmasını istemez. Bu 

nedenle harekete geçer. Bu suçun ortaya çıkması için dedektif olarak 

Nevra’yı seçer. Nevra da aynı zamanda işlenen bu suçun 

mağdurlarından biridir. Bu açıdan bakıldığında dedektif Nevra’nın da 

gerçek kurban Reyhan gibi bir kurban olduğunu söylemek mümkündür. 

Nevra, “dedektif-katil-kurban” üçgenindeki üç rolü de kapsayan bir 

karakterdir. Agâh Beyoğlu, bir yönüyle seri katilken bir yönüyle de 

dedektifin yardımcısıdır. Onun yol göstericisidir.    
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Dizinin bütününe bakıldığında iki farklı “dedektif-katil-kurban” üçgeni 

iç içe geçer. Dedektif Nevra, katile dönüşür; fakat bu tek taraflı bir 

dönüşüm değildir. Seri katil Agâh Beyoğlu’nun da bir anlamda 

dedektife dönüştüğünü söylemek mümkündür. Şahsiyet dizisinde 

dedektif ve katil rolleri birbirlerini tamamlar. Bunun en açık örneği 

Agâh’ın her şeyi hatırlarken Alzheimer hastalığı nedeniyle zaman 

içinde unutmaya başlaması ve aynı zamanda Nevra’nın da geçmişinde 

yaşadığı travmatik olay neticesinde her şeyi yeniden hatırlamaya 

başlamasıdır. Agâh Beyoğlu unutmaya başlarken Nevra ise hatırlamaya 

başlar ve Agâh’ın listesinde yer alan kişileri öldürmeye devam eder. Bu 

cinayetleri Agâh’la özdeşleşmiş kedi kostümüyle işler. Agâh’ın 

kostümünü Nevra’nın giyip cinayetleri o kostümle işlemesi dedektif ve 

katilin yaşadığı dönüşümü ve rollerin iç içe geçişini metaforik olarak 

simgelemektedir.  

Şahsiyet dizisi, son yıllarda seri katil polisiye örneklerinde temsilleri 

görülen seri katilin kötü adam (antagonist) olmaktan uzaklaştığı hatta 

ana karakter olarak adaleti ve düzeni sağlayan ya da savunan bir 

koruyucu figüre dönüştüğü örneği sunmaktadır. Agâh Beyoğlu, klasik 

kahraman özelliklerinden yoksun bir karakter olarak bireysel adalet 

arayışı için cinayetler işleyen bir “infazcı (vigilante) karakter” temsili 

sunmaktadır. Topluma yabancılaşmış bir karakter olarak Agâh 

Beyoğlu’nun işlediği cinayetler arasında nedensellik bağı 

kurulduğunda adalet, vicdan, bilinç ve bellek gibi konuları 

sorgulatmakta ve izleyicisini bu konularda düşünmeye sevk eden 

olumlayıcı özellikler taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Değişen ve gelişen iletişim olanakları ile birlikte toplumun hayatına 

derinden nüfuz eden yeni medya, mizah olgusunu da yeniden 

şekillendirmiştir. Devinim gösteren internet teknolojileri ile mizahın, 

etkileşim, multimedya ve küresel erişim gibi yönleri ön plana çıkmaya 

başlamıştır (Shifman, 2007). Toplumsal eleştirinin ve eğlencenin en 

önemli unsurlarından bir olan mizah, yeni iletişim teknolojileriyle daha 

çoğulcu bir yapıya bürünerek toplumun genelince üretilir ve paylaşılır 

bir hal almıştır. McLuhan’ın (2008) da belirttiği gibi bir elektrik 

devresinin zaman ve mekân rejimini yıkarak yeni bir devrim yarattığı 

gibi dijital teknolojiler de benzeri bir devrim yaparak tüm toplumun algı 

ve düşüncelerini yeniden şekillendirmiştir. Bu bağlamda McLuhan’ın 

küresel köy şeklinde kavramsallaştırdığı şekliyle, İnternet pasif TV 

izleyicilerini aktif (küresel) köy vatandaşlarına dönüştürmektedir 

(Levinson, 1999). Nitekim sosyal medya ile birlikte mizahi olan birçok 

yeni kavram da toplumsal hayatın daha da çok içerisine girmeye 

başlamıştır. Bu kimi zaman komik bir resme ya da fotoğrafa yapılan 

yorum, bir karikatürün anlık kişisel durum ile bağlantılandırılması, 

mizahi bir montaj denemesi veya başlı başına bir meme (caps) şeklinde 

kendini göstermektedir. Buna paralel olarak yeni medya çağında, sanal 

mizahi içeriklere verilen gülme tepkileri de dijitalleşmiştir. Bu noktada 

gülme Emoji’leri denilen ikonlar, gerek bir tebessüm gerekse de bir 

kahkaha olarak varlık göstermektedirler. Gülme şiddetine göre değişen 

bu semboller, özellikle dijital mizah ile toplum hayatına girerek 

yerleşmişlerdir. Öte yandan “random” gülme denilen klavye tuşlarına 
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rastgele basılarak verilen tepkiler veya “ha-ha” ya da “ahahahah” 

şeklinde normal kahkahanın yazıya yansıması dijital gülmelere örnek 

olarak verilebilir. Son olarak “güldüm”, “sesli güldüm” veya “lol 

(laughing out loud)” biçimiyle ifade edilen gülme tepkileri internet 

ortamının sanal kakalarını yansıtmaktadır. 

Bireylerin kendini gülünç bir biçimde ifade etme pratiği olan dijital 

mizah ürünleri, gerek otoriteye bir başkaldırı, gerekse de toplumsal 

açmazlara karşı bir eleştiri unsuru olarak ortaya konmaktadırlar. 

Dijitalleşen karikatürler, her an üretilen caps veya memes örnekleri ve 

monteler dijital mizahın en önemli dinamikleridir. Bunlara ek olarak bu 

üç türün de bir arada olduğu Screenshot’lar da söz konusudur. Yeni 

medya çağında, sosyal ağ kullanıcıları yaptığı bir paylaşım ya da bir 

yorum ile mizahi bir anlam oluşturularak bunun diğer kullanıcılar 

tarafından SS (Screenshot) şeklinde alıntılanıp paylaşım ağına dâhil 

olması da yeni bir tür dijital mizah akımıdır. Bu mizahi devinim 

ortamında ortaya konan sanal mizah ürünlerine verilen tepkiler de 

dijitalleşmiştir. Mizah kültüründeki dijitalleşmeye bağlı olarak değişen 

gülme tepkilerinin en önemli örnekleri olan Emoji’ler, buna dair birçok 

mimiği taklit etmektedir. Günümüzde oldukça çeşitlenen bu Emoji’ler, 

zamanla sanal dünyanın yapay kahkahaları konumuna gelmiştir. 

Bununla birlikte, klavye harfleriyle ifade edilen ve bazen anlamlı 

kelimelerden, bazen de anlamsız harfler bütününden oluşan gülme 

biçimleri, sanal mizah örneklerine karşı verilen yaygın tepkiler arasında 

gösterilebilir. 
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En genel anlamda mizah, eleştirinin ve rahatlamanın önemli 

yollarından biridir. Mizah bu eleştiriyi dile getirirken de karşıdaki kişiyi 

veyahut bir durumu hedef alarak onu gülünç duruma düşürmeyi 

hedeflemektedir.  Mizah antik dönemlerden bu yana, toplumsal 

anlamda bir eğlence aracı olmasının yanında, bir egemenlere karşı bir 

direniş unsuru olarak da kendini göstermektedir. Doğrudan muhataba 

söylenemeyen eleştiriler mizah yoluyla daha kolay ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte gülerek rahatlamak için mizah toplumsal açıdan 

oldukça önemli bir niteliğe sahiptir. Tarihsel bağlamda düşünüldüğün-

de değişen koşullara göre mizahın üretim dinamikleri de dönüşüm 

yaşamıştır.  

İlk dönem mizah unsurlar göz önüne alındığında bunların üretiminde 

ve tüketiminde sözlü kültürün egemenliği görülecektir. Yani geleneksel 

mizahta, dilden dile aktarılan ve canlı performanslar ile şekillenen 

mizahi öğelerdir. Örneğin batı kültürü açısından düşünüldüğünde antik 

dönem komedyaları sözlü kültür kapsamında değerlendirilebilir.  

Antikçağ kültürel altyapısı ile birlikte ele alındığında sözlü kültürün 

belirleyici unsur olduğu anlaşılacaktır. Antik dönemde söz, kültürün 

temel üreticisi ve aktarıcısı gibidir.  Bu düzlemde, ortaya konan tüm 

kültürel unsurların dil aracılığı ile aktarılarak bir miras haline geldiği 

görülecektir (Rosenthal, 1997). Bununla birlikte sözlü kültüre dayalı 

mizahi ürünlerde, performanstaki canlılık kendini bu performansa 

verilen tepkilerde de göstermektedir. Yani sahnelenen performansa 

göre verilen gülme edimi yine sözlüdür, tepkiseldir ve anlıktır. 
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Modernizm ile birlikte sözlü kültüre dair öğeler, basılı-yazılı hale 

getirilerek yeni bir kimliğe bürünmüştür. Sözlü kültürde, geleneksel 

mizah anlayışındaki unsurlar dilden dile anlatılarak yayılmakta ve bu 

süreçte dönüşüme uğramaktaydı. Fakat modern çağda basılı-yazılı 

kültür egemen olmuş ve mizahi unsurlar da farklılaşmıştır.  Bu 

dönemde mizah ürünlerinin kayıt altına alması esastır. Özetle, modern 

dönemde mizahi içeriklerin basılarak paylaşılması ve bunun nispeten 

daha geniş kitlelere ulaşması söz konusudur. Bu durum da dönemin 

mizahi unsurlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasını beraberinde 

getirmiştir. İlerleyen süreçte teknolojide yaşana gelişmeler sinemayı, 

radyoyu ve televizyonu ortaya çıkarmış, böylelikle geleneksel mizahi 

imgeler bu mecralar üzerinden yeniden üretilir olmuştur. Ayrıca bu 

dönemin mizahi tepkileri ele alındığında, tek yönlü bir iletişim ortamı 

egemenliği altında karşılıklı etkileşimin olmadığı bir iletişim 

ortamından bahsedilebilir. Yani üretilen mizahi ürünler göreli olarak 

geniş kitlelere ulaşmış, fakat kitlelerin gülme tepkisinin doğrudan 

kaynağa ulaşması oldukça sınırlı olmuştur. 

Geç modern ya da daha bilinen değişiyle Postmodern dönemle birlikte, 

insan hayatına daha derinden etki etmeye başlayan dijital teknolojiler, 

mizahi üretim olanaklarını geliştirip çeşitlendirdiği gibi mizahi geri 

bildirimlerin de muhatabına daha kolay ulaşmasına imkân tanımıştır. 

Postmodern çağda, daha kolay üretilen dijital mizah ürünleri yayılımı 

açısından önceki mizahi unsurlara kıyasla daha geniş bir tepki alanına 

sahiptirler (Fırat, 2018).  
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Özetle internet teknolojileri insan bilincini, düşüncesini ve 

davranışlarını yeniden üretmektedir. Buna bağlı olarak da insanların 

mizah anlayışları ve komik olana verdiği tepkiler de dönüşüme 

uğramaktadır. Bireysel alışkanlıkların ve tutumların değiştiği dijital 

çağda, mizah kültürü ile ilintili olarak gülme edimi de değişmiş 

dolayısıyla mizahi etkilerin ve tepkilerin sanallaştığı bir dönem 

başlamıştır. 

1. Dijital Mizahın Üretim Olanakları 

Dijital kültür, XX. yüzyılın sonu itibariyle iletişimin dijitalleşmesi ve 

son dönemde devinim kaydeden bilişim teknolojileriyle bireyin 

gösterdiği hareketlilik neticesinde toplum ve kültür arasındaki 

etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Çaycı ve Karagülle, 

2016).  Diğer yandan giderek kullanımı artan bilgisayar ve internet 

kullanımıyla, sayısal teknolojiler insan yaşamına daha yoğun etkilerde 

bulunmaya başlamıştır. Bu yenidünyanın temeli 0 ve 1’lerden oluşan 

ikili kod sistemine dayanmakta ve bilgisayar teknolojileri dijital 

kültürün merkezinde yer almaktadır (Gere, 2008). Öte yandan bu 

dönem, teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgi toplumu, ağ toplumu, 

teknoloji toplumu gibi adlandırmalarla da anılır olmuştur (Webster, 

2004; Castells, 2004). Web altyapısındaki gelişme bu çağın en önemli 

boyutunu oluşturmaktadır. Web 1.0’da enformasyonun tüketicisi 

konumundaki birey Web 2.0’la birlikte enformasyonun üreticisi 

konumuna gelmiştir. Gelişme kaydeden bu ağ teknolojisiyle dijital 

yakınsama, sanallık, etkileşimlilik ve küresellik gibi kavramlar 

toplumsal yaşam içerisindeki yerini güçlendirmiştir (Aktaran: Karataş 
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ve Binark, 2016). Bu düzlemde dijital dönemi ikiye ayırmak 

mümkündür. İlki Web 1.0 dönemiyle tek yönlü iletişimin egemen 

olduğu “inaktif” dönem, ikincisi ise Web 2.0’la birlikte dönüşen 

iletişim süreci yani “interaktif” dönemdir. Özellikle interaktif dönemle 

birlikte dijital kültür denilen olgu daha çok tartışılmaya başlanmıştır. 

Zira bu dijital süreçte birey, dijital içeriklerin hem üreticisi hem de 

tüketicisi konumundadır. 

Analog medyanın sayısal bir temsile dönüştüğü yeni medya çağında, 

birçok değer teknolojik bir altyapıya bürünürken mizah da bu 

dönüşüme uyum sağlayarak yapısal değişimlere uğramıştır (Manovich, 

2001). Teknolojik devinim mizahi ürünlerin üretilip paylaşılmasını 

daha da kolay hale getirerek mizahı söylemi dönüşüme uğratmıştır. Bu 

eksende çeşitli internet siteleri ve sosyal paylaşım ağları dijital mizaha 

dair ürünlerin sıkça rastlandığı mecralar haline gelmişlerdir. Dijital 

teknolojiler yardımıyla üretilen bu yeni mizahi öğeler sosyal medya 

platformlarda paylaşılmaktadır. 

Dijital dönemde üretilen mizah ürünlerinin en önemli yönü gerçek 

dünya ile arasındaki etkileşimin oldukça hızlı gelişmesidir. Bu açıdan 

dijital mizaha dair içeriklerin anlık olarak hedefine ulaştığı ifade 

edilebilir (Kullar ve İnci, 2015). Dijital ortamın sunduğu bu olanaklar 

dâhilinde, güncel olan bir olay ya da konu internet ortamında anında 

karşılık bulmakta ve söz konusu durumla alakalı mizahi görseller 

hemen üretilmektedir. Öte yandan üretilen mizahi görseller farklı bir 

bakış açısıyla mevcut duruma yeni bir boyut kazandırarak durumun 

daha net kavranmasına da imkân tanımaktadır.  Örneğin yeniden 
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kurgulanan bir görüntü ya da animasyon orijinalinin oluşturduğu 

anlamı yeniden inşa ederek hedef kitle açısından alternatif bir 

yorumlamaya olanak tanımaktadır. 

Mizahın toplumsal görünümleri gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte 

dönüşüme uğramıştır. İlk dönem mizah öğelerin büyük bölümü eyleme 

ve sözlü ifadelere dayalı iken, matbaanın icadı ile birlikte basın-yayın 

faaliyetlerindeki artış yaşanmış ve böylelikle sözlü mizahtan yazılı 

mizaha geçiş aşaması başlamıştır. İlerleyen süreçlerle, büyük bir ivme 

kaydeden iletişim teknolojileri neticesinde doğan dijital kültür, mizahın 

görünümünü de değiştirmiştir. Bu yeni iletişim ortamının insanlara 

sağladığı interaktif iletişim imkânı, her internet kullanıcısının bireysel 

mizah anlayışını oluşturup yaymasına olanak sağlamıştır. Web 

ortamının sağladığı bu imkân, mizahın üretimini belli bir zümrenin 

elinden alarak toplumun her kesimine dağıtmıştır. Bu noktada 

toplumun her kesimi tarafında üretilip paylaşılabilen dijital karikatürler, 

memes (capsler) ve monteler dijital mizahın temel dinamikleri olarak 

gösterilebilir. 

1.1. Online Karikatürler 

Modernite ile birlikte ortaya çıkmaya başlayan geleneksel karikatür, 

üzerinden yıllar geçmesine rağmen toplumsal etkisini hala 

sürdürmektedir. XIX. yüzyılın başından bu yana görsel mizahın alt 

türlerini arasında gösterilen karikatür, toplumsal sorunları gülünç ve 

görece abartılı bir üslupla irdelemesi açısından oldukça değerli bir 

mizahi türdür. Kelime anlamı olarak İtalyanca hücum etmek anlamına 

gelen caricare ifadesinden gelen karikatürün ilk örnekleri, bir portre 
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gibi söz konusu kişinin tüm fiziksel kusurlarını abartılı bir şekilde 

dikkate alıp bunları çarptırarak gülünç bir çizim ortaya koymayı 

hedeflemiştir (Nişanyan, 2003; Selçuk, 1998; Kayış, 2009; Şenyapılı, 

2003). 

İlk modern karikatürün XVIII. yüzyılda İngiltere’de ortaya konduğu 

ifade edilebilir. Bu dönemin en önemli karikatürcüleri Hogart, 

Rowlandson James Gillty ve Cruikshank’dır. Bu isimler üslup 

bakımından klasik olmayı seçmişler, çizgilerinde ise insan 

davranışlarının abartılı yönlerini ele almışlardır. Desenlerinde yoğun 

ayrıntı barındıran bu çizimler bugünkü karikatürlere benzemese de 

insanı gülmeye sevk ettiğinden ötürü modern karikatür örnekleri olarak 

değerlendirilmektedirler (Topuz, 1997). 

Tarihsel süreç içerisinde gerçek gücünün farkına varılan karikatür, 

politik ve toplumsal eleştirinin en önemli dinamiği olmuştur. 1700’lerin 

ikinci yarısında altın çağını yaşayan karikatürde zamanla yazı unsuru 

da kullanılmaya başlanmıştır. Bu örneklerin büyük çoğunluğunda 

ortaya konan karikatürler, altyazı ile desteklenmekte ve bir fıkrayı veya 

eleştiriyi resimleyerek ortaya koymaktadır. Yazı ile desteklenen bu 

karikatürlerde, anlamın anlaşılması açısından yazı başat elemandır. 

Yazı, çizgi açısından önemli bir öğeyken, yazısız karikatür anlamsal 

kayba uğramaktadır (Dokgöz, 2012). Özetle bu dönem karikatürleri 

açısından anlamı ortaya koyan asıl unsurun çizgiden ziyade yazı olduğu 

ifade edilebilir. 

Türk karikatürü açısından düşünüldüğünde buna dair ilk örneklerin 

geleneksel mizah öğelerinden esinlenmiş olduğu görülecektir. Hayal 
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perdesinin iki kahramanı Karagöz ve Hacivat’ın ilk mizah dergilerinde 

tercih edilmesi ve eleştirel düz yazıların tıpkı bir meddah sohbetini 

andırması geleneksel mizahi türlerin karikatür üzerindeki etkisini 

örnekler niteliktedir (Fırat, 2020). Özetle mizah yayınları sözlü 

geleneğe ilişkin fıkra, nükte, hiciv gibi unsurların yanı sıra Karagöz ve 

Meddahlık gibi performansa dayalı mizah öğlelerinde hareket ederek 

kendi özgün üsluplarını oluşturmuşlardır (Fırat, 2018).  

Karikatür alanında modernleşme süreci batılı bir mizah anlayışının da 

gelişmesini beraberinde getirmiştir. Batı tarzı karikatür anlayışına 

uygun çizgiler yer veren ilk dergi Cem’dir. İmtiyaz sahipliğini ve 

editörlüğünü yapan karikatürist Cemil Cem’den ismini alan bu dergi, 

sivri dili ile meşhurdur (Balcıoğlu, 1998). Öte yandan Cem, cumhuriyet 

dönemine geçiş açısından da oldukça önemlidir.  

Avrupa’da siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan baskıların yoğun bir 

biçimde hissedildiği XX. yüzyılın son çeyreğinde sözlü mizahın yerini 

yazılı ve görsel mizaha bırakması belli bir toplumsal hareketliliğin de 

yaşanmasını da beraberinde getirmiştir (Özdiş, 2010). Basının da 

etkisiyle güçlenen mizah, kitlelere daha kolay ulaşmaya başlamış ve 

eleştirel perspektifi güçlendirmiştir. Siyasal karikatürün gücünü 

arttırdığı bu süreç, muhalif düşüncenin genele yayılmasını da 

kolaylaştırmıştır.  

Özellikle XX. yüzyılda siyasal gücünü arttıran karikatür kültürü, en 

etkili toplumsal muhalefet araçlarından birine dönüşmüştür. Bu 

dönemdeki mizah yayınları da içerik bakımından oldukça çeşitlilik 

göstermeye başlamıştır. Bu dergilerin büyük çoğunluğu siyasal bir güce 
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sahipken, dergi içerisindeki karikatürlerin ekseriyeti gündelik yaşamla 

ilgili apolitik bir görünüm sergilemektedir (Fırat, 2013).  

Günümüze ulaşıncaya dek karikatür biçimsel açıdan değişmiş ve 

çeşitlenmiştir. Hemen her konuda karikatürün üretildiği bu dönemde, 

bunların yayınlandığı mecralar da artmıştır. Siyasal karikatür 

dergilerinin yanı sıra her gazetenin de çizerleri söz konusudur. Tüm 

bunların yanı sıra amatör çizerlerin karikatürlerini yayınladığı birçok 

internet sitesi ve sosyal medya hesabı mevcuttur. Diğer yandan dijital 

olanakların da gelişmesiyle sanal platforma taşınan mizah dergileri 

karikatürün internet kullanıcıları tarafından daha kolay paylaşılmasını 

sağlamış ve özellikle bu karikatürler sosyal medya mizahının büyük bir 

bölümünü oluşturmaya başlamışlardır. 

 

Resim 1: Dijital Bir Karikatür Örneği (erişim: www. twitter.com, 

22.06.2020) 
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Mizahın dönüşüm sürecinin en işlevsel örneklerinden olan karikatür, 

sözlü kültürden dijitale olan evrimi de sembolize etmektedir. Karikatür, 

günümüzde bir paylaşım nesnesine dönüşerek değişen her iletişim 

teknolojisine adapte olmayı başarmış ve basit üslup değişiklikleriyle 

yenilenebilmiştir (Karahisar, 2015). Günümüzde üretilen karikatürler 

daha ziyade dijital teknolojiler kullanılarak bilgisayar ortamında 

üretilmektedir. Üretilen bu karikatürler, yine dijital ortamda 

paylaşılarak yeniden üretilmektedir.   

1.2. Memes veya Caps 

Memes ya da caps olarak da adlandırılan dijital mizah kültürü örnekleri, 

bir anlık bir görüntü ya da fotoğraf karesine eklenen yazı ya da yorumu 

ifade etmektedir. Caps ifadesi İngilizce yakalamak anlamına gelen 

capture kelimesinin kısaltmasıdır. Buradaki yakalamak ifadesinden asıl 

kastedilen şey görüntü içerisindeki anlık durumu yakalayıp onu 

fotoğraflamaktır. Ayrıca Memes terimi, köken olarak taklit edilen şey 

anlamındaki Yunanca mimema kelimesine dayanmaktadır (Shifman, 

2014). Richard Dawkins tarafından 1976 yılından literatüre 

kazandırılan meme, kişiden kişiye kopyalama veya taklit yoluyla akan 

kültürel iletim birimleri şeklinde tanımlanmaktadır (Gal, Shifman ve 

Kampf, 2016). Tıpkı genler vücuttan spermler veya yumurta yoluyla 

başka bir vücuda sıçrayarak kendilerini gen havuzuna taşıdıkları gibi 

memeler de geniş anlamda taklit yoluyla toplum içinde aktarılmaktadır. 

Böylece kişiden kişiye sıçrayarak adeta bir virüs gibi giderek etkisini 

arttırmaktadır (Dawkins, 2006). Temel olarak, memes sözcüğünün bir 
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tanımlamadan öte, mizahi bir bu üretim biçiminin kültürel ve sosyolojik 

boyutta tartışılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu adlandırma bu unsurun 

etki alanını da ortaya koymaktadır (Aktaş, 2016). Bu çerçevede memes 

adlandırmasının caps ifadesi ile kıyaslandığında daha entelektüel bir alt 

metne sahip olduğu anlaşılacaktır.  

Memes veya capsler, internet üzerinden insandan insana yayılan bir 

ifade, bir metin, bir video, bir resim vb. gibi medya fragmanlarını ifade 

etmektedir (Wiggins ve Bowers, 2015).  İnternet ortamında ilk kez 

4Chan isimli bir sitede kullanılmaya başlanan memler, günümüz dijital 

mizahının en önemli örnekleri arasındadır.  2003 yılında 13 yaşındaki 

Christian Poole tarafından kurulan 4Chan, Japon animeleri ve pop 

kültürü hakkında paylaşımlarda bulunma amacı taşıyan görsel bir 

paylaşım sitesidir. 4Chan anime, fotoğraf, video oyunları, moda gibi 

farklı temalardan oluşan bölümlerden oluşmaktadır. Ancak bu bölümler 

içerisinde en popüler olanı ise “/b/” isimli bölümdür. Bu bölümün en 

önemli niteliği, belli bir temadan söz edilmemesi ve diğer konu 

başlıkları altında toplanmayan her türlü görseli içeriyor olmasıdır. Öte 

yandan 4Chan gönderi paylaşmak ve yorum yapmak için kullanıcı adı 

ve şifre istemiyor olması dönemin internet şartları göz önüne 

alındığında bir ilke örnektir (Tekrin, 2016). Bu bağlamda anonim 

kimliğin ilk örnekleri arasında gösterilebilen 4Chan kullanıcıları için 

troll kültürünün ilk örnekleri olduğu da düşünülebilir.   

Memes veya caps örneklerinin en temel özelliği içerisinde parodi, 

pastiş, ironi ve absürd gibi postmodern mizahi teknikleri içermesidir.  

Bu teknikler kullanılarak orijinal bir öğe çoğaltılmakta ve taklit yoluyla 
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da birçok kişi tarafından tekrar tekrar işlenip paylaşılmaktadır (Fırat, 

2018). Böylelikle viral bir dolaşıma dönüşen capsler kendi mizah 

üslubunu ortaya koymaktadır. Hemen her internet kullanıcısının, video 

ve fotoğraf gibi birçok dijital öğeyi capse dönüştürerek yeniden 

üretmektedir. Bunların paylaşılarak yaygınlaşması anlamı da yeniden 

kurgulamaktadır. Katılımcı bir mizah kültürü yaratan memes örnekleri, 

kendi kurallarını içerisinde barındıran kitlesel bir kahkahadır (Wiggins 

ve Bowers, 2014). Özetle dijital ortamın çoğulcu yapısı internet 

kullanıcılarına bu görüntüleri değiştirme, yenişten üretme, maniple 

etme gibi olanaklar sunmaktadır (Kılıç, 2017). Bu düzlemde kolektif 

bir yaratım örneği olan memes kültürü, yeni nesil mizahın özünü 

oluşturmaktadır.  

Capslerin iletişimsel anlamda iletimi şu şekilde özetlenebilir: 

Gönderici, belirli bir türden mizahi bir memes oluşturup onu bir sosyal 

medya platformu aracılığıyla dolaşıma sokmaktadır. Sonraki aşamada 

memes, alıcının iletişim cihazına iletilir. En son aşamada da bu memes 

örneklerine sosyal paylaşım ağlarında verilen yorumlar ya da 

bahsedimler bunların geri bildirimlerini ifade etmektedir 

(Taecharungroj ve Nueangjamnong, 2015). 

Kendine has bir popüler kültür oluşturan capsler, ana akım mizah 

anlayışına karşı alternatif bir duruşu simgelemektedir. Kendine göre bir 

üslubu olan memes, topluma ve kültüre yayılmış bilgi parçacıklarıdır 

ve tıpkı viral metinler gibi, üretim ve tüketim süreçleri açısından kesin 

bir şey söylemek oldukça zordur. Öte yandan memes ile viral metinler 

kıyaslandığında onların daha hızlı bir şekilde yayıldığı görülecektir. 
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Dijital teknolojinin sunduğu imkânlar neticesinde, kopyalama ve 

paylaşım süreci hızlanmış ve böylece çevrimiçi mizahi unsurların 

dönüşüme açık bir yapıya bürünmesi kolaylaşmıştır (Tay, 2014). Dijital 

mizahın interaktif yönüne işaret eden bu durum komik unsurun internet 

kullanıcıları tarafından yeniden üretilir olmasını akıllara getirmektedir. 

Dijital dünyanın caps kültürüne sağladığı birçok imkândan 

bahsedilebilir. İnternet teknolojisi, kullanıcılara nitelikli bir bilgi 

aktarım ortamı sunduğu için capslerin üretim ve iletim aşamalarında her 

kullanıcının yeni bir şey eklemlemesi ile capsler yeni mizahi anlamlar 

kazanmaktadır (Shifman, 2014). Böylelikle, dijital ortamda üretilen ve 

tüketilen memes ya da capsler, birer bireysel yaratıcılık örneğidir. Öte 

yandan bu görseller çevrimiçi mizahın birer uzamı gibi düşünülebilir. 

Genellikle sosyal medya kültürüyle ilintili olan bu durum; paylaşma, 

beğenme ve yorum alma şeklinde yeniden üretilmektedir.  

Resim 2: Bir Caps Örneği (Erişim: www.bobiler.org, 15.06.2020) 
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Memes veya caps örnekleri, sosyal medyanın da etkisiyle dijital 

dünyada oldukça hızlı bir şekilde yayılmaktadırlar. Bu bağlama söz 

konusu görseller, kısa zaman içerisinde çokça kullanıcıya ulaşarak 

sanal bir kahkahaya dönüşmektedirler (Karataş ve Binark, 2016). 

Görüntüye eklenen yazınsal unsur ile anlamın yeniden üretildiği 

capsler, bazen toplumsal bir eleştiri bazen de siyasal bir eleştiriyi 

yansıtmaktadır.  

Sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılan memes veya caps 

örnekleri, bir toplumsal olguyu veya olayı aşama aşama ölçeklendiren 

kültürel göstergeler kümesidir. Mikro düzeyde temellendirilmiş 

olmalarına rağmen makro düzeyde etki bırakabilen capsler, kitlelerin 

mizahi algılarını değiştirme potansiyeline sahiptirler.  Facebook, 

Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformaları, kullanıcılarına 

fikir ve düşüncelerini capsler aracılığıyla yayma imkânı sunmaktadır. 

Böylece bireylerin sosyal ağları aracılığıyla yaydıkları içerik, paylaşım 

olanaklarıyla birlikte saatler içinde kitlesel bir güce ulaşmaktadır 

(Shifman, 2014). Bunun yanında birçok mizah içerikli site veya kişisel 

bloklar aracılığıyla servis edilen capsler, kolektif bir eğlence imkanı 

sunarak kahkaha kültürünü dijital ortama aktarmaktadır (Messier, 

2014). 

Memes veya capsler remix ve taklit (mimicry) gibi yöntemler 

aracılığıyla çoğaltılmaktadırlar. Bu doğrultuda form ve içerik açısından 

dönüşüme uğrayan caps görselleri, anlamsal olarak yeni mizahi 

katmanları bünyesine katmaktadırlar. Dijital teknolojiler yardımıyla 
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kullanıcılar, mizahi içeriği ileterek ya da kopyalayarak paylaşma 

olanağına sahiptirler (Shifman, 2014).  

 

Resim 3: Caps’in Temel Üretim Mantığı (Fırat, 2018) 

Memes veya caps kültürü Jean Burgess’in ifadesiyle bir “yerel 

yaratıcılık” örneği olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda yerel 

yaratıcılık basit araçlarla üretilen ve her gün yenilenebilen sanatsal 

uygulamaları ifade etmektedir. Öte yandan bu terim, yeni medya 

aracılığıyla sıradan şeylerin popüler kültürün nesnesine dönüştürüle-

bileceği de ortaya koymaktadır (Aktaran: Shifman, 2014). Nitekim 

capsler aracılıyla yeni bir kültürel form doğarak bu sanal kimlikler 

aracılığıyla halka mâl olmaktadır. Toplumsal gündem çerçevesinde 

üretilen capsler, o konuya dair anlamlandırmaları yeniden inşa ederek 

o konunun mizahi yönlerine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla bir temsil 

sistemi olarak öne çıkan capsler, kendi gerçekliğine mizahi bir 

perspektif katarak yeni anlamlandırmalar oluşturmaktadır.    
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Bir olayın ya da olgunun herkes tarafından görülemeyen saklı kalmış 

yönlerine odaklanan memes veya capsler, bu durumu basite 

indirgeyerek daha anlaşılır kılma cabasındadır (Kullar ve İnci, 2015).  

Politik ve toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış açısı oluşturmayı 

amaçlayan capsler, üslup olarak çoğunlukla hiciv dilini tercih 

etmektedir. Böylelikle ana akım söylemin karşısında alternatif ve 

muhalif bir bakış açısı geliştiren caps kültürü toplumsal sorun ve 

memnuniyetsizlikleri mizahi bir dille ortaya koymaktadır (Fırat, 2018). 

Bu yönüyle karikatüre benzeyen capsler üretim açısından uzmanlık 

gerektirmiyor olması ile ondan ayrılabilir. Zira caps kültürü daha 

evvelde ifade edildiği gibi sosyal medyanı kolektif yaratıcılığı ile 

üretilerek paylaşım ağına dâhil olmaktadır.  

Caps ve memes örnekleri muhalif kültür kapsamında kendini 

göstermekte ve kendi kamuoyunu oluşturmaktadır. Dijital 

teknolojilerin sağladığı katkıyla herkese açık ve ulaşılabilir olan 

capsler, ifade ve bilgi edinme özgürlüğüyle doğru orantılı olarak 

okunabilir (Moyo, 2009). Öte yandan capsler, eleştirel söylemin 

görselleşmiş halidir ve bu yönüyle ideal kamusal alanı ifade etmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında dijital mizahın en önemli örneklerinden olan 

Capslerin kamuoyu oluşturarak muhalif bir perspektifin gelişmesine 

katkı sağladığı söylenebilir. 

1.3. Monte veya Montaj 

Montaj veya monte denilen mizahi türler bir görselin biçiminin 

bozulması ya da birden çok görselin bir araya getirilerek yeni bir görsel 

oluşturulmasını ifade etmektedir. Üretim mantığı açısından nispeten 
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memes veya capslere benzeyen montaj örnekleri, sosyal medya 

ortamının yaygın mizahi türleri arasındadır ve dijital teknolojilerin 

çeşitlenmesiyle doğru orantılı olarak gelişmektedir. Üretim açısından 

capsin aksine belli bir uzmanlık gerektiren montaj örnekleri, 

Photoshop, After Effects CC, Audition veya Edius gibi yardımcı 

programlar aracılığıyla yaratılmaktadır. Bu mizahi türün en belirgin 

özelliği, anlamca birbirinden uzak bir ya da daha çok görseli birbiriyle 

montajlayarak yeni bir anlam oluşturma ya da mevcut anlamı sabote 

etmedir (Fırat, 2018).  

Dijital görüntü kurgulamamada önceki analog sistemler gibi kimyasal 

ya da fiziksel işlemlerden söz edilemez. Bu noktada görüntülerin 

fotoğraftan ziyade bir bilgisayar grafiğine benzediğine dair bir tartışma 

olsa da ortaya konan ürün yine bir insan tarafından şekillendirilmektedir 

(Bolter ve Grusin, 1999). Dijitalleşme ile birlikte görüntüye uygulanan 

işlemler de sanal ortama kaymıştır. Bu durum neticesinde montaj ya da 

monte gibi pratikler öne plana çıkarak yeni bir komik tür doğuştur. 

Bir tür kültür bozumu örneği olan monte ya da montajlar, tüketim 

ilişkilerini ve yaşam tarzını simgeleyen sanat ve iletişim ürünlerinin 

görsel, dilsel ve işitsel boyutta bozularak sisteme dair bir eleştiriyi ifade 

etmesidir. Günümüzde özellikle kapitalizm karşıtı toplumlarda, bir 

toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen bu ürünlerin temeli 

XX. yüzyılın ortalarında atılmaya başlanmıştır (Ünsay, 2014).  Kültür 

bozumu temelde bir sanat eseri ya da bir söyleme karşı eleştirel bir 

üslupla üretilip asıl yapısının değiştirilerek yeni bir biçime dönüşmesini 

kapsamaktadır. 
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Resim 4: ABD Protestolarına İlişkin Bir Montaj Örneği (Erişim: 

www.bobiler.org, 15.06.2020) 

Dijital mizah öğelerinin dikkat çeken örnekleri, arasında olan montaj ya 

da monteler, toplumsal, siyasal ya da ekonomik gündemle ilişkili birçok 

konuda üretilmektedir. postmodern dönemle birlikte değişmeye 

başlayan mizah anlayışının önemli örneklerinden olan montajlar, sanal 

ortamın sunduğu imkânlarla bilinirliğini arttırmaktadır. İnteraktif bir 

mizah anlayışını ifade eden monteler, üretim süreci açısından anonim 

bir görünüm sergilemektedir (Fırat, 2016). 

Montaj örneklerinin en önemli yönü, çeşitli dijital aplikasyonlar 

aracılığıyla görüntülerin manipüle edilmesidir. Bu noktada kullanım 
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açısından basit bir ara yüze sahip olan bu uygulamalar görüntüyü remix 

yaparak anlamsal bir kayma sağlamaktadır (Shifman, 2014). Yeniden 

düzenlemek anlamına gelen Remix kelimesi, dijital mizah ürünleri 

açısından düşünüldüğünde çeşitli görüntülerin bir araya getirilerek 

oluşturulan kolaj ile anlamın yeniden inşa edilmesini ifade etmektedir. 

Görseli ilginç bir bağlama indirgemek açısından düşünüldüğünde 

montaj, basit bir taklitten ziyade dinamik bir anlam kaymasını 

sağlamaktadır (Wiggins, 2019). Böylelikle anlam açık uçlu bir hal 

almakta ve görselin anlamsal derinliği yeni bir boyut kazanmaktadır.  

Montaj ya da monte örnekleri biçim ve anlam açısından incelendiğinde, 

görüntülerin çeşitli tekniklerle saptırıldığı ve sobote edildiği dikkat 

çekecektir. Détournement kavramıyla da açıklanabilen bu durum 

görselin ya da metnin anlamının sabote edilmesini vurgulamaktadır.  

Kısaca détournement; saptırma, bozma, kopyalayarak kendine mal 

etme, alıntılama, yerinden etme, koparma gibi temel argümanları ifade 

etmektedir (Albayrak, 2008). Diğer bir deyişle détournement, daha 

önce kullanılan estetik öğelerin sabote edilerek biçimsel açıdan 

değiştirilmesini kapsamaktadır. Détournement örneklerinde geçmiş ve 

bugünkü sanat üretiminin daha üstün bir ortam yaratmak adına iç içe 

geçmesi söz konusudur (Debord, 2008). Bu kapsamda düşünüldüğünde 

montaj örneklerinin büyük bölümünde, kurgulanan resim ya da 

fotoğrafın onu yeniden üreten tarafından kendine mâl edilmesi söz 

konusudur. Ortaya konan yeni görüntünün artık yeni bir anlamı vardır. 

Bu anlam önceki görüntünün anlamına eklemlenerek anlamsal derinliği 

artırmakta ya da kendi özgün anlamını kurgulamaktadır (Fırat, 2018). 
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Bu düzlemde bir görüntünün yeniden üretimi, ona yeni bir soluk 

getirmekte ve yeni bir anlamlandırma imkânı sunmaktadır.  

2. Dijital Mizahın Tepki Unsurları ya da Sanal Gülme Biçimleri 

Gülme insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır ve mizah ile yakından 

ilişkilidir. Anlık olay ve durumlara karşı istemsizce verilen bir tepki 

olan gülme, nesneler veya olaylar arasındaki bağın anlaşılması ile açığa 

çıkmaktadır (Alsaç, 1994). Aristotales’in “animal ridens” yani gülen 

hayvan kavramsallaştırması da bu durumla ilintilidir. Gülme evrensel 

bir tepkidir ve her toplum ve kültür için oldukça önemli dir yere sahiptir 

(Sanders, 2001). Günümüz dijital kültürü bu durumu daha da 

belirginleştirmiştir ve sanal gülme biçimleri kendi evrensel 

terminolojisini oluşturmuştur. 

Dijital teknolojiler ile birlikte değişen mizah anlayışı, gülme edimini de 

dönüştürerek sanal göstergeler aracılığı ile yeni bir kültürün doğmasına 

yol açmıştır. Sosyal medyada etkin olan bu yeni gülme biçimleri, kendi 

terminolojisini yaratarak toplumsal hayata nüfuz etmeye devam 

etmektedir. Sanal gülme kültürü kendi içinde oldukça çeşitli bir 

görünüme sahiptir. Gülme pratikleri, bazen Emoji ile kendini 

gösterirken bazen de gelişigüzel bir şekilde klavye tuşlarına basmak 

suretiyle ortaya konmaktadır. Ayrıca “güldüm”, “sesli güldüm” veya 

“LOL” gibi tepkiler de söz konusudur. Tüm bu sanal gülme biçimleri 

bazen sade bir gülümsemeyi bazen de şiddetli bir kahkahayı sembolize 

etmektedir.   
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2.1. Emoji Kültürü 

Sosyal bir mekân olan sosyal medya, en sade şekliyle, bilgisayar 

ağlarıyla birbirine bağlanış dijital iletişim ortamında toplumun 

birbiriyle iletişim halinde olmasını sağlayan ve sanal bir kimlik ortaya 

koyan elektronik bir iletişim arenası olarak tanımlanabilir (Balcı ve 

Yıldırım, 2019). Kullanım açısından sosyal medyanın yaygınlaşması ile 

kendine alan bulan sanal gülme biçimi olan Emoji’lerin temeli yüz 

ifadelerinin kısaltılmış hali anlamına gelen “emoticon” kavramına 

dayanmaktadır. Duygu anlamına gelen “emotion” ve simge anlamına 

gelen “icon” kelimelerinin birleşiminden oluşan bu kavram noktalama 

işaretlerinden meydana gelmektedir. “:)”, “:(“, “;)”, “:@” gibi 

kullanımları olan bu işaretler anlık duyguyu sembolize etmektedir 

(Novak, Smailovic,  Sluban ve Mozetic, 2015). Emoticion kelimesi, 

okunaklı hissetme duygularını temsil eden sıradan tipografik 

simgelerden oluşan görsel ipuçları şeklinde tanımlanmaktadır (Rezabek 

ve Cochenour, 1998). Öte yandan Emoji terimi de Japonca “e” (絵

resim) ve “moji” (文字 karakter) kelimelerinin birleşiminden 

oluşmuştur (Hürkan, 2018). Yani “resim karakteri” şeklinde ifade 

edilen Emoji’ler, dijital iletişimi kolaylaştırmak adına ilk kez 

Japonya’da tasarlanmış ve 2010 yılından sonra Apple şirketinin 

öncülüğüyle daha da bilinirlik kazanmıştır (Novak, vd. 2015). Devam 

eden süreç içerisinde Google, Microsoft ve Samsung gibi büyük bilişim 

şirketleri de Emoji sembollerini kendi işletim sistemliyle desteklemeye 

başlamış ve bunların yaygınlaşması daha da hızlanmıştır (Dimson, 

2015). Özetle Emoji’ler, yeni bir dijital terminolojidir ve kullanıcılara 
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yazılı mesajı süslemeden ziyade tek tuş ile anlamlı bir mesaj üretebilme 

imkânı sunmaktadır (Torun, 2018). İnternet kullanıcılarının duygu, 

düşünce veya ruh halini ifade etmesine izin veren bu ifadeler 

postmodern bir hiyeroglif olarak da nitelendirilebilir.  

 

Resim 5: Yaygın Gülme Emoji’leri (Erişim: www.slideshare.net, 

20.06.2020) 

İnternetin ve ya özelde düşünüldüğünde sosyal medyanın dili olan yeni 

nesil Emoji’ler, sadece jest ve mimiklerle sınırlı kalmamış zamanda 

olaylar, hava koşulları, hayvanlar, araçlar, bayraklar, kutlamalar, 

http://www.slideshare.net/
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ülkeler, meslekler, yiyecek ve içecekler gibi birçok şeyi içerir 

olmuşlardır (Anık, Kırık ve Soncu, 2017). Bu çerçevede piktogramik 

bir dil haline gelen Emoji’ler, resim ve metin tabanlı iletişimin bir 

kombinasyonu niteliğindedirler (Hürkan, 2018). İlk örnekleri gülen yüz 

:), asık surat :( gibi grafik sembollerden oluşan Emoji’ler, zamanla 

hemen her durum ve duyguyu ifade eden birer iletişim aracı haline 

gelmişlerdir (Dresner ve Herring, 2010). Mobil iletişimde yaygın olarak 

kullanılan bu ifadeler günümüzde Animoji ve Memoji gibi türleri de 

içerisinden çıkararak mesajın yanlış anlaşılmasından kaçınmak için 

duyguları doğrudan ifade etmeye yararlar (Taouch ve Kenjo, 2016). 

Çalışmaya konu olan yaygın gülme Emoji’leri yukarıdakiler gibidir. 

Öte yandan Kadın ve erkeklerin Emoji kullanımına karşı tutumları da 

değişkenlik göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre kadınların 

Emoji’leri farklı şekillerde daha sık kullandıklarını ortaya koymaktadır 

(Sugiyama 2015; Chen vd. 2017). 

Anlık duygusal durumları iletmek için ikame ifade olmaktan öte 

Emoji’nin alternatif bir konuşma biçimi olduğu görülmektedir. Bu 

ifadeler tanımlanırken her biri ilişkisel değeri açısından karakterize 

edilmektedir (Kelly ve Watts, 2015). Özellikle gülme Emoji’leri 

açısından düşünüldüğünde kullanılan ifade gülmenin biçimine ve 

şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Dijital mizah ürünleri veya 

komik içeriklerin anlık tepkileri olabilen bu ikonlar, sanal gülme 

biçiminin en yaygın örnekleridir. 

2014 yılı itibariyle Toranto merkezli Bitstrips şirketinin tanıttığı 

Bitmoji, ilk kişisel Emoji örneklerindedir. Karikatüre benzeyen kişisel 
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görüntülerden oluşan bu ikonlar, kendi dönemi açısından 

düşünüldüğünde sosyal medya platformlarında oldukça popüler 

olmuşlardır. Daha sonra Apple gibi diğer bilişim şirketlerinin de 

dikkatini çeken bu durum yeni Emoji çeşitlerinin doğmasına olanak 

sağlamıştır (Stark, 2018). 

 

Resim 6: Bazı Animoji Örnekleri (Erişim: 

https://support.apple.com/tr, 21.06.2020) 

Emoji’nin yaygın popülaritesinden esinlenen Animoji, Kasım 2017’de 

Apple şirketi öncülüğünde ortaya çıkmıştır ve mobil cihazlara eklenen 

yüz tarama özelliğiyle yakından ilişiklidir (Herring,  Dainas, Long ve 

Tang, 2020a). Apple’ın Iphone X ile birlikte tanıttığı bu özellik, 

kullanıcının yüz hareketlerini algılayarak oluşturulan karaktere ses ve 

hareket gibi efektleri ekleme gibi artılar sunmaktadır (erişim: 

https://support.apple.com/tr, 21.06.2020). Animoji kelimesi 

“animasyon” ve “emoji” kelimelerinin birleşiminden türemektedir 

(Stark, 2018). Bir tür arttırılmış gerçeklik örneği olan Animoji’ler, 

kullanıcıların kafasının, ağzının, gözlerinin ve kaşlarının hareketlerini 

gerçek zamanlı olarak yansıtan geniş formatlı Emoji ile görüntülü 
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sohbet etmelerine ve video klipleri göndermelerine olanak tanımaktadır 

(Herring, vd., 2020a).  Animoji’ler geniş bir formata sahip Emoji 

temelli unsurlardır ve iOS 12 sürümüyle kullanılır olmuşlardır 

(Herring,  Dainas, Long ve Tang, 2020b). 

Iphone kullanıcıları Animoji’lerden faydalanarak video klipler 

oluşturarak seslerini değiştirme ve görüntülerini değiştirme imkanına 

sahip olmuşlardır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre özellikle kadın 

kullanıcıların hayvan ve birçok değişik imgeye karşı erkeklere nazaran 

daha ilgili oldukları söylenebilir. Bununla birlikte Animoji’ler daha 

ziyada genç kadın mimiklerini erkeklerinkilere nazaran abartılıda olsa 

yansıtmayı başarabilmektedir. Bu da Animoji kullanımının kadınlar 

arasındaki yaygın kullanım sebebinin en anlamla açıklamasıdır 

(Herring, vd., 2020a). 

 

Resim 7: Bazı Memoji Örnekleri (Erişim: 

https://support.apple.com/tr, 21.06.2020). 
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Yine Apple, Emoji kültürüne yeni bir soluk getirerek Memoji’leri 

yaratan öncü kuruluş olmuştur. Momoji’ler kullanıcıların kendi 

avatarlarını oluşturduktan sonra Emoji tepkilerini kişisel avatarlarına 

uygulanmasıyla oluşturulmaktadır. Memoji’ler, özellikleri açısından 

Animoji ile benzerlikler gösterse de, kullanıcılara yeni karakterler 

yaratma imkânı sunma açısından Animoji’lerden farklılık 

göstermektedir. Memoji’lerin en önemli özelliği ten rengi, göz, kaş, 

burun, dudak, kafa şekli gibi kişisel unsurları yansımasıdır. Bir tür 

dijital kimlik olan Memoji’ler, hem manuel hem de yüz tanıma 

teknolojisi kullanılarak otomatik bir şekilde oluşturulabilmektedir 

(erişim: https://support.apple.com/tr, 21.06.2020). Tıpkı bir karikatürü 

andıran Memoji’ler, insan kafalarıdır ve teorik olarak çeşitleri 

sınırsızdır (Herring, vd., 2020b). 

Yapılan bilimsel çalışmalara göre Memoji kullanımı da tıpkı 

Animoji’de olduğu gibi kadınlar arasında oldukça yaygındır. Bunun en 

önemli sebeplerinden birisi de Memoji’lerin parlak ve pürüzsüz yüz 

şekillerinden oluşması ve saç şekli ve makyaj gibi olanakları 

kullanıcılarına sunuyor olmalarıdır (Herring vd., 2020a). 

Sanal bir tepki olan Emoji’ler, Animoji’ler ve Memoji’ler duygusal 

tepkilerin dışavurumudur. Zaman içerisinde kişiselleşen bu simgelerin, 

ilerleyen zamanlarda kullanıcıların daha da gerçekçi avatarları olmaları 

içten bile değildir. Dijital mizah bağlamlında düşünüldüğünde verilen 

dijital dir tepki olan Emoji’ler gülmenin sanal bir uzantısı niteliğindedir 

ve gülmenin şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Bazen hareketli 



 

110 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

bir efekt, bazen ise sade bir gülen yüz olan bu ikonlar dijital mizah 

kültüründe kendine önemli bir yer edinmeyi başarmıştır.     

2.2. Diğer Gülme Biçemleri 

Dijital mizah örneklerine verilen sanal tepkiler sadece Emoji’lerle 

sınırlı değildir. Bilişim dünyası zaman içerisinde kendi gülme 

biçimlerini oluşturmuştur. Sosyal medya ortamında veya dijital 

etkileşimde komik olan durumlar karşısında gülme tepkisinin oldukça 

çeşitlidir. Bazen sade bir “haha” bazen de abartılı bir random gülme 

şeklinde ifade edilen bu kahkaha biçimleri yeni medyanın 

yaygınlaşması ile daha da çeşitlenmiştir. 

Sanal gülme biçimleri kültürler arasında kültürler arasında değişkenlik 

göstermektedir. Örneğin, İspanyollar jajaja, Amerikalılar hahaha, 

Koreliler kkkkk, Nijeryalılar lwkmd, Yunanlılar xaxaxa, Brezilyalılar 

rsrsrsrs, İranlılar  خ خ خ  خ خ  , İtalyanlar ahahah, İsrailliler xà xà xà, 

Fransızlar mdr, İzlandalılar hí hí hí,  Taylandlılar 55555, 

Danimarkalılar h æ h æ, Japonlar www, Türkler de adgfjfhjsjdlfhs 

şeklinde internet ortamında kahkahalarını ifade etmektedirler (erişim: 

https://onedio.com, 23.06.2020). 

Öte yandan dijital ortamdaki gülme biçimleri kullanıcının karakterini 

de yansıtmaktadır. Örneğin “asfadghdhg” şeklindeki gülme kişinin 

solak olduğunu göstermektedir. “Zaaaaa” biçimindeki gülme kişinin 

çok esprili ve abartılı kahkahaları olduğunu göstermektedir. 

“Gweqweqwe” harfleriyle gülen kişi bilgisayar oyunları konusunda 

uzmandırlar (erişim: https://www.webtekno.com, 23.06.2020). 
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Örneklerden anlaşılacağı gibi random gülme biçimleri kullanıcının 

uzmanlık, karakter, cinsiyet gibi özelliklerini yansıtmaktadır. 

Online gülme çeşitlerinin anlamlı kelime ya da cümle şeklinde olanları 

da söz konusudur. Bu gülme biçimi “lol” (laugh out loud) ya da 

Türkçesiyle “sesli güldüm” ifadesidir (Hancock, 2004). Gülme 

tepkisinin doğrudan yazıya döküldüğü bu biçim, mizahi olana verilen 

karşılığının anlamı tepkisidir. Bununla birlikte “lol” kısaltması evrensel 

bir hal alarak hemen her dil ve sosyal medya platformunda aynı biçimde 

kullanılmaktadır (Pecune vd., 2015).  

Özetle yazınsal olan gülme tepkileri, yeri geldiğinde anlamlı bir cümle 

ya da kelime yeri geldiğinde ise rastgele tuşlara basmak suretiyle 

anlamsız harfler şeklinde olabilir. Bunların tamamı kullanıcının anlık 

tepkisine göre değişmekle birlikte mizahi içeriğin gülünçlüğüyle de 

yakından ilişkilidir. Sonuç olarak random gülme biçimlerinin ekseriyeti 

dijital unsurun bir tür yansımasıdır.  

SONUÇ 

Sosyal medya ve bilişim teknolojilerinin toplumsal etkisini giderek 

arttırdığı günümüzde, iletişimin toplumsal açıdan interaktif yönü daha 

da belirginleşmektedir. Karşılıklı olarak dijital içeriklerin üretilip 

tüketildiği bu süreç, sanal bir dolaşım ve paylaşım çağı olarak da 

adlandırılabilir. Benzer biçimde komik olan her şeyin bu paylaşıma 

ağına dâhil olması, geleneksel mizaha dair unsurları dönüştürerek, yeni 

ve güncel mizahi türlerin doğmasına katkıda bulunmuştur. 
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Kültürel unsurların yeni medya vasıtasıyla ne yönde üretildiğine dair 

geniş bir perspektif sunan dijital mizah örnekleri, katılımcı ve kolektif 

bir mizahi yorumu ortaya koymaktadır.  Pasif ve edilgen bir kitle yerine 

aktif ve etken bir toplum yaratma eğiliminde olan bu mizahi içerikler, 

çevrimiçi bir mücadele ortamı inşa etmektedir. Mizah temelli dijital 

kültür gücünü etkileşim, kollektif yaratım ve işbirlikçi üretim gibi 

şeylerden almaktadır. Bu düzlemde mizah üreticileri, caps aracılığıyla 

anlamları yeniden üretmek için çeşitli kaynaklardan görüntü ve 

metinleri kopyalayarak dijital güldürünün yeni bir bağlama 

kavuşmasını sağlamaktadırlar.  İnternet kullanıcılarının birbirlerini 

tanımaksızın ortaya koyduğu mizahi ürünler kitleselleşmiş zekânın bir 

örneği niteliğindedir. 

Dijital mizah ürünleri, sanal dünyanın sunduğu imkânlar yardımıyla 

kalaylıkla kopyalanabilmektedirler. Sürekliliğin sağlandığı bu süreçte 

anlam yer yer maniple edilerek medya zenginleşmektedir. Bu bağlamda 

dijital mizah örneklerinin, tüm örnekleri değiştirilebilir, 

ölçeklendirilebilir veya yeniden kurgulanabilir bit boyut 

kazanmaktadır. 

Diğer taraftan dijital mizah ürünleri, kendine has bir sanal gülme tepkisi 

yaratarak en temel anatomik eylemlerden olan gülmeyi de 

dijitalleştirmiştir. Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle ortaya çıkan 

Emoji kültürü, günümüzde Animoji ve Memoji gibi çeşitlere 

ayrılmaktadır. Aslına bakılacak olursa bu çeşitlenme, Emoji’lerin 

hareketlenmesi ve kişiselleşmesini ifade etmektedir. Adeta kişisel bir 

avatara dönüşme yolunda ilerleyen Emoji’ler, herkes tarafından 
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anlaşılan ve kullanılan evrensel bir terminoloji halini almaktadır. Öte 

yandan harfler aracılığıyla olan gülme tepkileri daha çeşitli bir 

görünüme sahiptir. Bazen random gülme bazen de kahkahanın harflerle 

ifadesi olan bu gülme biçimleri, mizahi dijital unsurun niteliğine göre 

değişmekte ve kullanıcının karakteri ve kültürü hakkında da ipuçları 

vermektedir.  
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GİRİŞ 

Toplumsal hayat bir takım sorunları ve istenmeyen davranışları da 

beraberinde getirmektedir. Suç eylemi de bu istenmeyen davranışların 

içinde yer almaktadır. Sosyal yapı, suçu anlama ve önleme adına bazı 

yaklaşımlar geliştirmiştir. Suç ve suçluların biyolojik yapılarının ilişkisi 

bu açıdan dikkat çekici bir noktadadır. İnsan bedeninde bazı hormonal 

ve fizyolojik dengelerin bozulması, suça zemin oluşturabilmektedir. 

Bazı araştırmacılara göre suçluların ortak dış görünüş özellikleri 

bulunmaktadır. Lombroso, Goring, Hooton ve kendi coğrafyamızdan 

İbrahim Hakkı gibi isimler; dış görünüş ve suç ilişkisine dair 

yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bu ve benzer yaklaşımlar sosyal hayatta 

ve sanatta yansıma bulmuştur. Görüntüye dayalı sinema sanatında da 

suç ve suçlu görüntüleri tiplemeleri dikkat çekicidir. Sinemada klasik 

anlatıda karşılaşılabileceği öngörülen iyi-güzel, kötü-çirkin ilişkisi 

çalışmanın bir diğer odak noktasını oluşturmaktadır. Bu açıdan 

sinemada suçlu karakterlerin yapılandırılmasında, dış görünüş ve suça 

meyillilik izlerinin olup olmadığı merak konusu olmuştur. Bu izleri 

açıklamak adına suç, sapma, kriminoloji, biyolojik kriminoloji 

kavramları üzerinde durulacaktır. Özellikle Lombroso’nun görüşleri 

ışığında son bölümde Paramparça (2017) ve Kuzuların Sessizliği 

(1991) filmlerindeki suçlular, dış görünüşleri açısından incelenecek, 

klasik anlatı sineması açısından var olabilecek ilişkiler yorumlana-

caktır. 
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SUÇ VE SAPMA 

Sosyal hayatın neredeyse her dönemecinde karşımıza çıkabilecek olan 

suç davranışı, farklı tanımlara sahip olan bir kavramdır. Bu farklı 

tanımların içinde ortak öne çıkan nokta, bir davranışın suç sayılabilmesi 

için kanun koyucu tarafından cezalandırılmış olması gerektiğidir. 

Sosyolojik, antropolojik vb. açılardan farklı suç yaklaşımları olsa da 

konumuz olan kriminolojiye göre suç; topluma zarar veren ve tehlikeli 

olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen eylemlerdir (Dönmezer, 

1994: 45-48). Suç kavramının çeşitli tanımları yapılsa da suç hakkında 

yaratılıştan gelen her toplumun ya da her kesimin hem fikir olduğu bir 

durumdan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Örneğin ensest 

vakaları bile bazı toplumlarda suç sayılmadığı için evrensel bir suç 

olarak değerlendirilemez (İçli, 1994: 3). Bu yüzden suç unsuruna 

yaklaşırken içinde yaşanılan topluma ve sosyal şartlara bakmak ve o 

yönde bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Suçun bu yüzden 

mutlak bir tanımı bulunmamaktadır. Suç kavramını detaylı açıklamak 

için kendisiyle neredeyse içi içe geçmiş sapma kavramına da bakmak 

gerekmektedir. Sapma; norm ihlalidir. Sapma davranışı daha çok sosyal 

problemlerle ilişkilendirilmektedir. Suç ise yasalarda yapılması veya 

yapılmaması suç olarak tanımlanmış davranışlardır (Dolu, 2012: 34). 

Suç ve sapma davranışları toplumdan topluma değişiklikler gösterse de 

adam öldürmek gibi bazı davranışlar hemen hemen tüm toplumlarda 

suç olarak tanımlanmıştır. Her suçun bir sapma davranışı içerdiği ama 

her sapma davranışının suç olmadığı (Cloward ve Ohlin, 1966: 5; Siegel 

1989: 11) belirtilirken Dolu’ya göre; her suç bir sapma olmadığı gibi 
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her sapma da bir suç teşkil etmemektedir (Dolu, 1994: 36). Aynı 

zamanda suç; evrenseldir, geneldir. Suçsuz bir toplum düşünmek 

mümkün görünmemektedir. Durkheim’a göre suç; normal, zorunlu ve 

yararlıdır. Suçsuz bir toplumun düşünülemeyeceğini söyleyen 

Durkheim, suç davranışının yokluğunda toplumsal bir durağanlığın 

olacağını savunmaktadır (Durkheim, 2014). Lombroso da suçun yararlı 

olduğunu savunan düşünürler arasındadır (Lombroso, 1895). Fakat 

kaçınılmaz bir sosyal unsur olarak görülen suçun, özünde sosyal bir 

uyumsuzluk olduğu göz ardı edilmemelidir (Dönmezer, 1994: 52). 

Suç davranışı farklı türlere ayrılmaktadır. Hacking’e göre suçlar 

temelde normal, biyolojik ve sosyal nedenlere bağlı olarak üçe 

ayrılmaktadır. Bahsedilen suç türleri, alt başlıkları ve çalışma yapan 

isimlerle birlikte aşağıdaki şekildedir: 

1. Normal Suçlar 

a) Biyololik Etmenli Suçlar (Albrecht) 

b) Sosyal Suçlar (Durkheim) 

 

2. Biyolojik Anormallikle Oluşan Suçlar 

a) Atavizm (Önceki Nesillerle İlgili) 

- Organik ya da Fiziksel (Lombroso) 

- Sadece Fiziksel (Colajanni) 

b) Patolojik Bozukluklar 

- Nevroz (Dally, Minzloff, Maudsley) 
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- Nevrasteni (Benedikt, Liszt, Vargha) 

- Epilepsi (Lombroso, Lewis, Roncaroni) 

c) Merkezi sinir sisteminin beslenme bozukluğu (Marro) 

d) Gelişim engelleyici merkezlerin kusuru (Bonfigli) 

e) Moral bozukluğu (Despine, Garofalo) 

3.  Sosyal Anormallikler 

- Ekonomik Etkiler (Turati, Bataglia) 

- Hukuki Uyumsuzluk (Vaccaro) 

- Karışık Sosyal Etkiler (Lassagne, Colajanni) 

Listede görüldüğü üzere Hacking, Lombroso’ya bu tasnifte, biyolojik 

anormallikler başlığı altında, organik ve fizyolojik nedenler kısmında 

yer verir (Hacking, 1990: 75). Suçların farklı kaynakları olduğuna 

inanan Lombroso’ya göre, bu sebepler çoğunlukla birbirine bağlıdır. 

Hava şartları bu sebeplerden biridir. Lombroso, fazla sıcak havaların 

despotizme varacak bir takım aşırılıklara zemin hazırlayabileceğini öne 

sürmektedir. Zina davranışının da sıcak aylarda arttığını bildirmiştir. 

Aşırı soğuk havalarda insanların mukavemetinin kırıldığı ifade etmiştir. 

Zaman dilimlerini, suç işleme ile ilişkilendirmiştir. Suç İşlemenin 

Sebepleri isimli çalışmasında, Eylül ayında akıl hastalıklarının arttığını 

öne sürmüştür. Irk etkileri, kafatası yapısı, saç rengi gibi konular da 

Lombroso tarafından suçla ilişkilendirilmiştir. Brakisefal kafa yapısının 

derecesi arttıkça kişideki cani dürtülerin de artacağını ifade etmiştir. 

Kültürel yapı ve basının suç işlemedeki yerine de değinen Lombroso 

alkol ve tütün tüketiminin artmasının da suç işlemeyi artırdığını 
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savunmuştur. Suçun genetik faktörleri üzerinde duran Lombroso, anne 

ve babası suçlu olan çocukların suça daha çok meyilli olduklarının altını 

çizmiştir. Suçu önlemek için boşanmaların kolaylaştırılması, adalet 

sisteminin tutarlı olması, idari tedbirlerin artırılması gibi çözümler 

üretmiştir (Lombroso, 1963). 

KRİMİNOLOJİ 

Kriminoloji Beccaria ve Lombroso gibi etkili isimlerle çalışma alanı 

haline gelmiş bir disiplindir. 19. yüzyılın sonunda Lombroso, Ferri ve 

Garofalo’nun öncülük ettiği kriminoloji (Pinatel ve Apay, 1955), 

klasisizm ve pozitivizm bakış açılarıyla yoğrulmuştur. Lombroso’nun 

kurduğu pozitivist kriminoloji okulu, modern kriminolojiyi dünyaya 

tanıtmada önemli bir işlev görmüştür. Lombroso’nun kriminoloji ile 

ilgili pek çok fikri tartışılsa da “bilimsel kriminoloji” ve “modern 

kriminoloji”ye katkıları önemlidir (Carrabine vd., 2004). Modern 

kriminolojinin gelişmesiyle kriminoloji pek çok alt başlıkta dallanmış 

ve 20. yüzyıldan itibaren sosyoloji temeline yönelmiştir (İçli, 1994: 15).  

Kriminoloji, İngilizce kökenli bir kavramdır. Türkçe suç anlamına 

gelen “crime” kelimesinden türemiştir. Bu açıdan, suç bilimi olarak 

tanımlanabilir. Önceki bölümlerde bahsedilen suç ve sapma 

davranışlarıyla içi içe olan kriminoloji hakkında geniş bir tanım 

gerekirse; kriminolojinin suça etki eden biyolojik, psikolojik, 

sosyolojik, ekolojik ve diğer nedenleri araştıran bir bilim dalı olduğu 

söylenebilir. Kriminolojik araştırmalar genel olarak ikiye ayrılır. 

Bunlar; suçun sebepleri ve suça verilen tepkilerdir (Dolu, 2012: 33). Bu 

nedenler hukuk sürecinde oldukça geniş bir yelpazede karşılık bulur. 
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Kolluk kuvvetlerden avukatlara, ceza ve hukuk sistemindeki bütün 

aktörler, kriminoloji alanına katkıda bulunabilir. 

Kriminoloji, suç ve suçluları bilimsel açıdan anlamaya çalışır 

(Carrabine vd., 2004). Bu algılama sürecinde kriminolojinin farklı 

görüşleri karşımıza çıkmaktadır. Bunlar temelde antropolojik, 

sosyolojik ve psikolojiye yönelik görüşlerdir. Çalışmamızın odağında 

yer alan Lombroso’ya göre insanlar doğuşları itibariyle suça 

yatkındırlar. Bazı fiziki anomaliler insanları suç işlemeye 

yöneltmektedir. Lombroso, bu fikirlerini zamanla güncelleyip 

değiştirmiştir. Mevcut suçluların %40’ının doğuştan suçlu olduğuna 

kanaat getirmiştir. Lombroso’nun bu yaklaşımı, Harvard 

profesörlerinden Hooton tarafından da kabul görmüş ve devam 

ettirilmiştir (Dönmezer, 1994: 70). Lombroso’nun fiziksel görünüş ve 

suç hakkındaki yorumları, zamanla biyolojik kriminolojiyi 

doğurmuştur. Sosyolojik görüş; suçun; insanın içinde yaşadığı toplumla 

ortaya çıktığını öne sürerken sosyalist görüş; suçu; ekonomik şartların 

bir sonucu olarak ele almaktadır. Psikolojik görüşte zeka eksikliği ve 

suç arasında ilişki kurulmaktadır. Psikiyatrik görüşte de akıl hastalıkları 

ve suç arasında bağ kurulmaktadır. Sosyal bilimlerin farklı alanlarına 

göre kriminolojiye bakışı çeşitlendirmek mümkündür. 

BİYOLOJİK KRİMİNOLOJİ VE LOMBROSO’NUN 

GÖRÜŞLERİ 

Geniş bir yelpazede şekillenen kriminoloji kavramının bir alt dalı olan 

biyolojik kriminoloji, suç ile insanların dış görünüşü arasında bir bağ 

kurmaya çalışır. İnsanlık tarihinden günümüze çeşitli fiziksel özellikler 
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ile bireylerin davranışları arasında bağ kurulmuştur. Ortaçağda suç 

zanlıları arasında en çirkin olanın suçlu olma olasılığının en yüksek 

olduğu iddia edilmekteydi (İçli, 1994: 51). Ortaçağdan günümüze dış 

görünüş ve suç potansiyeli hakkında farklı pek çok uzman ve kaynakta 

anektodlar bulabilmekteyiz. Lombroso, Goring ve Hooton’un görüşleri 

kendi coğrafyamızdan Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnamesi 

gibi çalışmalarda bu konu etrafında çeşitli görüşler belirtilmiştir.  

Lombroso’ya göre, suç eğilimi; akıl sağlığı, sağırlık, frengi, epilepsi ve 

alkolizm gibi aile geçişli hastalıklarla aktarılabilmektedir. Lombroso, 

suçluların bazı benzerliklere sahip olduğunu ifade etmiştir. Burada 

meşhur “suçlu doğanlar” fikriyle "sonradan suç işleyenler" ayrılmıştır. 

İkinci tip suçlular için “criminoloid” ifadesini kullanmıştır. İlk grup 

zaman zaman hayat şartlarına ve çevresel şartlara göre suç işlerken, akıl 

hastalığı gibi sorunlarla suç işleyenler, iyiyi kötüyü ayırt edemedikleri 

için suçlu olabilmektedir ( İçli, 1994: 41). 

Lombroso, suç, suçlu tipleri ve cinsiyetlere göre çeşitli eserlerde farklı 

görüşler belirtmiştir. Criminal Man isimli eserinde, suçluların kafa 

tasları ve maymunların kafa taslarının arkasında benzer bir girinti 

olduğunu ifade etmiştir. Suç işlemenin, insanın en ilkel atalarıyla 

bağlantılı bir çeşit dürtü olabileceğini savunan Lombroso, yüz 

hatlarından insan vücudunun farklı pek çok noktasına kadar yorumlarda 

bulunmuştur. Lombroso’ya göre büyük çeneler, yüksek yanak 

kemikleri; maymunlarda ve vahşilerde görülen tipik özelliklerdir 

(Lombroso, 2006). Lombroso’ya göre; doğuştan suçlunun fiziksel 

özellikleri arasında; vahşi ve sert bakış, küstah bir gülümseme, 
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normalden kısa boy, normalden çok küçük veya çok büyük kafatası, 

kafa basıklığı, işitme koklama bozuklukları, reflekslerde bozukluk, 

brakisefal kafa yapısı, asimetrik yüz, dar alın, kaşların altındaki 

kemiklerin ileri çıkıklığı, çukur ve eğri göz yapısı, geniş ve uzun yüz, 

çene ve yanakta maymunları andıran fazlalıklar bulunmaktadır 

(Lombroso, 1963; Dönmezer, 1994: 86). Lombroso, insan vücudu ve 

suçlu tipleri ilişkisine dair eserlerinde ayrıntılı pek çok çizime yer 

vermiştir. 

Kaynak: Lombroso, 2006. 
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Kaynak: Lombroso, 2006. 
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Görsellerde görüleceği üzere, suçlu tasvirlerinde elmacık kemikleri, 

çene ve kulaklar büyük ve belirgindir. Tüm yüzlerde asimetri 

bulunmaktadır. Kaş altında bulunan kemikler belirgindir. Tasvir edilen 

yüzlerde burun yapısı asimetriye katkıda bulunmaktadır. Aşağıdaki 

görselde Lombroso’nun İtalyan suçlu tiplemeleri paylaşılmıştır. 

 

Kaynak: Lombroso, 2006. 
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Diğer görsellerde olduğu gibi bu çizimde de yüzlerdeki asimetriler 

dikkat çekmektedir. Suçlu tasvirindeki brakisefal kafa yapısı da öne 

çıkmaktadır. Lombroso,  bahsedilen tasvirleri ve bu konudaki fikirlerini 

atavizm görüşüyle açıklamaktadır. Atavizm, suçlu mizacının atadan 

çocuklara geçtiğini kanıtlamak adına kullanılan bir kavramdır. Diğer 

yandan Lombroso, Darwin’in evrim teorisinden etkilenmiş, vahşi ve 

ilkel kökenler konusunda bunu ifade etmiştir (Dönmezer, 1994: 87). 

Lombroso’nun atavizm görüşü, insan dış görünüşündeki vahşi sıfatların 

öne çıkmasıdır. Vücutta kafatasının küçüklüğü, sinüslerin büyüklüğü, 

belirgin şakak kavisleri, göz çukurlarının iriliği, kesif ve kıvırcık saç, 

büyük kulaklar, temas, ağrı ve yaralanmaya karşı hissizlik, kavga 

haricinde pek bir işe yanaşmama, tembellik gibi unsurlar atavizmin 

sınırları içinde yer almaktadır (Lombroso, 1963: 67).  

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, Lombroso’nun biyolojik kriminoloji ile ilgili fikirleri 

ışığında Paramparça (2017) ve Kuzuların Sessizliği (1991) 

filmlerindeki suçlu tiplemeleri incelenecektir. Giriş – gelişme – sonuç, 

iyilik – kötülük, mimesis – katharsis, dengenin bozulması – yeniden 

kurulması gibi (Tuğan, 2018) özellikler düşünüldüğünde seçilen iki 

filmin de klasik anlatı üslubunu benimsediği söylenebilmektedir. 

Klasik anlatının kökeninin Aristo’ya dayandığı bilinmektedir (Bağır, 

2018). Aristo bir yandan sanat ürünlerindeki biçimin nasıl olması 

gerektiği ile ilgili Poetika’sında bir yol haritası çizerken diğer yandan 

farklı eserlerinde sanat ürünlerine konu olan iyi ve güzel arasında ilişki 

kurmuştur. Bu ilişkiyi vurguladığı Metafizik adlı eserinde, güzelliğin en 
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yüksek biçiminin düzen, simetri ve belirlilik olduğunu ifade etmiştir 

(Aristo, 1993: 1078 b.). Lombroso’nun da suçluluğu; asimetri, 

çirkinlik, göze hoş gelmeme gibi özetlenebilecek unsurlarla 

ilişkilendirmesi, Aristo’nun iyi ve güzel arasındaki yorumuna paralel 

bir zemin oluşturmaktadır. Buradan hareketle temel klasik anlatı 

ögelerine sahip bu iki yapımın, suçlu karakterlerin dış görünüşlerinin 

konumlandırılmaları açısından farklı bir zemine sahip olup olmadıkları 

bu bölümde yapılacak çözümlemeler ışığında tartışılacaktır.  

 

PARAMPARÇA FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 

Fatih Akın’ın yazıp yönettiği Paramparça filmi, Katja’nın, eşi Nuri ve 

çocuğunu bir patlamada kaybetmesiyle başlar. Katja yaşadığı 

kayıplardan sonra, saldırının neden yapıldığını ve suçluları öğrenmek 

için dava açar. Dava sürecinde saldırının Neo-Nazi bağlantılı gruplarca 

işlendiği ortaya çıkar. Fakat mahkeme delil yetersizliğinden zanlıları 

serbest bırakır. Bu durumu kaldıramayan Katja, adaleti kendi 

yöntemlerine göre sağlamaya karar verir. Filimde saldırıyı düzenleyen 

çift; Andre Möller – Edda Möller ve onların bağlantılı olduğu erkek 

grup üyesi; Nicolaos Makris bu inceleme açısından ele alınacaktır. 

 

Andre Möller 

 

Katja’nın eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanan Neo-Nazi bağlantılı 

grup üyesi Andre Möller’e ait filmden alınan kare aşağıda 

paylaşılmıştır. 
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Fotoğraf ayrıntılı incelendiğinde, Lombroso’nun suçlu tipi tarifine uyan 

noktalar göze çarpmaktadır. Bunlar, öncelikle belirgin elmacık 

kemikleridir. Andre Möller’in çukur göz yapısı da Lombroso’nun 

tariflerinde yer alan bir unsurdur. Kaşların altındaki kemiklerin çıkık 

olması da Möller’in Lombroso’ya göre suçluluk potansiyelini artıran 

bir detaydır. Çene yapısının büyüklüğü, çenedeki fazlalık ve asimetri 

Lombroso’nun sıklıkla altını çizdiği suçluluk özellikleri arasındadır. 

Diğer yandan aşağıdaki fotoğrafta, Andre Möller karakterinin, farklı bir 

açıdan kafa yapısına bakıldığında hafif brakisefal bir şekille 

karşılaşılmaktadır. Andre Möller’in yüz ve kafa yapısının genel olarak 

Lombroso’nun suçlu tiplemesine uyduğu görülmektedir. 
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Edda Möller 

Filmin diğer zanlısı Edda Möller’in filmden alınan görselleri aşağıda 

paylaşılmıştır. 
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Yüzdeki asimetri Lombroso’nun suçluluk potansiyeli ile ilgili üzerinde 

en çok durduğu konulardan biridir. Eda Möller’in yüzündeki asimetri 

dikkat çekmektedir. Küçük bir yüzü vardır ve çok büyük alın ve çıkık 

çene yapısı, yüzdeki asimetriyi oluşturmaktadır. Burun yapısı da 

asimetriye katkıda bulunmuştur. Eda Möller’in yüzünün asimetrik 

unsurlarla Lombroso’nun tasvirlerine uyduğu söylenebilir. 
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Nicolaos Makris 

Zanlı çiftin bağlantıda olduğu, Nicolaos Makris’e ait görseller aşağıda 

paylaşılmıştır.  
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Nicolaos Makris, Lombroso’nun suçlu tiplemesine önemli ölçüde 

uymaktadır. Lombroso, vahşi tabiat olarak vurguladığı brakisefal kafa 

yapısının suçlu potansiyeli ile ilişkisini sıkça dile getirmiştir. Makris’in 

kafa yapısı görsellerde de görüleceği üzere brakisefaldir. Brakisefal 

kafa yapısına, dar alın eşlik etmektedir. Dar alın yapısı da 

Lombroso’nun görüşleri arasında sıklıkla vurgulanmıştır. Diğer bir 

unsur asimetrik burun yapısıdır. Yüzdeki bütün asimetrilerde olduğu 

gibi özellikle burun asimetrisi de Lombroso’ya göre suçluluk 

potansiyeli ile ilişkilidir. Makris’in yüzündeki izler de yine 

Lombroso’nun bahsettiği detaylar arasındadır.  Çukur göz yapısı ve 

kaşların altındaki kemiklerin ileri çıkıklığı da Makris’in yüzünün büyük 

oranda Lombroso’nun tariflerine uyduğunun göstergeleridir. 

KUZULARIN SESSİZLİĞİ FİLMİNİN ÇÖZÜMLEMESİ 

Jonathan Demme’nin yönettiği Kuzuların Sessizliği filmi; genç FBI 

ajanı Clarice Starling’in, Buffalo Bill lakaplı; kurbanlarının derisini 

yüzen bir seri katile ulaşmak için tutuklu bulunan ünlü bir psikopat ile 

görüşmeye başlamasıyla gelişen olayları anlatmaktadır. Dr. Hannibal 

Lecter ismindeki bu tutuklu, Starling’e bir takım ipuçları verir. 

Lecter’in katillere yönelik karanlık öngörüleri sayesinde Starling, 

araştırmalarını sürdürür. Lecter’in bulunduğu akıl hastanesinin 

idarecisi Dr. Frederick Chilton ise, Buffalo Bill’in yakalanması 

sürecinde öne çıkmaya çalışacak, Starling’in araştırmasını manipüle 

edecektir. Çalışmanın bu bölümünde psikopat katil Dr. Hannibal 

Lecter, Starling’in çalışmalarına engel olmaya çalışan Dr. Frederick 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_trTR842TR842&sxsrf=ALeKk03GN5bXbKOKLZWiWBhI5axFtycyBw:1585408206569&q=Jonathan+Demme&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDE2NX7E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRax8Xvl5iSUZiXkKLqm5uakA4SPkBGEAAAA
https://www.imdb.com/title/tt0102926/characters/nm0372217?ref_=tt_cl_t6
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Chilton ve seri katil Buffalo Bill, Lombroso’nun biyolojik kriminoloji 

yaklaşımı ışığında incelenecektir. 

Dr. Hannibal Lecter 

Kurbanlarının uzuvlarını yiyen psikopat doktor Lecter’e ait fotoğraflar 

aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Hannibal Lecter’in yüzüne bakıldığında; geniş bir alın dikkati 

çekmektedir. Lombroso’nun suçlu tipindeki “dar alın” vurgusuna 

uymayan bu yüzde belirgin bir asimetri de bulunmamaktadır. Kulaklar 

ve çenede de Lombroso’nun suçlu tiplemesine uyan büyük ve asimetrik 

yapılar görülmemektedir.  Lecter, filmde pek çok suçu işleyen bir 
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psikopat olarak konumlandırılmıştır fakat Lombroso’unun suç işleme 

potansiyeli ile dış görünüş bağlantısındaki özellikleri büyük oranda 

taşımamaktadır. 

 

Lombroso’nun suçlu tipinde üzerinde durduğu kafa yapısı şekilleri 

açısından Lecter’in kafa yapısına bakıldığında, brakisefal bir özellik 

göze çarpmamaktadır. Bu yönüyle Lombroso’ya göre Lecter’in iyi bir 

insan potansiyeline sahip bir yüz ve kafa yapısına sahip olduğu 

söylenebilir. Lecter’in filmdeki karakterinin, Lombroso’nun 

yaklaşımına ters bir konumlandırılmaya sahip olması dikkat çekicidir. 
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Dr. Frederick Chilton 

Ajan Starling’in çalışmalarına engel olan Chilton’un yüzüne ait 

fotoğraf aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Chilton’un yüzüne bakıldığında Lombroso’un yaklaşımında sık sık 

altını çizdiği belirgin bir asimetriye sahip olmadığı görülmektedir. 

Chilton’un sadece kulaklarının büyüklüğü ve dışa dönük oluşu 

Lombroso’nun suçlu tiplemesine uymaktadır.  

 

https://www.imdb.com/title/tt0102926/characters/nm0372217?ref_=tt_cl_t6
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Buffalo Bill 

Seri katil Buffalo Bill’in yüz fotoğrafı aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Buffalo Bill’in yüzüne bakıldığında uzun bir yüze sahip olduğu 

görülmektedir. Uzun yüz, çok büyük yüz Lombroso’nun suçlu 

tiplemesine uymaktadır. Aynı zamanda büyük çene ve asimetrik burun 

da Lombroso’nun tasvirlerinde yer almaktadır. Fakat yine de geniş bir 

alna sahip olması, kulaklarının dikkat çekici bir asimetriye sahip 

olmaması ve yüzde belirgin bir asimetri bulunmayışı açısından Buffalo 

Bill’in Lombroso’nun suçlu özlelliklerine uymayan yönleri de söz 

konusudur. Buna rağmen, filmdeki diğer suçlulara nazaran Buffalo 
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Bill’in yüzünün Lombroso’nun tasvirlerine daha yakın olduğu 

söylenebilir. 

SONUÇ 

Biyolojik kriminolojinin kurucularından Lombroso, suç işleme 

davranışı ile suçluların dış görünüşleri arasında ilişki kurmaya çalışmış, 

pek çok fikri ilerleyen zamanda çürütülse de görüşleriyle kriminoloji 

alanına yeni bir soluk getirmiştir. Lombroso’ya göre yüzdeki asimetri, 

brakisefal kafa yapısı, çukur göz, çıkık kaş kemikleri, geniş asimetrik 

çene, büyük fazlalık gibi duran kulaklar, dar alın vb. özellikler kişinin 

suç işleme potansiyelini göstermektedir. Lombroso, suç ile vahşi 

görüntüyü ilişkilendirmiş, doğuştan suçluluk, atavizm gibi kavramlar 

çerçevesinde suç işleme davranışını açıklamaya çalışmıştır. Çalışmaları 

devam eden dönemlerde tartışılsa da görüşleri ve açıklamaları 

toplumsal alanlarda farklı yansımalar bulmuştur. Bu yansımalardan biri 

de görsel sanatlardan biri olan sinemadır. Sinemada klasik anlatı ile 

vücut bulan görüntü – suçluluk ilişkisi kadim kültürel kodlar 

taşımaktadır. Klasik anlatıdaki iyi ve kötü arasındaki mutlak fark, iyiler 

ve kötülerin dış görünüşleri ile ilgili ayrımlar Lombroso’ya benzer bir 

bakış açısının kapısını aralamaktadır.  

 

Bu çalışmada Lombroso’nun fikirleri ışığında klasik anlatı örneği olan 

Paramparça ve Kuzuların Sessizliği filmleri irdelenmiştir. Paramparça 

filminde üç kötü karakter bulunmaktadır. Bunlardan ilki Andre Möller, 

Lombroso’nun ayrıntılarıyla tarif ettiği pek çok özelliği taşımaktadır. 

Çukur gözler, çıkık kaş kemikleri, elmacık ve çene kemiklerindeki 

fazlalıklar ve hafif brakisefal kafa yapısıyla Andre Möller karakteri, 
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Lombroso’nun görüşlerine paralel bir suçlu tasvirini oluşturmuştur. 

Edda Möller ise diğer suçlular arasında Lombroso’nun tariflerine en az 

uyan karakterdir. Yine de Edda Möller’in yüzündeki asimetri 

Lombroso’nun görüşlerini doğrular niteliktedir. Nicolaos Makris ise 

Lombroso’nun suçlu dış görünüşü tanımlarına neredeyse birebir 

uymaktadır. Nicolaos Makris karakteri; dar alın, asimetrik büyük 

burun, büyük kulaklar, brakisefal kafa yapısı gibi ilk bakışta dikkat 

çeken özellikler ile diğer karakterler arasında Lombroso’nun suçlu 

tiplemesine en fazla uyan karakter olmuştur. Buradan hareketle 

Paramparça filminde Lombroso’nun suçlu tiplemelerine paralel 

oyuncular seçildiği görülmektedir.  

 

Kuzuların Sessizliği filminde öne çıkan psikopat Dr. Hannibal Lecter 

ve seri katil Buffalo Bill karakterlerine ek olarak, ajan Starling’in 

çalışmalarına kasıtlı bir şekilde engel olmaya çalışan Dr. Frederick 

Chilton’un yüzleri, dış görünüş ve suçluluk potansiyeli açısından 

değerlendirilmiştir. Dr. Hannibal Lecter’in yüzü genel olarak 

Lobrosso’nun suçlu tiplemesine uymamaktadır. Lombroso’nun dar 

alın, asimetrik yüz, çıkık elmacık kemikleri, çıkık kaşlar ve çukur 

gözler olarak kabaca özetlenebilecek suçlu tiplemesine dair Dr. 

Hannibal Lecter’da her hangi bir suçluluk işareti bulunmamaktadır. 

Lecter’ın filmdeki kişiliğinin sanattan zevk alan, kibarlık takıntısı olan, 

zeka ve incelik peşinde koşan yönleri düşünüldüğünde; suçlu tipinden 

uzaklaşan bu yüzün film dili açısından farklı anlamlar oluşturduğu 

öngörülmektedir. Dr. Frederick Chilton’un yüzüne bakıldığında bir 

takım asimetriler bulunsa da Chilton’un da genel olarak Lombroso’nun 

https://www.imdb.com/title/tt0102926/characters/nm0372217?ref_=tt_cl_t6
https://www.imdb.com/title/tt0102926/characters/nm0372217?ref_=tt_cl_t6
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tanımlarından uzak bir yüze sahip olduğu görülmektedir. Chilton’un da 

filmde bir idareci olması, eğitimli birini temsil etmesi, karar verici 

mercide bulunması gibi faktörlerin dış görünüş konumlandırmasında 

etkili olduğu düşünülmektedir. Seri katil Buffalo Bill’in yüzü 

incelendiğinde; filmdeki diğer iki karaktere göre Lombroso’nun 

tanımlarına en yakın suçlu yüzü olduğu görülmektedir. Uzun ve büyük 

yüz, büyük çene, büyük ve asimetrik burun gibi unsurlar, Lombroso’ya 

göre Buffalo Bill’in suçluluk potansiyeli taşıdığını göstermektedir. 

Bill’in, Lecter ve Chilton’ın aksine, toplumsal hayatta belli bir 

katmanın üstünde olmayışı ile paralel giden bu suçlu görünüşü 

potansiyeli düşündürücüdür. Diğer yandan yüzde farklı ve çok belirgin 

bir asimetri olmayışı Paramparça filmindeki suçlulara nazaran Buffalo 

Bill’i tam olarak suçlu tasvirine yakınlaştırmamaktadır. Kuzuların 

Sessizliği filmindeki suçluların genel olarak Lombroso’nun tarifindeki 

suçlu tiplemesinden uzaklaştığı görülmektedir. Paramparça ve 

Kuzuların Sessizliği filmlerindeki suçlu tiplemelerinin farklılığı 

düşünüldüğünde, Paramparça filmindeki suçluların toplumun daha alt 

tabakasından, eğitimsiz ve doğrudan terör örgütü bağlantısı olmaları 

yönü öne çıkmaktadır. Kuzuların Sessizliği filmindeki suçluların 

eğitimi, meslekleri ve ait oldukları toplumsal grup düşünüldüğünde 

klasik anlatıdaki Lombroso’nun görüşlerine paralel konumlandırılan iyi 

– güzel çizgisinden uzaklaşıldığı anlaşılmaktadır. Klasik anlatı 

sinemasının bu açıdan zengin, eğitimli, toplumun üst grubunu temsil 

eden kötüler için daha güzel yüzler seçtiği söylenebilmektedir. 

Paramparça filminde ise neredeyse Lombroso’nun tanımlarına birebir 

uyan yüzler kullanıldığı düşünüldüğünde klasik anlatı filmlerde 



 
 

 

 149 

suçlunun bulunduğu toplumsal tabakanın düşmesiyle dış görünüş 

açısından daha katı seçimler yapılabildiği anlaşılmaktadır. Toplumsal 

kabullere yön verebileceği düşünülen bu sonuç göz önünde alındığında 

dış görünüş ve yüklenen anlamlar açısından yeterli çalışmaların 

yapılmadığı ortadadır. Suçluluk ve dış görünüş ya da iyilik ve güzellik 

gibi kavramları özdeşleştirebilmesi ve bu eşleştirmeleri toplumsal 

sınıflara göre yapabilmesi açısından klasik anlatı sinemasındaki 

yapımların daha geniş bir örneklem içinde değerlendirilmesinin 

toplumsal kabulleri anlama adına önemli çalışmalar oluşturacağı 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Amerika kıtasına bakıldığında pek çok farklı topluluktan insanın 

yaşadığını görülmekle birlikte bu topluluklar içerisinde siyahilere 

yönelik tutumların sorunlu bir alan oluşturduğu dikkatleri çekmektedir.  

Amerika tarihinde siyahilerin dışlanan, ötekileştirilerek ırkçılığa maruz 

kalan bir toplum olduğu söylenebilir. Eğitim, sağlık gibi alanlarda dahi 

ötekileştirmeyle karşı karşıya kalmışlardır. Nelson Mandela, Martin 

Luther King gibi önemli isimlerin mücadeleleri, siyahilere yönelik 

ırkçılığın, adaletsiz ortamın daha da görünür hale gelmesini sağlamıştır 

(Mızrak, 2016: 2). Ayrımcılığı kişilerin birbirine uygulayacağı gibi 

kurumlar da bireylere uygulayabilir (Çiftçi, 2019: 155). 

Günümüzde ise Amerika’daki siyahilerin, cinayet ya da polis şiddetinin 

hala baş aktörleri olarak yer aldığı haberlere şahit olunmaktadır. Son 

olarak ABD’de George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın polis 

tarafından öldürülmesi ile ırkçılık tartışmaları yeniden gündeme 

gelmiştir. Olayın ardından ABD başta olmak üzere İngiltere, Almanya 

gibi ülkelerde protesto gösterileri gerçekleşmiş ve siyahilere yönelik 

ırkçılık küresel bir sorun olarak tekrar kendisini göstermiştir. Bu 

noktada kitle iletişim araçlarının temel içeriği olan haber büyük önem 

taşımaktadır. Her medya organı kendi benimsediği yayın politikası 

doğrultusunda haberini oluşturmakta ve haberi belirli süzgeçlerden 

geçirerek topluma sunmaktadır. Haberlerde kullanılan kelimeler ve 

görseller de bu yayın politikası etrafında çerçevelenir. Yayın 

politikasının temel çerçevesini oluşturan dil ise toplumu büyük oranda 

etkileme potansiyelini içinde barındırmaktadır. Buna bağlı olarak dil, 
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haber yoluyla nefret söylemi gibi çeşitli söylemlerin de yeniden 

üretilmesine neden olabilmektedir. Haber yoluyla üretilen söylemler, 

haberin toplumda nasıl algılanacağı konusunda da belirleyici rol 

oynamaktadır. Bu nedenle kamuoyu oluşmasında büyük role sahip olan 

haberlerin incelenmesi, haber metinlerinde verilenlerin dışında alt 

metinlerinin görünür hale getirilmesi önem taşımaktadır.  

Bu çalışma kapsamında George Floyd olayının Türk basınında nasıl yer 

aldığı, farklı yayın politikasına sahip Birgün, Sabah ve Habertürk haber 

siteleri üzerinden 28 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında incelenecektir. 

Araştırma yöntemi olarak Teun Van Dijk’in Eleştirel Söylem 

Analizi’nden yararlanılacaktır. Araştırmada, farklı görüşe sahip haber 

sitelerinin, haberleri sunuş biçimindeki farklılıkları göstermek 

amaçlanmıştır. 

1. Irkçılık Temelli Nefret Söylemi 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ırkçılık ‘’İnsanların toplumsal 

özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka 

ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti, rasizm’’ olarak yer almaktadır 

(Türk Dil Kurumu, 2020). Irkçılık, toplumsal yaşamın içinde her zaman 

var olmuş sorunlu bir alandır. Tarihine baktığımızda ırkçılığın 

kökenlerinin köleliğe kadar gittiğini görmekteyiz. Özellikle de 

Amerikan kıtasında beyaz ırkın üstün ırk olduğu anlayışı kabul 

ettirilerek sömürgecilik faaliyetleri sürdürülmüştür. Bu ideoloji beyaz 

ırkın üstünlüğüne vurgu yaparken beraberinde, siyahilerin beyaz ırktan 

daha aşağı bir ırk olduğu görüşünü de içinde barındırıyordu (Gazi, 

2018: 50). Oluşturulan ‘’biz’’ ve ‘’öteki’’ durumu siyahilerin 
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ötekileştirilip; eğitim, sağlık gibi alanlardan yararlanma, yerleşim 

yerlerinin ayrı olması, oy kullanma haklarının olmaması gibi çok sayıda 

eşitsizliğe maruz kalmalarına neden olmuştur (Mızrak, 2016: 8). Nefret 

kelimesinin terim olarak kullanımı, 1986’da ABD’de beyaz bir grup 

öğrencinin siyahi bir vatandaşa yönelik saldırgan hareketlerinin 

medyada ele alınmasıyla gerçekleşmiştir. Bunun doğal bir sonucu 

olarak nefret suçlarına yönelik ilk yasal düzenlemeler, göçmen ülkesi 

olması nedeniyle ABD’de gerçekleşmiştir (Yaşa, 2017: 4). ABD başta 

olmak üzeri dönem dönem dünyanın pek çok yerinde ırkçılık temelli 

nefret söylemlerine rastlanmakta, bazılarının da şiddete dönüştüğüne 

şahit olunmaktadır. Van Dijk eylemleri değerlendirilirken, ‘onlar’ın 

eylemlerine negatif yaklaşılırken, ‘’biz’’e yönelik eylemlere pozitif 

yaklaşılması noktasına dikkat çeker (Van Dijk, 1993: 252). Ulus 

devletlerin oluşturduğu ‘’biz’’ ve ‘’öteki’’ algısı, ötekileştirmeyle 

beraber çeşitli nefret söylemlerine dönüşerek toplum içinde nefret 

suçlarına da zemin hazırlamaktadır (Vardal, 2015: 137). Bu noktada 

kitleleri etkileme konusunda haber medyası ve kullandığı haber dili 

büyük önem taşır. Özellikle nefret söylemlerinin arkasında yatan 

ideolojiyi besleyecek nitelikte yapılan haberler toplumda ırkçılığın 

artmasına ve nefretin şiddet boyutuna gelmesine neden olabilmektedir. 

2. Söylem Olgusu ve Söylem Analizi 

Söylem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Teun Van Dijk’tir. 

Ona göre eleştirel söylem çözümlemesi, eşitsizlik, adaletsizlik ve gücün 

kötüye kullanılmasının söylemsel boyutlarıyla ilgilenmektedir (Kurt, 

2019: 3). Toplumlar içinde oluşturulan ‘’biz’’ ve ‘’onlar’’ arasındaki 
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zıtlığı ideolojik söylemin ana yöntemi olarak düşünen Dijk, söylem ve 

ideolojiyi beraber ele almaktadır. Gündelik hayatta yapılan 

konuşmalarda fikirlerin arkasında yatan en temel olgunun ideoloji 

olduğu söylenebilir (Çoban ve Özarslan, 2003: 19). Söylem analizi ise 

dilin incelenmesi anlamına gelmektedir. Burada anlatılmak istenen 

ifadelerin söze ya da kâğıda dökülenden ziyade arka planda yatan 

düşünceyi incelemek, içeriğe odaklanmaktır (Çelik ve Ekşi, 2013: 105). 

Söylem çözümlemesinde toplumsal olarak ortaya çıkan gerçeklerin, 

düşüncelerin nasıl ortaya çıktığı, sürdürüldüğü, aktarıldığı ve nasıl 

değerlendirildiği araştırılır. Yalnızca sözlü ya da yazılı değil, görsel 

unsurlar da söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenebilmektedir. Van 

Dijk, Faucault gibi isimlerin de aralarında bulunduğu eleştirel söylem 

çözümlemesinde ise daha çok dilin; güç, politika ve siyaset üzerindeki 

etkisi üzerine odaklanılır. Eleştirel söylem çözümlemeciler, dili 

toplumsal bir araç olarak görmektedirler. İktidar ve güç ilişkilerinde 

dilin ne gibi işlevleri olduğuyla ilgilenirler (Gür, 2013: 189). Eleştirel 

söylem çözümlemesinde amaç politik ve toplumsal bir sonuca 

ulaşmaktır. Konu ele alınırken tarihsel boyut dışarıda bırakılmaz ve 

olaylara daha eleştirel yaklaşılır (Çakmak ve Bilişli, 2019: 103). Güç ve 

iktidar ilişkilerine odaklanılırken söylem dışarıda bırakılamaz. 

Dolayısıyla yapılan haberler de içinde bulunulan toplumdan bağımsız 

düşünülemez. Buna bağlı olarak toplumun ekonomik, politik durumu 

haber dilini de büyük ölçüde etkilemektedir. Eleştirel söylem analizi de 

haberin bu etkenlerle beraber nasıl ele alındığı ve söylemlerin hangi 

çerçeveler içerisinde yeniden üretildiğini çözümlemektedir 

(Karaduman, 2017: 38). 
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3. Haberde Söylem Üretimi 

Basının dördüncü güç olarak ele alındığı düşünüldüğünde, haber 

önemli bir yere sahiptir. Ancak haberler aktarılırken ortaya çeşitli 

farklılıklar çıkmaktadır. Haberi yayımlayan kurumun ideolojisi ile 

haberi aktaran gazetecinin bağlı olduğu görüş haberin kurgulanmasında 

ortaya çıkan farklılıkların temelini oluşturmaktadır. Haberde kullanılan 

kelimeler, ifadeler ve fotoğrafların seçimi gibi konular da belli 

ideolojilere göre şekillenmekte ve anlamın üretildiği bir araç olarak dil 

ile topluma aktarılmaktadır (Yağlı, 2007: 357). Tokgöz’ün (2008) de 

dediği gibi haberler kurgusal metinlerdir ve bu kurgusal metinlerde yer 

alan olaylar belli bir söylem çerçevesinde insanlara aktarılır. Bu 

söylemler de egemen ideolojiden bağımsız değildir (200). Habere dil 

yoluyla anlam yüklenirken çeşitli gerçeklikler inşa edilmektedir. Bu 

nedenle haberlerin, gerçeklerin olduğu gibi aktarılmasından ziyade 

daha çok ideolojilerle alakalı olduğu söylenebilir (Devran, 2010: 118). 

Buna bağlı olarak haberlerde egemen ideoloji yeniden üretilebilir ya da 

daha muhalif bir söylemle insanlara aktarılabilir. Aileden, çevreden 

edinilen ideolojik düşünceler, söylemle beraber toplum içinde yeniden 

üretilme imkanı bulur. Egemen ideolojiler, haberde neyin ne şekilde 

söyleneceği konusunda basın üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu 

nedenle haber metinlerindeki ideolojileri okumak, medya metinlerinde 

açıkça verilemeyeni anlayabilmek açısından önemlidir (Çoban, 2009: 

49). 
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Dijk medya metinlerinin belli ideolojilerin altında şekillenmesi 

durumunu, konuya özne odaklı yaklaşarak açıklamaktadır. Buna örnek 

olarak grupların olumsuz eylemlerine yönelik yapılan haberlerde 

öznenin yer almadığını ya da öznenin aktif olarak kullanılmadığını 

belirtmektedir (Özerkan, 2002: 67). Ona göre iktidarın söylemlerinin 

topluma yansıtılması konusu incelenmeli ve bu durumu ortaya 

çıkartmak için haber metinlerinin analiz edilmesi gerekmektedir. 

Kamusal söylemin bir çeşidi olarak haberleri ele alan Dijk, yalnızca 

haberlerin içeriğini değil okurlar tarafından haberin nasıl alımlandığı 

konusuna da dikkatleri çekmektedir (Van Dijk’ten akt: Dedeoğlu, 2013: 

44).  

4. Örnek Olayın Ard Alan Bilgisi 

25 Mayıs 2020 tarihinde ABD Minneapolis’te yapılan sahte banknot 

ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri olan Dermek  Chauvin 

isimli beyaz bir polis memuru, George Floyd isimli Afro-Amerikan 

vatandaşı yere yüzüstü yatırarak dizleriyle boynuna bastırmış ve 

Floyd’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu 

olay üzerine ABD’de polis şiddeti ve ırkçılık tartışmaları tekrar 

gündeme gelmiştir. Olayın ardından ABD başta olmak üzere İngiltere, 

Hollanda, Almanya gibi çok sayıda ülkede de ırkçılık ve polis şiddetini 

kınayan protestolar düzenlenmiştir. Türk medyasında da olay ile ilgili 

farklı görüşlere sahip gazetelerde çok sayıda haber yapılmıştır.  

Bu çalışmada da kendi ideolojileri doğrultusunda yayın politikasına 

sahip olan, Birgün, Sabah ve Habertürk internet haber siteleri 

incelenecektir. Araştırmada sol ideolojiye sahip olarak Birgün, sağ 
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ideolojiye sahip olarak Sabah ve ideolojik açıdan liberal yaklaşıma 

sahip olduğu düşünen Habertürk ele alınmıştır. Araştırmada ideolojik 

farklılıkların haber söylemlerinde de farklılıklar yarattığı hipotezinden 

yola çıkılmıştır. İnceleme haber sıklığının yoğunlaştığı 28 Mayıs- 4 

Haziran tarihleri arasını kapsamaktadır. Van Dijk’in söylem 

çözümlemesinden yararlanılacak olan çalışmada, haber metinlerinin 

makro ve mikro yapısına bakılacaktır. Başlıklar, haber girişleri ve ana 

olay, ardalan ve bağlam bilgisi gibi makro yapıdaki özellikler üzerinden 

analiz yapılacaktır. Mikro yapıda ise haber metninde kullanılan 

kelimeler ve retorik incelenecektir (Dijk, 1988: 73-93).  

4.1 Birgün Gazetesi 

4.1.1 Başlıklar 

Birgün gazetesinde George Floyd’un ölümü ile ilgili 7 günlük süreçte 

62 haber yapılmıştır. İncelenen 62 haber başlığının birbirleri ile uyumlu 

olduğu gözlemlenmiştir. Haber başlıklarında kullanılan öznelerin 

“polis, George Floyd, siyahiler, Trump” olduğu görülmektedir. Haberin 

içeriğinde olduğu gibi başlıklarda da gösterici/polis ve gösterici/Trump 

gibi karşıtlıklar yer almaktadır. Genel olarak haber başlıklarına 

bakıldığında polis şiddetinin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Örnek 

haber başlıkları aşağıdadır. 

‘’ABD’de eylemler 9. Gününde; Polisler teslim olan bir eylemciyi 

öldürdü’’ (04.06.2020). 

‘’Trump'tan Floyd'un katlini protesto edenlere tehdit’’ 

(29.05.2020). 
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‘’George Floyd'un öldürülmesini protesto edenlere polisten biber 

gazlı saldırı’’ (28.05.2020). 

4.1.2. Haber Girişleri ve Ana Olay 

Haber girişleri ve ana olaylar incelendiğinde çoğunlukla polis ve 

eylemcilerin karşı karşıya geldiği görülmektedir. Haberlerde polis 

şiddeti ve ırkçılıktan bahsedilirken yapılan eylemlerin şiddet boyutuna 

varma durumu ile ilgili haberlere daha nadir yer verilmiştir. Haber 

girişleri ve ana olayda, göstericilerin ırkçılığa karşı adalet arayışı içinde 

oldukları vurgusu yapılırken polisin tavrı ve müdahalesinin aşırı olduğu 

fikri ön plana çıkarılmıştır.  

ABD’nin Minneapolis şehrinde George Floyd’un polis şiddeti 

sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ülke çapında ırkçılık 

karşıtı protestolar başladı. Bir haftayı aşkın bir süredir devam 

eden eylemlerde 10 bini aşkın insan gözaltına alındı. Associated 

Press’te yer alan habere göre, polis şiddetine ve polise tutuklama 

yetkisi verilirken, sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara 

dökülen eylemcilerin her gün yüzlercesi gözaltına alınıyor. 

Polis şiddetine vurgu yapılırken, yapılan eylemlerin adalet arayışının 

bir sonucu olarak ortaya çıktığı da haber girişlerinde yer almaktadır.  

Dünyanın birçok yerinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden 

yurttaşlar protesto gösterileriyle anılıyor, adalet talebi dile 

getiriliyor. ABD’de hayatını kaybeden siyah yurttaş George 

Floyd için yapılan eylemler bir haftayı aşkın süredir devam 
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ederken İsrail ve Fransa’da da eylemler yapıldı, polis şiddeti 

lanetlendi.  

Haber, ABD’de siyahilerin polis tarafından öldürülmesi ile başlayan 

protestoların dünya genelinde karşılık bulmasıyla, polisler ve 

siyahilerin birbirine karşıt iki taraf olarak algılanmasına neden 

olmaktadır.  

4.1.3. Ardalan Bilgisi, Bağlam ve Tarih 

Van Dijk’a göre ardalan ve bağlam bilgisi olayların sosyal ve politik 

yönünü oluştururken, daha çok tarihsel ve yapısaldır. Haberin 

bağlamını ırkçılık sorunu ve polislerin siyahilere yönelik şiddeti 

oluşturmaktadır. Bu sorun siyahi olan George Floyd’un öldürülmesi ile 

tekrar gündeme gelmiştir. Bu ardalan ve bağlam bilgisine yalnızca bir 

haberde rastlanılmıştır.  

George Floyd isimli siyah yurttaşın öldürülmesi ABD'de polis 

şiddetini yeniden gündeme getirdi. Ülkede 2013'ten 2019'un 

ortasına kadar siyahlar da dahil 7 bin 666 kişi polis şiddeti 

nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke nüfusunun sadece yüzde 

13,4'ünü oluşturan siyahlar, beyazlara oranla polis şiddetine 2 

buçuk kat daha fazla maruz bırakılıyor.  

4.1.4. Kelime Seçimleri 

Haberde kelime seçimi, ideolojilerin dil yoluyla topluma 

aktarılmasında aracı konumundadır.  Bu nedenle haberler analiz 

edilirken, haberde yer alan kelimeler büyük önem taşımaktadır. 

Haberde yer alan kelime seçimlerine bakıldığında, protestocuları 
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destekler ve polis şiddetini kınar nitelikte olduğunu söylemek 

mümkündür.  

‘’Adalet arayışı her yerde’’ 

‘’ABD'de George Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 

devam ediyor: Polis şiddetine hayır’’ 

‘’ George Floyd'u öldüren polis daha önce defalarca şikâyet 

edilmiş!’’ 

 ‘’Fransızlar ırkçılığa karşı 4 yıl sonra sokaklara döküldü’’ 

4.1.5. Haberin Retoriği 

Haberlerde yer alan istatiksel veriler, sayılar ve fotoğraflar haberin 

retoriğini oluşturmaktadır. Bunların hepsi haberin inandırıcılığını 

arttırmaktadır. Birgün gazetesinde polisin gözaltına aldığı 

protestocuların sayısına sıkça yer verilmiştir. Haber metninde yer alan 

protestocuların ırkçılık karşısındaki mücadelesi, haberde verilen 

fotoğraflarla da desteklenmiştir.  

‘’George Floyd protestolarında 10 binden fazla insan gözaltına 

alındı’’ 

‘’Polis şiddetine ilişkin verilerin bulunduğu "Mapping Police 

Violence" sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de 2013'ten 

2019'un ortasına kadar siyahlar da dahil 7 bin 666 kişi polis 

şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi’’ 

‘’ çarşamba günü binlerce kişi Stockholm’ün merkezinde 

Stureplan’da ırkçı polis şiddetine tepki göstermek için bir araya 
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geldi. Eylemciler ‘’No justice no peace’’ (Adalet yoksa barış da 

yok), “We demand justice” (Adalet istiyoruz), “Am I next?” 

(Sıradaki ben miyim?) yazan pankartları taşıdılar. Elli kişiye 

kadar izinli olan gösterinin binleri bulması üzerine polis zaman 

zaman göstericileri dağıtmaya çalıştı’’ 

 

Resim 1: Birgün Gazetesi (2020) 

4.2. Sabah Gazetesi 

4.2.1. Başlıklar  

Sabah gazetesinde George Floyd’un ölümü ile ilgili 7 günlük süreçte 93 

haber yapılmıştır. İncelenen 93 haber başlığının birbirleri ile uyumlu 

olduğu gözlemlenmiştir. Haber başlıklarında kullanılan öznelere 

bakıldığında; göstericiler ve polisin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Haberin içeriğinde olduğu gibi başlıklarda da gösterici/polis 

karşıtlıkları yer almaktadır. Genel olarak haber başlıklarına 

bakıldığında göstericilerin protestolarına ve göstericilerin polise 
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yönelik şiddetine odaklanıldığı görülmektedir. Örnek haber başlıkları 

aşağıdadır. 

‘’ Siyahi öfke ABD’nin dört bir yanını sardı’’ (31.05.2020) 

‘’Son dakika haberi: ABD'de öfke dinmiyor! George Floyd'un 

öldürülmesine tepkiler büyüyor! Polis merkezini ateşe verdiler, 

acil durum ilan edildi’’ (29.05.2020) 

‘’ Floyd isyanı kaosa dönüştü’’ (30.05.2020) 

4.2.2. Haber Girişleri ve Ana Olay 

Haber girişleri ve ana olaylar incelendiğinde çoğunlukla polis ve 

eylemcilerin karşı karşıya geldiği görülmektedir. Ülkenin kaosa 

sürüklendiği, göstericilerin yağmalamaları ve eylemlerin şiddet 

boyutuna ulaştığına yönelik haberlere de sıklıkla yer verilmiştir. Polis 

şiddeti ve ırkçılıkla ilgili haberlere az sayıda yer verildiği saptanmıştır. 

Haber girişleri ve ana olayda, göstericilerin polise ve ülkeye verdikleri 

zarar üzerinde durulurken, eylemler daha çok isyan olarak 

nitelendirilmiştir. 

‘’ABD'de polisin ırkçı vahşetine karşı gösteriler üçüncü gününde 

de sürdü. Birçok yerde çatışmalar yaşandı. Protestocular bir 

karakolu ele geçirdi. ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi 

George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından 

başlayan protestolar, ülke genelinde kaosa neden oldu. 

Gösteriler üçüncü gününde de şiddete dönüştü’’.  
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‘’Siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden 

sonra çıkan olaylar sürüyor. Protestocular birçok yeri ateşe verip 

yakarken zaman zaman da polisle çatışıyor. Houston'dan gelen 

görüntüler ise, dehşete düşürecek cinsten. Güvenlik kamerasına 

yansıyan görüntülerde bir silah mağazasının kapısı pikap aracın 

yardımıyla kırılıyor. Silah mağazasına verilen zararın 180 bin 

dolardan fazla olduğu sanılıyor’’. 

4.2.3. Ardalan Bilgisi, Bağlam ve Tarih 

Sabah gazetesinde ardalan ve bağlam bilgisine hiçbir haberde 

rastlanılmamıştır. Eylemlerin neden yapıldığıyla ilgili haberler yerine 

eylemlerin şiddet boyutuna ulaşmasına yönelik vurgu yapılmıştır.  

4.2.4. Kelime Seçimleri 

Haberde kelime seçimi, ideolojilerin dil yoluyla topluma 

aktarılmasında aracı konumundadır.  Bu nedenle haberler analiz 

edilirken, haberde yer alan kelimeler büyük önem taşımaktadır. 

Haberde yer alan kelime seçimlerine bakıldığında, siyahilerin öfkesi 

gibi ifadeler kullanılarak haberin içinde ötekileştirme yapılmıştır. 

Haberde ırkçılık ve polis şiddeti ifadelerinden çok, eylemciler, 

yağmacılar, kaos gibi ifadeler yer almaktadır.  

‘’ABD'de öfke kaosa döndü Washington'da sokağa çıkma yasağı 

ilan edildi!’’ 

‘’ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular 

tarafından yağmalandı’’ 

‘’ABD’deki siyahi isyan Fransa’ya da sıçradı’’ 
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4.2.5. Haberin Retoriği 

Haberlerde yer alan istatiksel veriler, sayılar ve fotoğraflar haberin 

retoriğini oluşturmaktadır. Bunların hepsi haberin inandırıcılığını 

arttırmaktadır. Sabah gazetesinde sayısal verilere yer verilmemiştir. 

Haberde ABD Başkanı Trump ve ABD Belediye Başkanlarının 

ifadelerine yer verilmiş ve inandırıcılık sağlanmaya çalışılmıştır. Haber 

metninde eylemcilere yönelik olumsuz ifadeler, haberde verilen 

fotoğraflarla desteklenmiştir.  

 

Resim 2 : Sabah Gazetesi (2020) 

 

4.3. Habertürk Gazetesi 

4.3.1. Başlıklar  

Habertürk gazetesinde George Floyd’un ölümü ile ilgili 7 günlük 

süreçte 33 haber yapılmıştır. İncelenen 33 haber başlığının birbirleri ile 

uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Haber başlıklarında kullanılan 
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öznelere bakıldığında; George Floyd, polis, Trump gibi ifadelerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Haberlerin geneline bakıldığında,  

protestolara polisin müdahalesine de göstericilerin öfkesinin nedenine 

de vurgu yapılmıştır. ABD Başkanı Trump’ın George Floyd 

cinayetince yönelik üzgün olduğunu belirten ifadelerine yer verilmiştir.  

‘’Trump'tan George Floyd'un ölümüne ilişkin "Bu asla 

olmamalıydı" yorumu’’ (31.05.2020) 

‘’Floyd protestosuna polis müdahalesi! Nefes alamıyorum 

öfkesi’’(28.05.2020) 

‘’Trump, George Floyd gösterilerinde Beyaz Saray'daki sığınağa 

"teftiş amacıyla" gittiğini söyledi’’ (03.06.2020) 

4.3.2. Haber Girişleri ve Ana Olay 

Haber girişleri ve ana olaylar incelendiğinde çoğunlukla polisin 

müdahalesine ve eylemcilerin tepkisine ılımlı yaklaşıldığını 

görmekteyiz. Haberler çoğunlukla olduğu gibi aktarılmış, herhangi bir 

kişi ya da grup için olumlu ya da olumsuz yorum katılmamıştır.  

“ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un 

polis şiddeti sonucunda ölmesine ilişkin, "George Floyd'un 

Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla 

olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa 

boğdu" açıklamasında bulundu”. 

“Atlanta'da bulunan CNN kanalının ana merkez binası önünde 

eylem yapan göstericiler polisle çatıştı ve binanın giriş bölümüne 

hasar verdi. Kentucky'nin Louisville kentinde devam eden 
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gösterilerde polis bir basın mensubuna plastik mermi attı. 

Güvenlik barikatını aşan göstericiler güvenlik güçleriyle karşı 

karşıya gelirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına karşılık bazı 

göstericiler polise su şişeleri fırlattı”. 

4.3.3. Ardalan Bilgisi, Bağlam ve Tarih 

Habertürk gazetesinin haberlerinde ardalan ve bağlam bilgisine 

rastlanılmamıştır.  

4.3.4. Kelime Seçimleri 

Haberde kullanılan kelime seçimleri, ideolojileri yeniden üretme 

noktasında önemlidir. Haberi nasıl algılamamız isteniyorsa, seçilen 

kelimeler de buna bağlı olarak şekillenmektedir. Haberde yer alan 

kelime seçimlerine bakıldığında, George Floyd’un ölümüne daha çok 

odaklanıldığı görülmektedir. Haberlerde polis şiddeti ve göstericilerin 

olumsuzluklarını vurgulayan ifadelere de eşit şekilde yer verilmiştir. 

‘’Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme 

taşıdı’’ 

‘’Gösteri sırasında bir polis aracının geçişi bir süre 

engellenirken, bir polis memuru yumruklu saldırıya uğradı’’ 

‘Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden 

bazıları binanın içine girmeye çalışırken gözaltına alındı’’ 

4.3.5. Haberin Retoriği 

Haberlerde yer alan istatiksel veriler, sayılar ve fotoğraflar haberin 

retoriğini oluştururken, haberin inandırıcılığına da katkıda bulunur. 

Habertürk gazetesinde sayısal verilere yer verilmemiştir. Haberlerde 
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Trump’ın ve ABD’li yetkililerin sözlerine yer verilerek inandırıcılık 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Resim 3: Habertürk Gazetesi (2020) 
 

SONUÇ 

Her haber belli bir ideolojinin ürünüdür ve bu ideolojiler çerçevesinde 

oluşturulan söylemler topluma aktarılır. Söylemlerin ideolojik eylemler 

olduğu ve tarafsız olmadığını söyleyen Wodak, söylem ve iktidar 

arasındaki bağlantıya dikkat çeker. Ona göre, açıkça verilmeyen 

mesajlar söylem yoluyla topluma aktarılır ve kitleyi etkilemede oldukça 

önemli bir role sahiptir (Çakmak ve Bilişli, 2019: 101). En önemli 

işlevlerinden biri kamuoyu oluşturmak olan medya, kendi yayın 

politikasına göre seçip, kendi ideolojik yönelimine göre kurguladığı 

haberleri bizlere sunar. Dolayısıyla, medya neyi, nasıl bilinmesini 

istediğine bağlı olarak mesajlarını sunmaktadır. Bu duruma bağlı olarak 

basın organlarının yapacağı haberler de kendi ideolojileri 

doğrultusunda kurgulanarak topluma ulaştırılmaktadır. Yapılan 
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haberlerin toplumu etkileme potansiyeli düşünüldüğünde, haber dili 

daha da önem kazanır. Toplum içinde ırkçılığa, ötekileştirmeye neden 

olacak şekilde kişileri hedef gösteren, suçlayıcı haber dilinden 

kaçınmak haberde en dikkat edilmesi gereken konulardandır. ABD’de 

bir polis memuru tarafından öldürülen siyahi vatandaş ve ardından 

çıkan olaylarla ilgili yapılan haberlerin çözümlenmesi bu noktada 

büyük öneme sahiptir. Türk basınının ele alındığı çalışmada farklı 

ideolojik yaklaşımlara sahip olan Birgün, Sabah ve Habertürk 

gazeteleri incelenmiştir. Yapılan haberlerin dilinde büyük farklılıklar 

gözlemlenmiştir. Birgün gazetesi ırkçılığı sorunsallaştırarak yapılan 

eylemleri bir adalet arayışı olarak ele almış ve eylemcilerin adalet 

arayışına karşılık polis şiddetine dikkat çekmiştir. Olayla ilgili Sabah 

gazetesi, ‘’siyahi isyan’’, ‘’siyahi öfke’’ gibi nefret içerikli ifadelere yer 

vermiş, yağmalama olaylarını tüm siyahi göstericileri hedef göstererek 

aktarmıştır. Irkçılık ve polis şiddeti sorunu yerine gösterici şiddetine 

odaklanılmış ve haberler yalnızca bu perspektiften verilmiştir. 

Siyahilerin ülkeyi kaosa sürüklediği, savaş alanına çevirdiği vurgusu 

yapılmıştır. Habertürk gazetesinde ise olayların tarafsız bir şekilde 

aktarılmasına gayret edildiği görülür. Polis şiddetine vurgu yapılırken, 

göstericilerin eylemlerinde çıkan taşkınlıklar da haber metinlerinde yer 

almaktadır. Aynı zamanda olaya ilişkin en az haberin de Habertürk 

gazetesinde yer aldığı görülmektedir. Bu durum örnek olaya diğer 

gazetelere nazaran daha az ilgi gösterildiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Haberler kurgulanan metinlerdir ve bu metinler dil yoluyla topluma 

aktarılırken çeşitli söylemleri yeniden üretme potansiyelini de içinde 

barındırır. Gün içinde bize ulaşan haberler belli ideolojiler etrafında 
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şekillenerek aktarılır. Haberleri aktaran aktarıcının egemen söylemden 

bağımsız şekilde haberi kurgulaması ancak medyanın güç ilişkilerinden 

bağımsız habercilik pratiği ile mümkün gözükmektedir. 
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GİRİŞ 

Bir toplumda yaygın biçimde paylaşılan inançlar ve pratikler olarak 

tanımlanan popüler kültür, gündelik yaşam pratiklerimizi 

şekillendirmekte, etkilemekte hatta değiştirmektedir. Giyimden yeme 

içmeye, sanattan spora, gündelik ilişkilerden eğlenceye kadar hemen 

her şeyde varlığını hissettiren popüler kültürün bu denli etkili 

olmasında medyanın da önemli bir rolü vardır (Dursun ve Bağlama, 

2015; Dursun ve Evirgen, 2013). Günümüzde popüler kültürün üreticisi 

ve yayıcısı konumunda olan medya ile birçok olay ve olgu 

popülerleştirilmekte ve magazinleştirilmektedir.  

Bilgilendirme ve eğlendirme niteliği taşıyan magazin, son yıllarda 

gazetecilik mesleğinin de önemli alanlarından biri haline gelmiştir. 

Türkiye’de özellikle 1980’lerde neoliberal politikaların etkisiyle 

magazin gazeteciliğinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bir yandan 

basın üzerindeki baskı ve denetim artarken bir yandan da basın 

sektöründeki sermaye birikimi önemli ölçüde artış göstermiştir. 

Okuyucunun ilgi ve merakına yönelik yeni gazeteler ve dergiler 

piyasaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle haber konularının en fazla 

kısıtlandığı dönem, gazete ve dergilerin sayısının ve türünün en fazla 

arttığı dönem olmuştur (Gürbilek, 2011: 53, 54; Yıldız ve Şahin, 2017). 

Basındaki bu yenilik ve pazar arayışı ile birlikte özel hayat da bu 

alanlardan biri olarak kamuoyunun gündemine gelmiştir (Gürbilek, 

2011: 54). 
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Basın dünyasında kendine hızla yer edinen “güç kimdeyse söz 

onundur” mantığı, satış odaklı büyük bir yarışın yaşanmasına neden 

olurken, bu yarışta gazete patronları ve genel yayın yönetmenleri tiraj 

ya da reyting uğruna çeşitli yollara başvurmuşlardır. Çözüm; gerek 

patronların gerekse çalışanların yüzünü güldürdüğü için magazin 

haberlerinde bulunmuştur (Çelik, 2013: 220). En önemli siyasi ve/veya 

ekonomik konular dahi magazinel bir üslup içinde verilir hale gelmiştir 

(Kaya, 2016: 351). 

Bu çalışmada popüler kültür bağlamında yazılı basında yer alan 

magazin haberlerinin nitelik ve nicelik yönünden incelenmesi 

amaçlanmıştır. Türkiye’de magazin basınının bugünkü durumunu 

anlamak bakımından gazetelerin hangi konuları haber yaptığı ve nasıl 

sunduğu önem taşımaktadır. Çalışmada kültür ve popüler kültür 

kavramları üzerinde durulmuş, bir popüler kültür ürünü olarak magazin 

gazeteciliği hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada son olarak gazete 

incelemeleri sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 

 

1. Kültür ve Popüler Kültür Kavramları Üzerine 

İnsanların toplum içinde bir arada yaşamaları, yaşadığı toplumun değer 

ve normlarını benimsemesi ile mümkündür. Toplumlar varlıklarını 

sürdürebilmek için sahip oldukları değer ve normları kuşaktan kuşağa 

aktarmak zorundadırlar. İnsanların yaşadığı topluma uyum 

sağlamasında kültür önemli bir rol oynar. Güvenç’e göre insan kültür 

varlığının hem yaratıcısı hem yaratısıdır (2004: 54). Kültür en genel ve 

en nesnel şekliyle “İnsanların yarattıklarının tümü” olarak 
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tanımlanmaktadır (Kongar, 1986:19). Kültür, ritüelleriyle, 

deneyimlerle ve gündelik hayatın pratikleriyle aşağı kültürden yüksek 

kültüre, seçkinci kültürden popüler kültüre değişen beğenileri içeren 

sanatsal alanı ifade eder (Ronning ve Lundby, 2002: 8).  Diğer yandan 

“kültür; sosyal ilişkileri yöneten, onları kurallar içine sokan ve yeniden 

üreten bir mesaj ve imaj sistemi olarak” ele alınabilir (Gerbner, 2014: 

315). Kültürü “bütün bir yaşam biçimi” olarak tanımlayan Raymond 

Williams ise kapitalist sanayi toplumlarındaki her türlü gündelik 

pratiği, kültürün bir parçası olarak görür (Korkmaz, 2008: 172). 

Kültürün tanımı konusunda farklı görüşler ifade edilse de bütün bu 

tanımların ortak noktası, kültürün her şeyi içeren geniş yapısı olduğu 

üzerinedir (Kağıtçıbaşı, 2000: 36). 

Popüler kültür ise yaygın olarak ‘gündelik yaşamın kültürü’ olarak 

bilinmektedir. Türk Dil Kurumu (www.tdk.gov.tr) popüler kültürü 

“Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen 

kültürel ögelerin bütünü” olarak tanımlamaktadır. Fiske, popüler 

kültürü (2002: 45), “sanat nesneleri ve imgelerin bir kültürü olmaktan 

çok, sanatın gündelik işler ve yaşam koşulları içine yerleştiği bir 

kültürel pratikler dizisi” olarak ifade etmektedir. Oktay’a göre (1994: 

23) ise popüler kültür, gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtulmaya 

yarayan ve yapay mutluluklar üreten bir kültürdür, dolayısıyla büyük 

ölçüde ideolojik bir nitelik taşımaktadır.   

Popüler kültüre ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlardan ilki “halk bunu istiyor”, “popüler olan, yaygın olan 

haklıdır” görüşünü benimserken, diğeri ise popülerin ticari, ucuz ve 
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sıradan olmasının yanı sıra bu kültürün esiri olan insanların birbirinin 

aynısı, standartlaşmış ve yozlaşmış olduklarını savunmaktadır ve 

popüler kültürün kitlelere yanlış bilinç dayattığını belirterek eleştiride 

bulunmaktadırlar (Şahin, 2005: 165). 19. yüzyılın ortalarından itibaren 

kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte popüler kültür 

ile kitle kültürünün iç içe geçtiği eşitsiz bir ilişki ortaya çıkmıştır. Kitle 

kültürünün ön plana çıkması ile birlikte popüler kültür bir toplumsal 

çoğulculuğu yansıtmak ve bir mücadele alanı olmaktansa bir kültürel 

tektiplilik, yönlendirme ve tahakküm alanına dönüşür (Deren Van Het 

Hof, 2008: 155). Diğer yandan yüksek kültür olarak kabul edilen 

Batının klasik ve aristokrat kültürü ve geleneği ile alçak kültür olarak 

nitelenen popüler kültürün karşılaştırıldığı görülür. Alçak zevklerin ve 

ilgilerin kültürü olarak ifade edilen popüler kültür aşağılanarak, 

uygarlık, ciddi ve saf kültür için tehlike olduğu belirtilir (Kaypakoğlu, 

2004: 101). 

Popüler kültürü, “modern toplumda devam eden ‘halkın’ (yerelin) 

kültürü” olarak tanımlayan Erdoğan ve Alemdar (2005: 33-34) popüler 

kültürün “kültürel ‘şeylerin’ teknolojik araçlarla üretimi ve geniş iş 

bölümü etrafında kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı 

ve tüketimi biçimlerine dayanan bir kültür” olduğunu belirtmektedir.  

Kentlileşen halkın kültür öğelerini sergileyen popüler kültür; futbol, 

dini bayramlar, disko müziği ve dansları, blue jeans, arabesk ve hatta 

Coca Cola gibi farklı noktalarda değişik öğeler içerebilmektedir. Tüm 

bunların belirgin olan ortak özelliklerine bakıldığında; popüler kültür 

öncelikle iş yaşamı dışında yer alan faaliyetleri kapsamaktadır, 
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insanlara bilgi vermek ya da eğitmekten ziyade eğlendirmeye 

yöneliktir. Bu nedenle çoğu zaman eleştirilen popüler kültürün halkı 

uyuşturduğu ve derinlemesine düşünmeyi engellediği öne 

sürülmektedir (Bektaş, 1996:128). Örneğin Marcuse, popüler kültürün, 

yalnızca kullanıcılarına zararlı olduğu için değil, aynı zamanda var olan 

siyasi durumu kabul etmeleri amacıyla onları “uyuşturduğu” için de 

tehlikeli olduğu görüşünü paylaşmaktadır (Gans, 2007: 72).  

Kimileri için basit bir uyuşturucu, kimileri için ise yıkıcı ve 

özgürleştirici bir güç olan (Bigsby, 1999: 88) popüler kültürün 

oluşumunda ve yayılmasında kuşkusuz ki medya önemli rol 

oynamaktadır.  

2. Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Magazin Gazeteciliği 

Başta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçları, popüler kültür 

öğelerini toplum içine ve hatta toplumlar arasına yayarak 

güçlenmelerini sağlamaktadır (Bektaş, 1996: 128). Kaynağını 

dedikoduya dayandıran magazin de popüler kültürün medyadaki bir 

yansımasıdır. Dünyada ilk magazin haberleri 17. yüzyılda Fransa’da 

basılan gazetelerde karşımıza çıkmaktadır. Paris’te 1672 yılında “Le 

Mercure Calont”, taşrayı terk edip şehre giden bir kadına yazılan 

dedikodu mektuplarından esinlenilerek yayımlanmıştır (Soygüder, 

2003: 79). Diğer bir ifadeyle merak ya da dedikodu yapma isteği 

magazin basınının doğmasında etkili olmuştur. 
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Türkiye’de 1980’li yıllarda benimsenen neoliberal politikalar ve siyasal 

alanda yaşanan depolitizasyon süreci ile medya içerikleri eğlence 

ağırlıklı olurken, insanların boş zamanlarına seslenme bağlamında 

‘magazin’ içerikli metinler yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Dağtaş, 

2006: 80). İnsanların popüler kültüre eklemlenmeye çalışması, günlük 

hayatlarının yavanlığından kurtulmaya çalışmalarından kaynaklanmak-

tadır (Niedzviecki, 2011: 96). Popüler kültürün işlevlerini yerine 

getirmesinde önemli bir rolü olan magazin basını bireyleri sadece 

günlük yaşamın sıkıntılarından değil, toplumsal gerçeklikten de 

uzaklaştırmaktadır. Oktay’ın da (1997: 29) söz ettiği gibi gerçekliği 

‘çok çekici’ biçimler altında değiştirerek sunan popüler kültür ürünleri, 

olumsuzlukları gerçek nedenlerinin anlaşılmasını olanaksızlaştıracak 

biçimde yansıtmakla birlikte çalışma yaşamı ve boş zaman arasındaki 

bağlantıyı gizlemektedir.  

Eğlendirirken bilgi vermeyi amaçlayan magazin gazeteleri bol 

fotoğraflı, büyük puntolu fakat az haberin yer aldığı sayfa düzeniyle ve 

basit anlatımıyla dikkat çekmektedir. Sosyete dedikodusundan, 

ünlülerin yaşamına, basit sokak cinayetlerinden hayat pahalılığına, 

çeşitli yemek tariflerinden yıldız falına kadar pek çok konu magazin 

haberleri kapsamında değerlendirilebilir (Tokgöz, 2000: 315-316; 

Çiftçi, 2017: 477-481).  

Dağtaş (2006: 148) magazin içeriklerinin oluşturulmasında birincil 

kaynaklar olarak ünlülerin önem kazandığını vurgularken, Kaya (2016: 

362) da benzer şekilde günümüzde “magazine” kavramının önemli 

ölçüde dönüştürülerek, neredeyse sadece “ünlülerin” özel yaşamlarıyla 
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ilgili dedikoduları, ilişkileri, yaşam enstantelerini kapsayan haberler 

olarak anlaşıldığını belirtmektedir. Kaya’ya göre (2009: 346)  genel 

olarak ‘hoş zaman geçirtme’ içerikli diğer haberler, ‘magazine’ 

etiketinin dışına taşınmaktadır. Oysa Türkiye’de yapılan magazin 

gazeteciliği genellikle kavramının ödünç alındığı Batı ülkelerinde 

“paparazzi” olarak ifade edilmektedir. Günümüzde magazinleşmenin 

etkisi tüm medyaya yayılmıştır. Hatta en ciddi habercilik tavrının 

beklendiği ana haber bültenlerinde de magazin içerikli haberlere sıkça 

yer verilmektedir. Magazinleşme sürecinde medya içeriklerinde 

yaşanan bir değişim de geleneksel türlerin eğlence unsurlarıyla 

harmanlandığı melez türlerin ortaya çıkmasıdır. Bunlardan biri olan 

Docu soap, life soap, reality show, gizli kamera şakaları, home videolar, 

haber magazinler, yarışma programları gibi birçok formatı içine alan 

reality programcılık gerçek materyali kurgusal anlatı formunda yeniden 

şekillendirerek sunmaktadır (Dursun ve Evirgen, 2013: 129) 

Magazin bir yandan topluma tüketim odaklı bir yaşam tarzı sunarken, 

bir yandan da bireylerin kendilerini ünlülerle özdeşleştirmelerine yol 

açabilmektedir. Bu noktada Erdoğan ve Alemdar’ın da belirttiği gibi 

(2005: 107) “Sonuçta eğlence, reklam ve bunları besleyen, bunların 

bağlı olduğu endüstriler servet içinde yüzerken, kitleler de oldukları 

yerden bu yüzmeye katılırlar: programları seyrederler, tartışırlar, 

hayaller kurarlar, sevdikleri artistlerin tükettiklerini tüketmeye 

çalışırlar, onların giydikleri, onların kullandıkları, onların ev 

dekorları, mobilyaları, güzellik malzemeleri, üzüntüleri, sevileri, 
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eğlence biçimleri aranır, özlenir, taklit edilir. Kendi sömürülerini 

kendileri arzuyla katılırlar.”  

Akçalı’ya göre (2006: 88), özel hayat tüketimiyle, gündelik hayatın 

içinde fazlasıyla yer alan dedikodu kültürü arasında bir bağlantı vardır. 

Medya dedikoduyu meşrulaştırmaktadır. Magazin haberlerinin 

içerikleri dedikodu vasıtasıyla kamusal alanda kendine yer bulur ve 

tanınır kişilerin özel hayatları sır olmaktan çıkar. Dolayısıyla insanları 

eğlendirerek, duyularına yönelmek için çeşitli stratejiler geliştiren 

magazin haberciliği özel alanların kamusallaşmasına yol açmaktadır 

(Kuyucu, 2015: 589).  

3. Bulgular 

Bu çalışmada 5-14 Mart 2018 tarihleri arasında yayınlanan Sabah 

gazetesinin Günaydın eki ve Hürriyet gazetesinin Kelebek eki 

incelenmiştir. Bu gazetelerin seçilmesinin nedeni incelemenin yapıldığı 

dönemde en yüksek tiraja sahip olan gazeteler olmalarıdır. Çalışmada 

nitel ve nicel içerik analizinden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda 

öncelikle bir içerik analizi yönergesi hazırlanmış ve söz konusu gazete 

ekleri incelenerek kodlamalar yapılmıştır. Daha sonra veriler analiz 

edilerek, yorumlanmıştır.  

Ortalama 8 sayfadan oluşan Kelebek ekinde renkli ve bol fotoğraflı 

haberler yer almaktadır. Ekte; Yonca Tokbaş, Nil Karaibrahimgil, 

Cengiz Semercioğlu, Ömür Gedik, Onur Baştürk, Savaş Özbey, Osman 

Müftüoğlu, Güzin Abla haftanın belli günlerinde köşelerinde yazılar 
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yazmaktadır. Aynı zamanda sağlık, astroloji, yemek gibi köşeler 

bulunmaktadır.  

Genellikle 8 sayfadan oluşan Günaydın ekinde ise; Mevlüt Tezel, 

Bülent Cankurt, Yüksel Aytuğ, Pelin Kaya ve Ayşe Özyılmazel’in köşe 

yazılarına yer verilmektedir. Ayrıca Hıncal Uluç da Sabah gazetesinde 

bazen magazin ağırlıklı yazılar yazmaktadır. Günaydın ekinde de 

Kelebek’te olduğu gibi düzenli olarak sağlık, astroloji ve yemek 

tarifleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ekte magazin, televizyon, 

yaşam, sağlık sayfaları bulunmaktadır. Sabah gazetesi Cumartesi 

günleri magazin haberlerinin ağırlıkta olduğu “Sabah Cumartesi” 

adıyla bir ek daha çıkarmaktadır. Yaklaşık 10 sayfa çıkan bu ekin 

özelliği röportajların ağırlıkta olmasıdır. Ancak bu çalışma Günaydın 

ve Kelebek ekleriyle sınırlı tutulmuştur. Ayrıca Hürriyet ve Sabah 

gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberler de bu çalışma 

kapsamında incelenmiştir.  

Sabah gazetesinde (ana gazete) magazin haberlerinin 11’i 

sürmanşetten, 3’ü manşetten, 3’ü de manşet altı olarak toplam 17 haber 

birinci sayfada verilmiştir. Hürriyet gazetesinde (ana gazete) ise 

sürmanşette 6, manşette 1, manşet altında ise 9 olmak üzere toplam 16 

magazin haberi yer almaktadır. İncelenen sürenin 10 gün olduğu 

düşünüldüğünde bu rakamların çok da azımsanmaması gerektiği 

söylenebilir. Zira manşet ya da sürmanşet verilen haberler genellikle 

gazetenin en önemli haberleri olarak ön plana çıkar. 
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Sabah gazetesinin eki Günaydın’da incelenen süre boyunca 306 haber, 

43 köşe yazısı ve 13 röportaj yer almaktadır. Hürriyet’in eki Kelebek’te 

ise 265 haber, 36 köşe yazısı ve 14 röportaj bulunmaktadır.  

İçeriklerin gün başına dağılımına baktığımızda Günaydın’da haber 

sayısı 34, köşe yazısı sayısı 4.7, röportaj ise 1.4’dür. Kelebek’te ise gün 

başına düşen haber sayısı 29.4, köşe yazısı sayısı 4, röportaj ise 1.5 

olarak tespit edilmiştir. 

Günaydın’da yer alan toplam 306 haberin yüzde 57’sini olumlu, yüzde 

12’sini olumsuz ve yüzde 31’i ise nötr haberler oluşturmaktadır. 

Kelebekte ise 265 haberin yüzde 62’si olumlu, yüzde 9’u olumsuz ve 

yüzde 29’u ise nötr haberlerdir. Bu da göstermektedir ki her iki ekte de 

daha çok olumlu haberlere yer verilmektedir.  

Günaydın ve Kelebek eklerinde yoğun olarak ulusal haberler yer 

almaktadır. Günaydın’da haberlerin yüzde 93’ünü ulusal, yüzde 7’sini 

ise uluslararası haberler oluştururken, Kelebek’te ulusal haberler yüzde 

92, uluslararası haberler ise yüzde 8 oranındadır.  

Eklerde her haber için fotoğraf kullanılmıştır. Bazen bir haber için 

sadece bir fotoğraf kullanılırken, bazen de çok sayıda fotoğrafa yer 

verilmektedir. Fotoğraflarda yer alan aktörlere baktığımızda ise kadın 

fotoğrafları çoğunluktadır. Kelebek’te fotoğrafların yüzde 48’inde 

kadın, yüzde 21’inde erkek fotoğrafları kullanılmıştır. Haberlerin yüzde 

31’inde kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu fotoğraflar 

kullanılmıştır. Günaydın’da da fotoğrafların yüzde 39’unda kadın, 
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yüzde 24’ünde erkek yer almaktadır. Kadın ve erkeklerin bir arada 

bulunduğu fotoğrafların oranı ise yüzde 37’dir.  

Günaydın ve Kelebek eklerinde yer alan haberlerin konusu 

Günaydın ve Kelebek 

eklerinde yer alan haberlerin 

konusu 

Günaydın Kelebek 

Sayı (n) Yüzde 

(%) 

Sayı (n) Yüzde 

(%) 

Ünlülerin yaşamı 188 61 124 47 

Cemiyet/sosyete hayatı 16 5 9 3 

Tören/organizasyon/davet vb. 12 4 11 4 

Eğlence/parti/gece hayatı 18 6 34 13 

Konser/albüm/müzik 23 8 28 11 

Defile/moda/giyim kuşam 12 4 11 4 

Tüketim/alışveriş 6 2 9 3 

Sağlık/güzellik/estetik 9 3 5 2 

Sinema/TV/tiyatro/gala 12 4 23 9 

Ödül/başarı 6 2 8 3 

Sergi/sanat 4 1 3 1 

Toplam 306 100 265 100 
 

Magazin haberlerinin çoğunluğunu ünlüler ile ilgili haberler 

oluşturmaktadır. Bu haberler ünlülerin özel hayatı, ünlülerin 

birbirleriyle olan atışmaları, ünlülerin ne yiyip içtikleri, nasıl güzel 

kaldıkları, sosyal medya mesajları vb. konulardan oluşmaktadır. 

Günaydın’da 306 haberin yüzde 61’i ünlülerin yaşamı ile ilgilidir. Bunu 

konser/albüm çalışmalarının da yer aldığı müzikle ilgili haberler (yüzde 

8) izlemektedir. Eğlence/parti/gece hayatı ile ilgili haberlerin oranı 

yüzde 6’dır.  

Kelebek’te de haberlerin neredeyse yarısını (yüzde 47) ünlüler ile ilgili 

haberler oluşturmaktadır. Bunu eğlence/parti/gece hayatı ile ilgili 

haberler  (yüzde 13) ve konser/albüm/müzik içerikli haberler (yüzde 11) 
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takip etmektedir. Her iki gazetede de en az sanat/sergi kategorisindeki 

haberlere yer verilmektedir.   

Kelebek ekinde yer alan haberlerin yüzde 18’ini kendi muhabirleri 

tarafından hazırlanan haberler oluşturmaktadır. Haberlerin yüzde 

82’sinde ise kaynak belirtilmemiştir. Günaydın ekinde ise kendi 

muhabirleri tarafından hazırlanan haberlerin oranı Kelebek’e çok 

yakındır. Günaydın ekinde yer verilen haberlerin yüzde 19’u kendi 

muhabirleri tarafından hazırlanmışken, haberlerin yüzde 81’inde 

herhangi bir kaynak belirtilmemiştir. Her iki gazetede de ulusal ya da 

uluslararası ajanslara yönelik herhangi bir kaynak belirtilmemiştir.  

Gerek ünlüler gerekse gazeteciler yeri geldiğinde magazini karşılıklı 

çıkarları için kullanabilmektedir. Hürriyet Gazetesi Kelebek eki 

magazin konseyi adlı bölümde “Magazin dünyasının unutulmaz 

kandırmacaları”ndan söz etmektedir. Bahsi geçen “kandırmacalar” 

ifadesi ile magazin muhabirlerinden ziyade magazin figürleri tarafından 

yapılan kandırmacalar üzerinde durulmaktadır. Bu duruma örnek bir 

haber şu şekildedir:  

“56 yaşındayken bir anda 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Kibariye 

şaşkınlık yaratmıştı. Uzmanlar “Yumurta mı dondurdu acaba” diye 

akıl yürütmeye çalışırken, Kibariye 3 yıldır menopozda olduğunu 

söyleyerek hamilelik lafının ağzından kaçtığını itiraf etmişti. Gökhan 

Özen bir açılış için gittiği Kıbrıs’ta jet skiyle denize açılmıştı. 1 saat 

geçmesine rağmen geri gelmeyince helikopterlerle aranmıştı. Özen 13 

saat sonra denizden geri döndüğünde, arkasında yeni albümünün 
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afişleriyle röportaj vermişti. Ebru Gündeş, kendisi 4 yaşındayken evi 

terk eden ve alkol bağımlısı olan babasının öldüğünü söylemişti. Bu 

haberlerden sonra babası Remzi Gündeş’in yaşadığı ortaya çıkmıştı.” 

(Kelebek, 5 Mart 2018, 4. sayfa). 

Günümüzde magazin ile ilgili yalan haberlere, yazılı medyaya kıyasla 

sosyal medyada daha çok yer verilmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından 

yürütülen bir araştırmada 2006 ve 2016 yılları arasında Twitter’da 

paylaşılan 126 binden fazla haber izlenmiştir. Bu araştırmada yalan 

haberlerin sosyal medyada altı kat daha fazla yayıldığı ortaya 

konulmuştur. Araştırmada, doğru olmayan haberlerin Twitter’da 

paylaşılma ihtimalinin doğru haberlere göre yüzde 70 daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Tezel, 12 Mart 2018, Sabah Gazetesi, s. 3) 

Gazeteciler bir haberi yaparken, haber içinden haber üretmektedirler. 

Bunu yaparken özellikle ünlü ya da medyatik kişiler ön plana 

çıkarılmaktadır. Günaydın’da 5 Mart 2018 tarihli birinci sayfada 

verilen “Mesut’u boynunda taşıyor” başlıklı haberde “Modacı Raşit 

Bağzıbağlı, Kıbrıs’ta Ortopedik Özürlüler Derneği yararına defile 

düzenledi. Etkinliğe Türkiye Güzeli Amine Gülşe de katıldı. Gülşe’nin, 

sevgilisi Mesut Özil’in baş harfi olan M yazılı kolyesi dikkat çekti” 

denilmektedir.  

Günaydın’da 5 Mart tarihli “Flu kriz” başlıklı haber sürmanşetten 

verilmiştir. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Dosso Dossi 

Fashion Show kapsamında pek çok ünlü podyumda boy göstermiştir, 
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ancak Şikel’in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım olay olmuştur. 

Habere göre “Şikel tüm mankenlerin yer aldığı defile fotoğrafında 

sadece Şebnem Schaeffer’ın yüzünü flulaştırdı. Bu durum merak 

uyandırırken dedikoduları da beraberinde getirdi. Şikel ve Schaeffer, 

geçmişte farklı dönemlerde Şenol İpek’le aşk yaşamıştı.” Haberde hem 

orijinal hem de flulaştırılan her iki görsele de yer verilmiştir. 

“Mesut’u boynunda taşıyor” ve “Flu kriz” başlıklı haberlerin ikisi de 

bir defile haberidir. Ancak bu haberler, defileden daha çok mankenlerin 

ya da ünlülerin söyledikleri ya da yaptıklarını öne çıkarmaktadır. Diğer 

yandan defilenin medyada ilgi görmesi için tanınmış ünlü kişiler 

özellikle davet edilmektedir.  

Ünlülerin ya da sosyetenin ne yediği ne içtiği hatta hapşırmasına kadar 

her şey magazin malzemesi olabilmektedir. Örneğin, 5 Mart tarihli 

Günaydın ekinin birinci sayfasında “Üç tost yedi” başlıklı haber şöyle 

verilmiştir: “Sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile 

Bebek’teydi. Çift, eğlence çıkışı Susam Büfe’ye uğrayıp karınlarını 

doyurdu. Eşi bir adet yerken, Süreyya Yalçın’ın üç tost yemesi şaşkınlık 

yarattı. Yalçın, kilolarıyla ilgili soruya güldü.” 

Oyuncu Naz Elmas, 11 Mart 2018 tarihli Günaydın gazetesine verdiği 

bir röportajda “Magazini severim ama asla ona malzeme olmam” 

derken aslında bir magazine konu olduğunun farkında değildir. O ve 

onun gibi birçok ünlünün magazine bakış açısı özel hayatının gündeme 

gelmesi olarak anlaşılsa da aslında magazin hayatın her yerinde vardır.  
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İncelemenin yapıldığı dönem içerisinde Oscar ödülleri de sahiplerini 

bulmuştur. Tören ile ilgili haberlere Kelebek gerek ilk sayfasında 

gerekse diğer sayfalarında oldukça geniş yer vermiştir. Bol 

fotoğraflarla tam sayfa verilen haberde özellikle törende giyilen 

kıyafetler üzerinde durulmuştur. Hatta en iyi erkek oyuncu ödülü 

kazanan Gary Oldman ile de özel röportaj yapılmıştır. Ayrıca köşe 

yazılarında da törene ilişkin yorumlara yer verilmiştir. Günaydın ekinde 

ise Oscar törenine ilişkin iç sayfada sadece bir haber olması dikkat 

çekmektedir. 

Kelebek’te aynı zamanda haber formatında yazılmış reklamlara da 

sıkça rastlanmaktadır. Evlilik dosyası adı altında hazırlanan iki sayfalık 

haberde düğün ve evlilikle ilgili öneriler ve hazırlıkların yanı sıra 

reklam içerikli haberlere yer verilmektedir. 10 Mart’ta yayınlanan 

“Saraydan bahçeye” başlıklı haber bu duruma bir örnektir. Haberin 

içeriği şu şekildedir: 

“İstanbul’un en köklü yeme içme mekanlarından Kaşıbeyaz, davet 

mekanı Kaşıbeyaz ile de adından söz ettiriyor. Çiftlere hayallerinin 

ötesinde bir düğün sunan Gala Kaşıbeyaz’da isterseniz modern 

dokunuşlarla, isterseniz Osmanlı saray ihtişamına sahip bir konseptle, 

isterseniz masalsı bir kır düğünüyle mutluluğa adım atabilirsiniz. 

Mekanda gelin ve damat için ayrı ayrı özel kuaför salonları, süit odalar, 

kulisler de bulunuyor.” 

Aynı tarihli “Rüya gibi bir atmosfer” başlıklı başka bir haberde de şu 

ifadelere yer verilmektedir:  
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“Tarabya’daki Fransız bahçeleri, masal tadında organizasyonlara ev 

sahipliği yapıyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu Fransız Bahçelerinde, 

romantik doğal taş geçitten geçen çiftleri daha sonra nilüferler, 

ıhlamur ağaçları, tarihi bir doku ve Boğaz manzarası karşılıyor. Mart 

sonuna kadar 2017 fiyatlarından yararlanma imkanı sunan mekan, 

karşılama kokteyli ve düğün pastasını çiftlere hediye olarak sunuyor.” 

Günaydın’da 10 Mart 2018 tarihli “Pastel tonlarla prenseslere 

benzeyin” başlıklı haberde “Baharın yaklaşmasıyla birlikte markaların 

yeni koleksiyonları da raflarda yerlerini almaya başladı. Ancak 

alışveriş yapmaya başlamadan önce önümüzdeki ilkbahar ve yaz 

aylarında hangi renklerin moda olacağını bilmeniz gerekiyor” 

denilmektedir. Bir anlamda prenses benzetmesi yapılarak insanlar 

gerçeklikten uzaklaştırılmakta ve belli yaşam tarzlarına 

özendirilmektedir.  

Moda ve güzellik de magazin haberleri içinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Hatta güzellik haberlerinin de modaya göre biçimlendiği 

görülmektedir. Kelebek ekinde 14 Mart’ta “Hazır olun çilleniyoruz” 

başlıklı haberde çillerin artık moda sembolü olduğu ifade edilmektedir.  

“Yıllarca kapatıcılarla yok etmeye çalıştığınız çilleri artık rahat 

bırakın. Zira makyaj artistleri çillerle barışmakla kalmadı, 

olmayanlara kalemle çil yapmaya başladı.”  

Moda ile ilgili haberlere bakıldığında ise bu haberlerin çoğunun 

fotoğraf ve alt yazılardan oluştuğu görülmektedir. Bazı moda haberleri 

ise birkaç cümle ile ifade edilmektedir. Hatta ürünlerin fiyatı ve 
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markaların adı da görsellerin yanında belirtilmektedir. Ünlülerin nasıl 

ve nereden giyindikleri bu haberlerle ortaya konulurken, tüketim ve 

alışveriş içerikli haberler iki gazetede de kendine yer bulmaktadır.  

4. Sonuç 

Hayatın her alanında varlığını hissettiren popüler kültür; insanların 

birbirleriyle olan ilişkilerinden, giydikleri elbiselere; yeme içme 

alışkanlıklarından eğlenme şekillerine, dinledikleri müziğe, 

kullandıkları eşyalara kadar birçok şey üzerinde etkili ve belirleyicidir. 

Günlük yaşamın her anında kullanılmakta olan ve insanların dolaylı ya 

da dolaysız bir şekilde mesajlarına maruz kaldığı kitle iletişim araçları 

ile birçok olay ve olgu popülerleştirilmektedir. Bir popüler kültür ürünü 

olan magazin, gazetecilik mesleğinin önemli alanlarından biri haline 

gelmiştir.  

Bu çalışmada popüler kültür bağlamında yazılı basında yer alan 

magazin haberlerinin nitelik ve nicelik yönünden incelenmesi 

amaçlanmıştır. Nitel ve nicel içerik analizinin yapıldığı araştırmada, 

Sabah Gazetesi’nin Günaydın ve Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde 

yer alan magazin haberleri incelenmiştir ve söz konusu gazetelerde 

magazin haberlerinin nasıl verildiği tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Sabah ve Hürriyet gazetelerinin (ana gazeteler) birinci sayfalarında 

gerek manşetten gerekse sürmanşetten neredeyse her gün bir magazin 

haberi verilmektedir. Zaten günlük olarak magazin ağırlıklı Günaydın 

ve Kelebek eklerinin çıkması da magazine verilen önemin bir 

göstergesidir. Eklerde haberlerin yanı sıra köşe yazıları ve röportajlar 
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da önemli bir yer tutmaktadır. Köşe yazarları sabit olmakla birlikte özel 

günlerde bu sayı artış göstermektedir.  

Yapılan incelemeler göstermiştir ki Günaydın ve Kelebek ekinde 

yayınlanan haberlerin büyük çoğunluğu olumludur ve ulusal 

haberlerden oluşmaktadır. Haberlerde öne çıkan özellik metinden çok 

görselliğin ön planda olmasıdır. Yani bir haberde çok sayıda fotoğraf 

kullanılabilmektedir. Bu fotoğrafların büyük çoğunluğunu kadın 

fotoğrafları oluşturmaktadır. Öyle ki bazen bir kadın fotoğraflarının tek 

başına sayfayı kapladığı görülebilmektedir.  

Magazin haberlerinin çoğunluğunu ünlüler ile ilgili haberler 

oluşturmaktadır. Ünlülerin ne giydiği, ne yediği, nerede bulunduğu her 

zaman magazin gazetecileri için malzeme oluşturur. Gerek ünlüler 

gerekse gazeteciler yeri geldiğinde magazini karşılıklı çıkarları için 

kullanabilmektedir. Ünlüler medyada yer alabilmek, gazeteciler de 

onları haber yapabilmek için birbirlerini takip etmektedirler. Zira ünlü 

olmak bir anlamda medyada görünür olmakla aynı anlama gelmiş 

durumdadır. Ünlü olmak isteyen sıradan insanlar da öncelikle magazin 

programlarında kendilerine bir yer bulabilmek için her türlü yola 

başvururlar. Ünlülerle ilgili haberlerin dışında konser, parti, gece 

hayatı, sinema/tiyatro, moda ve sosyeteye yönelik haberler de ilgi 

görmektedir.  

Diğer dikkat çeken bir husus haberlerin çoğunda kaynak belirtilmemiş 

olmasıdır. Kelebek ve Günaydın’da gazetenin kendi muhabirini 

kullandığı haberler toplam haber sayısı düşünüldüğünde oldukça azdır. 
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Her iki gazete de haberlerde ulusal ya da uluslararası ajanslara yönelik 

herhangi bir kaynak tespit edilmemiştir.  

Günümüzde her ne kadar yazılı basına olan ilgi azalsa da sosyal 

medyaya göre daha güvenilir bulunmaktadır. Toplumda kimileri 

tarafından küçümsenerek bakılan ancak herkesin bir şekilde ilgi 

duyduğu magazin haberleri tiraj/reyting rakamları ile medya 

sahiplerinin vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam etmektedir. 

Magazine olan bu eğilim medyanın genelinde de bir magazinleşme 

olgusunun yaşanmasına neden olmaktadır.  

Sonuç olarak eğlencenin ön plana çıktığı magazin haberleri 

çerçevesinde sunulan yaşam, aslında popüler kültürün bir yansımasıdır. 

Magazin haberleri ekonomik ve siyasi gelişmelerin dışında 

okuyucuların düşünmesini gerektirmeyen haberlerdir. Bu haberlerde 

ünlü olarak nitelenen kişiler bir rol model olarak sunulduğu gibi bu 

kişilerin yaşamlarına, yaptıklarına, giydiklerine, bindikleri 

otomobillere, yemek yedikleri mekânlara, yaptıkları alışverişlere, 

davranışlarına, aşk hayatlarına vb. konulara odaklanmakta ve bahsi 

geçen unsurların bir nevi reklamı yapılmaktadır.  
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GİRİŞ: 

İletişim siyasetin en önemli uygulama fonksiyonlarından birisidir. Bu 

bağlamda “iletişim, siyasetin can damarıdır” denilebilir. Siyasal 

faaliyette bulunan kurumlar ve kişiler seçmenlere ulaşmak için etkin 

iletişim araç, yöntem ve tekniklerini kullanırlar. Siyasal iletişim 

araçları, zamanla şekil değiştirerek geçmişten günümüze gelen 

geleneksel medya araçları ve son yıllarda ortaya çıkan yeni medya 

bağlamında sosyal medya ortamları olarak evrilmiştir. Günümüzde 

bütün toplumlarda, internet kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiş durumdadır. Aynı şekilde siyasal iletişim sürecinin bir 

bileşeni olan sosyal medya, hayatın her alanında olduğu gibi siyasilerin 

de yararlandığı önemli bir mecradır. Siyasi aktörlerin yıllardır hedef 

kitlelerini etkilemek için kullandıkları geleneksel medya olarak 

adlandırılan gazete, televizyon, radyo gibi araçlar günümüzde gelişen 

internet tabanlı sosyal medya teknolojisi karşısında yetersiz kalmıştır. 

Facebook, Twitter,  Youtube, İnstagram gibi birçok sosyal ağdan oluşan 

sosyal medya, düşük maliyetli olması, hızlı geri bildirim sağlaması, 

geniş kitlelere ulaşma ve interaktif özelliğinden dolayı siyasal aktörler 

tarafından kullanılan seçim kampanyalarının vazgeçilmezleri 

arasındadır. 

Siyasal aktörler sosyal medyayı siyasal iletişim aracı olarak yoğun bir 

şekilde kullanarak anında fotoğraf, video, metin paylaşımı 

yapabilmekte, vaatler, icraatlar, projeler hakkında seçmeni 

bilgilendirmektedirler. Yeni medya araçları olarak sosyal medya 

uygulamaları sayesinde seçmene daha kolay kızlı ve etkin erişim 
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sağlandığı söylenebilir. Bu bağlamda,  siyasal oluşum içerisinde 

caddelere ve meydanlara inmek önemlidir. Ancak sosyal medya gibi 

çok etkin ve yaygın yeni iletişim teknolojilerinin ulaşılabilirliği 

sağlaması ile birlikte insanları miting alanları gibi fiziksel bir ortamda 

toplamak çok zor hale geldiği de bir gerçektir. Siyasiler tarafından 

özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar aracılığıyla hazır 

kitlelere ulaşmak olanaklı hale gelmeye başlamıştır (Balcı ve Sarıtaş, 

2015: 2).  Gerek ulusal çapta politika yapıcılar ve gerekse yerel 

politikacılar her geçen gün artan oranda sosyal medyada boy gösterir 

olmuşlar, politikalarını, hedeflerini, vaatlerini, icraatlarını internet 

vasıtasıyla hedef kitlelere ulaştırmaya çalışmaktadırlar (Köseoğlu ve 

Al, 2013: 112). 

Siyasal iletişim süreçlerinde; siyasetin sosyal medya ile olan ilişkisine 

bakıldığında özellikle yakın tarihte üç önemli gelişme göze 

çarpmaktadır. Bunlardan birincisi; Obama’nın 2008 ve 2012 başkanlık 

seçimlerinde sosyal medya odaklı “Medya Gösterisi”, ikincisi; 

Ortadoğu’da etkili olan “Arap Baharı”, üçüncüsü ise; ülkemizde yakın 

zamanda yaşanan “Gezi Olayları’’dır. (Bostancı, 2014: 86). Böylece 

sosyal medya aynı zamanda kitleleri aynı düşünce ve hedef etrafında 

buluşturma ve gündemi belirleme özelliğini de taşımaktadır.  

Siyasal iletişim: 

Siyasal iletişim olgusuna geçmeden önce siyasetin/politikanın ne 

olduğunu irdelemek gerekir. Siyaset, Arapça bir kelime olup, köken 

itibariyle seyislik, at eğitimi, at talimi, at bakıcılığı anlamlarına 
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gelmektedir. Eski Mısır’a ait taş kabartmalarda firavunların, en yüksek 

siyasal yöneticileri, bir ellerinde kamçı diğer ellerinde dizgin tutar 

şekilde görüldükleri bir gerçektir. (Daver,1969: 3). İnsanlık tarihinde 

hem uygulama olarak, hem de kavram olarak çok boyutlu bir yere sahip 

olan siyasetin batı dillerindeki karşılığı politika, doğu dillerinden 

Farsça, Arapça ve Türkçe’de ise; seyis kökünden türeyen siyasettir. 

Siyasetin genel özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür (Fedayi 

(2018, 5);   

• Siyaset, evrensellik ve süreklilik niteliklerine sahiptir.  

• Siyaset eski çağlardan günümüze kadar günüme kadar her 

toplumda görülmüş bir olgudur. 

• Siyasetin özü, toplumdaki değerlerin dağıtımı ile ilgili bir görüş 

ve çıkar çatışması, bir iktidar mücadelesidir. 

• Siyaset,  çatışmanın yanı sıra, aynı zamanda bir uzlaşmadır. 

• Siyaset, her türlü değer yargısından uzak, salt bir kuvvet ve çıkar 

çatışması değildir. 

•  Siyasal faaliyetlerin ‘’meşruluk’’ ekseninde yürümesi öngörülür. 

Siyasetin tek bir tanımda ele alınması zordur. Her siyaset bilimci 

siyaseti farklı farklı tanımlamaktadır. Ancak hemen hemen hepsi; 

iktidarla, yöneten ve yönetilenle, kurallar ve itaatle alakalı olduğunun 

altını çizmektedir. Heywood (2013: 22) siyaseti, en geniş anlamda, 

insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları yapmak, korumak ve 

değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler olarak görmektedir. O’na 

göre siyaset; çatışma ve işbirliği olgularıyla karmaşık bir bağlantı 

içindedir. Siyasetin temel özelliği, genellikle rakip görüşlerin ve 
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birbiriyle rekabet halindeki çıkarların uzlaştırıldığı bir çatışmayı çözme 

sürecidir. Kapani’ye göre siyaset/politika (2014: 17); toplumda yaşayan 

bireylerin çıkar, çatışma, mücadele ve kavgalarının temelinde var olan 

toplumun ürettiği artık değerin paylaşımının yönetilmesidir. Dursun ise 

siyaseti toplumun refahını artırmak için yönetim sanatı olarak 

değerlendirmektedir (2014: 29-37).  

Genel olarak ülke, devlet ve insan yönetimi olarak tanımlanan siyaset 

kavramı, insanlar arasındaki ilişkilerin her şeklinin temeli olan 

iletişimin bilgilendirme ve ikna ederek yönlendirme işlevleri ile 

birleşerek siyasal iletişimi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Genel 

çerçeveye baktığımızda siyasal iletişim olgusunun vatandaşlara genel 

oy hakkının verilmesiyle ortaya çıktığı ve kitle iletişim araçlarının 

gelişimiyle beraber günümüzdeki anlamına ulaştığı görülmektedir. 

Siyasetin temel bir uygulama fonksiyonu olarak iletişim; insanlık tarihi 

ile eşdeğer bir sürece sahiptir. İngilizce karşılığı ‘’communication’’ ve 

Latince karşılığı ‘’communicatio’’ kavramları olan iletişim; kısaca 

canlılar arasındaki duygu, düşünce ve davranış aktarımı, alışverişi 

olarak tanımlanır (Keskin Vural, 2012: 4). Diğer ifade ile iletişim çift 

yönlü bir süreç olarak, canlılar için hem bir ihtiyaçtır hem de 

ihtiyaçlarını karşılamak için bir araçtır diyebiliriz (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005: 16).   

Siyasal iletişim ise politikacılar veya diğer politik aktörler tarafından 

belirli politik amaçlara ulaşmak için girişilen tüm iletişim biçimleri 

olarak tanımlanabilmektedir. Bunun yanı sıra hem siyaset hem de 
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iletişim gibi iki geniş kapsamlı kavramın birleşmesinden oluşan siyasal 

iletişimin tek bir tanımını yapmak oldukça zordur. Ancak alanla ilgili 

yapılan çalışmalara bakıldığında çeşitli tanımlar mevcuttur. Tarihsel 

süreç içerisinde siyasal iletişimin önemi demokratik anlamda, sınırlı 

temsilden kitlesel temsile, yani genel oy sistemine geçişle birlikte 

artmıştır (Oktay, 2002: 8).   

Mc Nair siyasal iletişimi (2003: 4); “sözel ve yazılı kamusal söylem 

biçimlerini beden dilini, giyim tarzlarını, makyaj, saç şekli, logo 

dizaynı, politik gösteri gibi tüm göstergeler” olarak ifade ederken, 

Wolton ise (1990: 13); konuyu sınırlı bir çerçeveye sığdırarak “politik 

aktörler arasındaki iletişim” olarak değerlendirmektedir. Aziz siyasal 

iletişimi daha geniş açıdan değerlendirerek şöyle bir tanım yapmaktadır 

(2007: 3); ‘‘Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, 

kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme 

dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve 

tekniklerinin kullanılarak yapılmasıdır.”  Siyasal iletişimi siyaset 

üzerine amaçlı bir iletişim olarak tanımlayan Mc Nair (2003:4), bu 

tanım çerçevesinde siyasal iletişimi şöyle değerlendirmektedir: 

1. Siyasal aktörlere yönelik olarak ve gazete köşe yazarları gibi 

siyasal olmayanlar tarafından yapılan iletişim. 

2. Özel hedeflere ulaşmak amacıyla siyasetçiler ve diğer politik 

aktörler tarafından üstlenilen tüm iletişim biçimleri.  

3.  Siyasal aktörler ve onların çalışmaları hakkında haber 

programlarında, başmakalelerde ve diğer siyasi tartışmaların 

olduğu medya ortamlarında yer alan iletişim. 
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Aslında siyasal iletişim; “siyasal hareketlerin, siyasal partilerin ve 

siyasetçilerin, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere; 

seçmenleri, kitleleri, örgütleri hatta devletleri etkilemek, onları kendi 

amaçları doğrultusunda harekete geçirmek için farklı araç ve 

yöntemlerle gerçekleştirdikleri iletişim etkinliklerinin tümü” olarak 

değerlendirilmektedir (Süllü, 2010: 220). Aktaş (2003: 61)’a göre 

siyasal iletişimi;   “oldukça geniş alana sahip olmasına rağmen temelde 

seçmeni oy verme davranışına yönlendirecek tutumu kazandırmaya 

yönelik ikna edici iletişim sürecini kapsar. Bu alandaki tüm faaliyetler 

tek bir gün, seçim günü o kişinin ‘evet’ oyunu almak üzere 

kurulmuştur.”  Adıgüzel (2018: 61) siyasal iletişimi siyasal alandaki 

gurupların ahengini sağlayan bir denge olarak değerlendirmektedir.  

 

Siyasal iletişim sürecinin iletişim olgu ve süreciyle aynı özellikleri 

taşıdığını belirten Aziz, siyasal iletişimin tam olarak meydana 

gelebilmesi için aşağıdaki 5 öğenin (verici, alıcı, kanal, mesaj, geri 

besleme) etkili olarak kullanılması ve her birinin işlevsel olarak iletişim 

olgu ve sürecinde yerini alması gerektiğini vurgular. 

 

Şekil 1: İletişim ve Siyasal İletişim Olgu ve Süreci  (Aziz,2007:5). 
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Sosyal medya kavramı: 

Çok fazla geçmişi bulunmayan sosyal medya kavramı ve uygulamaları 

yakın bir zaman diliminde hayatımızı kuşatmıştır. Hayatımızın bir 

parçası olan sosyal medya anlamlandırmak ve temel mantığını anlamak 

için çeşitli çevrelerce yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Bu anlamda 

Demirhan’ın yaptığı bir tespite göre (2015: 118); “Sosyal medya, çeşitli 

blog, microblog ve sosyal ağ sitelerinden oluşan bilgisayar tabanlı 

medya araçları kullanılarak iletişimin sağlandığı internet aktif medya 

ve multimedya özelliklerini taşıyan internet platformlarını ifade 

etmektedir.” Avcı (2019: 366-368) ise sosyal medyayı şöyle 

değerlendirmektedir; 

‘‘Sosyal medya aslında Web 1.0’dan Web 2.0’a geçilme olarak 

anılmaktadır. Sosyal medya hayatın her açılımına dair her türlü 

bilginin paylaşılması nedeniyle büyük kullanım potansiyeline 

sahiptir. Sosyal medyanın temel belirgin niteliği içeriğin kullanıcı 

tarafından oluşturulmasıdır. Aynı zamanda sosyal medya 

kişilerin ilgi alanları çerçevesinde topluluklar oluşturmasını ve 

içeriğe ilişkin yorumlar yapmasını sağlayan katılımcı bir ortam 

sunmaktadır. Aslında sosyal medya Web 2.0 teknolojisi sayesinde 

kullanıcı merkezli olup, kullanıcının yarattığı içeriğin kendisi 

vaya başkaları tarafından yenilenmesine ve değiştirilmesine izin 

veren bir ortamdır. Web 2.0 blokları, sosyal ağları ve görsel 

paylaşım sitelerini doğurmuştur. Facebook, Twitter ve Instagram 

çok yoğun olarak kullanılan ve dünyada üye sayıları bakımından 

ilk sırada olan sosyal ağlardır. Sosyal ağlar, kurumların ve 
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kişilerin itibarları, imajları ve markalaşmaları için farkındalık ve 

bilinirlik yaratma, müşteri ilişkileri kurma ve yönetme açısından 

önemlidir.’’ 

 

Katılım, açıklık, karşılıklı iletişim, topluluk ve bağlılık gibi özellikleri 

taşıyan sosyal medya olanaklarına internetin olduğu her yerde ulaşmak 

mümkündür. Sosyal medya denilince sadece internet ağları algılansa da 

geniş anlamda gazete, televizyon, radyo gibi geleneksel medya 

araçlarını da kapsayan ve bunları dijital ortama aktaran bir platform 

olarak da tanımlanabilir. Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi 

sosyal ağların bileşimini ifade eden sosyal medya kavramının temelinde 

Web 2.0 olarak tanımlanan çift yönlü iletişim ortamı sağlayan internet 

uygulaması bulunmaktadır.  

İnternetle birlikte gelişen sanal ortamlar toplum yaşantısını hızlı bir 

şekilde değiştirip dönüştürmekte ve teknolojinin kendisi de hızla 

dönüşmektedir. Nitekim bu durumu Aziz ve Dicle şöyle 

değerlendirmektedirler (2017: 194); 

 “İnternet teknolojisindeki hızlı gelişim, var olan teknolojileri ve 

bunların sunduğu hizmetleri kısa zamanda gözden düşürmekte, 

yeni gelen teknolojiler ise hızla benimsenerek yaygınlaşmaktadır. 

Bugün ‘moda’ (in) olan yarın ‘moda dışı’ (out) olabilmektedir. 

2005 yılından itibaren yeni buluşlar olarak “YouTube” ve 

“Facebook” gibi teknolojilerden söz ederken, günümüzde twitter, 

blog gibi teknolojiler kişilere, kendini daha özgürce ifade eden, 

fikirlerini paylaştığı, hatta zaman zaman olayları yorumlayarak 

bir anlamda ‘katılımcı demokrasi’ kavramını gerçek anlamında 

olmasa   bile kısmen de olsa kullandığı yeni olanaklar 

sunmaktadırlar’’  
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Sosyal medya çok kısa sürede hızlı bir evrim geçirmiştir. Sosyal 

medyaya bu hızlı değişimi sağlayan temel faktör internet 

teknolojilerindeki altyapısal gelişmelerdir. Bu teknolojik gelişmeleri 

anlamamız bize sosyal medyada ne gibi değişim ve gelişimlerin 

olduğunu ve olabileceğini de izah edecektir. Geleneksel medyadan 

sosyal medyaya geçişin dönüm noktası olarak bilinen Web 2.0, ilk kez 

2004 yılında Tim O’Reilly tarafından kullanılan bir kavramdır. Web 

1.0’de kişiler internet ortamında sadece izleyici konumundayken Web 

2.0 ile birlikte durağan ve tek yönlü iletişim sağlayan bir yapıdan 

dinamik bir yapıya geçilmiş ve daha interaktif, çift yönlü, aktif katılımlı 

bir ortam hakim olmaya başlamıştır (Avcı, 2016: 643). 

 
Tablo 1: Web 1.0’dan Web 2.0’a geçerken değişen kullanım özellikleri 

(O’Reilly,2010:227). 
            

 

Sosyal medya ağlarını oluşturan ve kişilere sanal ortamda daha aktif ve 

özgür bir ortam sunan Web 2. 0’ın temel özelliklerini şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

 

• Serbest veri akışını sağlar. 

• Görsel uygulamaları oluşturmaya izin verir. 

                     

WEB 1.0 

                      WEB 2.0 

Kullanım Amacı Okuma Okuma, yazma ve katılma 

Durumu Statik Dinamik 

İçerik Birimi Sayfa Kayıt 

İçerik 

Görüntüleme    

Web Tarayıcı RSS Okuyucu, Mobil 

Cihazlar,Ekranlar,Web 

tarayıcılar 

İçerik Üretimi Site Yazarı Herkes 
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•  Modüler bir uygulamadır. 

• İçeriği ve fikirleri paylaşmayı sağlar. 

• İletişimi kolaylaştırır. 

 

Böylece sosyal medya, Web 2.0 teknolojisinin kapsamlı, enformasyona 

tek tıkla ulaşılma şansı sağlayan, kişilerarası iletişimin daha aktif ve 

anında geri bildirimin sağlandığı teknik temellerine dayanan geniş bir 

sosyal ağlar bütünüdür. Sosyal medya geleneksel medyayı geride 

bırakarak milyonlarca kişinin kullandığı bir mecra haline gelmiştir. 

İnternet kullanımının yaygınlık göstermesiyle birlikte toplum artık 

sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim gibi bir çok alanda geleneksel medya 

yerine sosyal ağları tercih etmektedir. Sosyal medyayı da içinde 

barındıran internetin geleneksel medyaya göre daha çok tercih 

edilmesinde internet teknolojisinin; hacim, hız, kişisel kontrol, yönelim 

ve şekil gibi bazı cazip özellikleri taşımasına bağlıdır (Gibson ve Ward, 

2000: 305). Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran en temel 

özelliklerinden birisi ileri ve dijitalleşmiş olmasıdır (Çiftçi, 2018, 422). 

 

Yapılan çalışmalar çerçevesinde sosyal medya araçlarının tarihsel 

gelişimini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

➢ SixDegrees - 1997 

➢ AsianAvenue, Blogger, LiveJournal, BlacPlanet - 1999 

➢ LunarStorm, Migente - 2000 

➢ Ryze, Cyworld, Wikipedia - 2001 

➢ Skyblog, Last.fm, Fotolog, Friendster - 2002 

➢ Linkedin, Couchsurfing, Xing, Myspace, Hi5, Secondlife - 2003 
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➢ Catster, Digg, Orkut, Facebook( Harvard), Flickr - 2004 

➢ Youtube, Bebo, Wordpress, Yahoo 360, Ning - 2005 

➢ Facebook, Vk, Twitter, WindowsLive Spaces - 2006 

➢ Tumblr - 2007 

➢ Foursquare - 2009 

➢ Ġnstagram, Weibo, Pinterest - 2010 

➢ Google+ - 2011 

Sosyal medyanın siyasal iletişim aracı olarak kullanımı: 

Sınırları ortadan kaldırma özelliğine sahip olan sosyal medya, hem 

toplulukların hem de kişilerin birbirini kolayca etkileme, bilgiyi 

kolayca yayma ve kişilere özel alanlar oluşturma avantajı sayesinde 

özellikle son yıllarda siyasal aktörlerin seçmenleri etkilemek amacıyla 

sıkça başvurdukları bir alandır. Sosyal medya ve internet aracılığıyla 

siyasiler, eskiden gerçekleştirdikleri; yüz yüze, sözlü, yazılı ve görsel 

iletişim mesajlarını tekrar düzenlemek ve yaygınlaşmasını sağlamak 

adına bu platformlardan yararlanmaya başlamışlardır (Aziz, 2014: 80-

81). İnternet teknolojisinin yönlendirdiği sosyal medya uygulamaları 

şüphesiz insanlığın ulaştığı en önemli iletişim olgusudur. Sosyal 

medya, yeni medya ve sosyal ağlar ve diğerleri olarak adlandırılan 

uygulamalar, bireylere çok fazla ücret ödemeden anlık bilgilere iletişim 

kurma ve ulaşma fırsatı sunar. Bu altyapısal araçların bireye verilmesi, 

kişiliğini ve kimliğini oluşturma, yaşama ilişkin görüşlerini ifade etme 

ve kendini istediği gibi sunma fırsatlarına yol açmıştır (Avcı, 2016:  

641). 
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İnternet ve diğer sosyal ağların ortaya çıkması ve toplum tarafından 

yoğun bir şekilde kullanılmasının siyasal iletişim sürecinde önemli 

değişiklikleri beraberinde getirdiğini ve siyasi partiler ile seçmen 

arasındaki iletişime yeni bir boyut kazandırdığını vurgulayan Güven 

(2017: 184-185), sosyal medya ile değişen siyasal iletişim sürecini 

şöyle ifade etmektedir: 

“Siyasal hayatta iletişim teknolojilerinin sıklıkla kullanılması, 

siyasi süreçte medyanın giderek aktif bir rol üstlenmesi ve 

siyasetin medya merkezli yürütülmeye başlanması nedeniyle, 

medya kendi kurallarını siyasete dayatmakta ve siyasal aktörler 

de isteyerek ya da istemeyerek davranışlarını bütünüyle 

medyanın ihtiyaçlarına göre şekillendirmek durumunda 

kalmaktadırlar. ‘Siyasetin medyatikleşmesi’ olarak da 

nitelendirilebilecek bu yeni dönemde siyasetçiler ve seçmenler 

kitle iletişim araçlarına bağımlı hale gelmektedirler. Siyasal 

kampanyalar ise artık medyada gerçekleştirilmektedir. Sosyal 

medya ile birlikte siyasal iletişim sürecinde üzerinde durulması 

ve altının çizilmesi gereken önemli bir durum siyasetçi ve seçmen 

ilişkilerinde yaşanan dönüşümdür. Tek yönlü iletişim yerine 

siyasi liderlerin karar, politika ve vaatlerinin seçmen tarafından 

sosyal medya üzerinden ele alındığı, beğeni veya karşıtlığının 

ifade edildiği ve bundan siyasilerin de haberdar olduğu yeni ve 

etkin bir iletişim sürecinin ortaya çıktığı söylenebilir. Böylece 

web 2.0 ya da diğer adıyla yeni medyanın siyasi olarak organize 

olmayı hızlandırması, iletişimi arttırması, olaylara anlık ve 

rahatça tepki verebilmeyi kolaylaştırması hem siyasi 

organizasyonlar hem de ilgili kitleler ve bireyler tarafından 

yoğun bir şekilde tercih edilmesi sonucunu doğurduğu ifade 

edilebilir.” 

 

Siyasal iletişim açısından sosyal medyanın kullanımına bakıldığında; 

seçmenlerle ve diğer vatandaşlarla etkileşim bazlı iletişimin 

sağlanması, seçmenler hakkında veri ve bilgi toplanması, genç 
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seçmenlere ve potansiyel seçmenlere ulaşma, aynı zamanda sanal ortam 

üzerinden siyasal parti ya da lider adına topluluklar oluşturma ve bu 

toplulukları harekete geçirme işlevleri öne çıkmaktadır (Güçdemir ve 

Göksu, 2015: 2). Öyle ki; siyasiler seçim kampanyaları için ayrılan 

bütçede artık sosyal medya için ayrıca bir bütçe oluşturmakta, sosyal 

medyayı daha etkili kullanmak ve seçmenleri etkilemek adına 

profesyonel kişilerle işbirliği yapmaktadırlar.  

Genel anlamda siyasal iletişim tekniklerinin profesyonel anlamda ilk 

kez kullanan ülke ABD’dir. ABD’nin hemen hemen her seçim 

döneminde farklı seçim stratejileri yürüttüğü gözlemlenmektedir.  

ABD’de örneğin Eisenhower-Stevenson rekabetinde ilk kez televizyon 

reklamları, Kennedy-Nixon rekabetinde ilk canlı yayın tartışma 

programı, Carter-Reagen rekabetinde ilk negatif siyasal reklam, Bush-

Dukakis rekabetinde ilk büyük bütçeli reklam kampanyası, Clinton-

Dole rekabetinde ilk internet kullanımı, Barack Obama- John Mccain 

rekabetinde ise ilk kez bir sosyal medya uygulamasını siyasal iletişim 

kampanyası kapsamında uygulamıştır (Doğan, 2002: 16). 

Siyaset ve sosyal medya uygulamasında ilk olarak Obama’nın 2008 

başkanlık seçimlerinde sosyal medya odaklı seçim kampanyası, 2010 

yılında Ortadoğu’da ortaya çıkan Arap Baharı ve 2013 yılında 

Türkiye’de yaşanan Gezi Parkı Olayları sosyal medya üzerinden büyük 

kitleleri etkileyen siyasi olaylardır. Siyasal iletişim kampanyalarında 

internet araçlarını ve sosyal medyayı kullanan ilk ülke yine ABD’dir.  

Buna en güzel örnek Afrika kökenli bir Amerikalı olan Barack 

Obama’nın 2008 ve 2012 yıllarında sosyal medyayı etkili bir şekilde 
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kullanarak seçimleri kazanmasıdır. Bu süreçte özellikle Facebook çok 

etkin bir şekilde kullanılmıştır. Obama’nın bu başarısı siyasal seçim 

kampanyalarında sosyal medyanın gücünü ortaya koymuştur. Diğer 

ülke liderleri de Obama’nın bu başarısını örnek alarak seçim 

kampanyalarında sosyal medyaya yoğunlaşmışlardır.   

Türkiye’de ise özellikle 12 Haziran 2011 seçimleri, parti ve siyasi 

aktörler tarafından sosyal medya mecralarının aktif ve düzenli bir 

şekilde kullanıldığı dönemdir. Bu dönemde Twitter ve Facebook 

üzerinden seçim kampanyalarına ağırlık verildiği görülmektedir. 

Bayraktutan ve arkadaşlarına göre, sosyal medya araçlarının siyasi 

partilerce kullanılmasının temel nedenleri şunlardır: 

• Siyasi partilerin ve liderlerin kendilerini ve söylemlerini 

tanıtmak, 

• Düzenli enformasyon akışı ile seçmen kitleyi parti 

etkinliklerinden haberdar etmek, 

• Seçmenlerin belli konularda görüşlerini derlemek, 

• Siyasal düzenlemeler olanak tanıyorsa partiye yönelik olarak 

maddi destek toplamak, 

• Çevrimdışı ortamda siyasi partinin ve liderin etkinliklerine destek 

ve izleyen sağlamak  (Bayraktutan, vd. 2012: 6). 
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Bir sosyal medya aracı olarak Facebook: 

Sosyal medyalar içerisinde kullanıcı sayısına en çok sahip olan 

Facebook’un tarihine bakıldığında, araştırmacılar Facebook’un sosyal 

medyanın temelini oluşturduğunu iddia etmektedirler. Sosyal 

medyanın, 1978 yılında Ward Christensen ve Randy Suess’ın 

geliştirdiği BBS isimli ilkel sosyal medya aracıyla doğduğu söylense 

de, tüm dünya kullanıcıları sosyal medyanın, 2004 yılında Facebook’un 

ortaya çıkmasıyla beraber doğduğunu ve sosyal medya tarihinin 

Facebook’un çıkış tarihi ile aynı olduğunu ifade etmektedirler  (Oruç, 

2013: 31).  

İlk kez 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg 

ve arkadaşları tarafından bir sosyal medya ağı olarak geliştirilen 

Facebook, 2006 yılında tüm dünyaya yayılmıştır. Kullanıcılarına 

kolektif bir katılım ortamı sunan Facebook, sosyal medyanın dünyadaki 

en popüler ve en büyük sosyal ağıdır. Üyelerine ücretsiz hizmet veren 

Facebook, aynı zamanda kişisel profil yaratma, mesaj gönderip alma, 

fotoğraf ve videolar yükleme ve canlı sohbet etme hizmetleri de 

sunmaktadır.  

Tarihsel sürece bakıldığında sosyal medyanın siyasal iletişim aracı 

olarak kullanılmasında Facebook’un başı çektiği görülmektedir. 

Nitekim Carlisle ve Patron (2013: 885)’ın yaptıkları şu tespit bu fikri 

doğrulamaktadır;  

“2006 yılında sosyal ağ siteleri siyasal alana katılıma yönelik 

birer araç olarak da ortaya çıkmış olsalar da Facebook ilk kez 

etkili bir siyasal araç olarak 2008 Amerikan Başkanlık 
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seçimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu seçimlerde 

Facebook, seçim döneminde kullanılan siyasi bir araç olarak 100 

milyondan fazla kullanıcıya sahip olmasıyla hem siyasi 

partilerin, hem adayların hem de ulusal ve yerel medyanın önemli 

bir konusu olmuştur.” 
 

Obama’nın seçim kampanyasını Facebook aracılığıyla etkili bir 

biçimde yürütmesi ve zafere ulaşmasıyla popülerlik kazanan sosyal 

medya ve Facebook, o günden sonra hem Türkiye’de hem de tüm 

dünyada siyasal aktörler tarafından seçim kampanyalarında etkili bir 

biçimde kullanılmaktadır. 

 

Metodoloji: 

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal ağlardan birisi olan 

Facebook’un kullanımının kolay olması, birden fazla işleve sahip 

olması, hem bireysel hem de grup ortamı sunması, oyun fırsatı sunması 

ve mobil araçlarla desteklenmesi gibi özelliklerden dolayı çokça tercih 

edildiği bilinmektedir. Bütün dünyada demografik özellikler açısından 

çokça kullanıma sahip olan Facebook, dünyada özellikle siyasal 

iletişim aracı olarak kullanılması ile dikkatleri çekmektedir. Facebook 

siyasal iletişim alanında dünyada ve Türkiye’de yoğun bir biçimde 

kullanılır olmuştur. Bu bağlamda çalışmada;  31 Mart 2019 yerel 

seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat 

Zeybekçi’nin bir aylık Facebook paylaşımları içerik analizi yöntemine 

tabi tutulmuştur. Çalışmada; sayfanın ne zaman açıldığı, takipçi ve 

takip edilen sayısı, paylaşımların genel görünümü, konu dağılımı, 

beğeni, yorum ve paylaşım sayısı gibi unsurlar etraflıca incelenmiştir. 
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Bu kapsamda; Nihat Zeybekçi’nin resmi Facebook hesabı içerik analizi 

yöntemi ile incelenmiştir.  

 

İçerik analizi yöntemi, araştırmaya konu olan verilerdeki saklı 

mesajların görünür kılınmasını sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında; 

“sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli 

kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel 

dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı 

sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, 

yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir” (Sert vd. 2012: 3). İçerik 

analizi aynı zamanda hem nicel hem de nitel araştırmalarda 

kullanılabilmektedir. Bilgin (2014: 2)’in değerlendirmelerine göre 

içerik analizi; 

 

“İçerik analizi söylemin görünen, kolayca yakalanan, 

sergilenmiş ve ilk bakışta algılanan içeriği yerine, gizil, üstü 

örtülü içeriğini ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. İçerik analizi 

tekniklerinin ortak paydası, çıkarsama/çıkarım (inference) 

esasına dayanmalarıdır. Hepsi de, mesajlarda gözlenen ve 

betimlenen öğelerden hareketle bir yorum getirme amacını 

taşırlar. Bu nedenle içerik analizi, objektiflik-sübjektiflik uçları 

arasında uzanan bir doğru üzerinde farklı noktalarda yer alan 

teknikler içermektedir.” 

Çalışmada, seçime doğru son günlere yaklaştıkça ikna çabalarının 

yoğunluğu nedeniyle örneklem olarak 1 Mart-31 Mart tarihleri 

arasındaki 31 günlük paylaşımlar ele alınmış ve bu bulgular geriye 

doğru tarama yöntemiyle detaylıca incelenerek, içerik analizi 

yöntemine tabi tutulmuştur.  Bu kapsamda Nihat Zeybekçi’nin 

paylaştığı fotoğraflar, videolar, yazılı mesajlar ve ele aldığı konular, 
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takipçiler ve takip etikleri ile kaç beğeni, kaç yorum ve kaç paylaşım 

yapıldığı ile ilgili unsurlar incelenip bu başlıklarla ilgili sayısal 

değerlere ulaşılmıştır. Bu değerlerle ilgili tablolar oluşturulup elde 

edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Bulgular ve yorum: 

Çalışma kapsamında, 1-31 Mart tarihleri arasında incelenen Facebook 

sayfasının genel görünümü, paylaşımların biçimsel özellikleri, bu 

biçimsel özelliklerin konu dağılımları ve paylaşımların içeriklerine 

göre kategoriler hem nicel hem de nitel olarak değerlendirilip tablolar 

şeklinde detaylıca aşağıda verilmiştir.   

Nihat Zeybekçi’nin Facebook Hesabının Genel Görünümü 

Tablo 2. Facebook Hesabının Genel Görünümü 

Siyasi Aktör 

 

Sayfanın 

Açılma 

Tarihi 

Sayfayı 

Beğenenler 

  Takip 

Edilenler 

Nihat Zeybekçi 19 Aralık 

2014 

101.620 101.000 
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Şekil 2. Nihat Zeybekci’nin Resmi Facebook Sayfası 

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi’nin 

1-31 Mart tarihleri arasındaki Facebook hesabı analiz edilmiştir. 

Zeybekçi’nin resmi Facebook hesabı incelendiğinde; hesabının 19 

Aralık 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi adıyla açıldığı, 

20 Mart 2016’da ise kullanıcı adı güncellemesi yapılarak Nihat 

Zeybekçi olarak değiştirildiği görülmektedir. Sayfanın genel 

görünümüne bakıldığında 101.620 kişinin sayfayı beğendiği, 101.000 

kişinin de takip edildiği tespit edilmiştir. 

 

Facebook Sayfasında Yapılan Paylaşımların Biçimsel Özellikleri 

Tablo 3. Paylaşımların Biçimsel Özellikleri 
    Paylaşım Türü Adet Yüzdelik (% ) 

Video 23 %3,91 

Fotoğraf 473 %80,57 

Yazılı Mesaj 16 %2,72 

Fotoğraf +Metin 75 %12,78 

Toplam 587 %100 
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Tablo 3’e göre, Zeybekçi’nin bir aylık paylaşımlarının biçimsel 

özelliklerine bakıldığında; toplam 587 paylaşım yapıldığı 

görülmektedir. Bu paylaşımlardan 23’ü video, 473’ü fotoğraf, 16’sı 

yazılı mesaj ve 75’inin ise; fotoğraf ve metinden oluştuğu tespit 

edilmiştir. Verilere göre, %80,57 ile en çok fotoğraf paylaşımı 

yapılmış, % 2,72 ile en az yazılı mesajlara yer verilmiştir.  

Paylaşımların Biçimsel Özelliklerinin Konu Dağılımı 

Tablo 4. Biçimsel Özelliklerine Göre Konu Dağılımı 

Video 

 
 

Adet 

Fotoğraf  

Adet 

   Metin  

Adet 

Fotoğraf+Metin   

Adet 

Projeler   6 Eğitim   5 Kutlama 10 Miting 10 

Özel 

Günler  

  1 STK  150 Anma   3 STK  14 

Miting    7 Esnaf  30 Vaat   1 Sokak Ziyareti 11 

Tanıtım    5 Açılış   50 Duyuru  2 Esnaf  12 

Toplantı   1 Tarım   7   Toplantı  8 

Tarım        1 Sokak 
Ziyareti 

 80   Sandığa Çağrı  1 

Vaat    1 Özel 
günler 

 10   Açılış   8 

Sandığa 
Çağrı 

  1 Miting  130   Spor    3 

  Temenni    2   Tarım    8 

  Spor    3     

  Duyuru   3     

  Vaat    3     

Toplam 23    473  16  75 

Bir aylık süre zarfında yapılan paylaşımların biçimsel özelliklerinin 

konu dağılımına bakıldığında; paylaşılan toplam 23 videonun konuları: 

projelerle ilgili 6, özel günler 1, miting 7, tanıtım 5, toplantı 1, tarım 1, 

vaatlerle ilgili 1 ve sandığa çağrı ile ilgili 1 video paylaşılmıştır. Bu süre 

zarfından paylaşılan 473 fotoğrafın içerikleri dağılımına bakıldığında; 

eğitim 5, STK 150, esnaf 30, açılış 50, tarım 7, sokak ziyaretleri 80, 

özel günler 10, miting 130, temenni 2, spor 3, duyuru 3 ve vaatlerle 
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ilgili de 3 fotoğrafın paylaşıldığı görülmektedir. Paylaşılan 16 yazılı 

mesajın 10’u kutlama, 3’ü anma, 1’i vaatler 2’si de duyurularla ilgili 

konuları içermektedir. Hem fotoğraf hem de metinin birlikte 

paylaşıldığı toplam 75 paylaşımın konu dağılımı; miting 10, STK 14, 

sokak ziyaretleri 11, esnaf ziyaretleri 12, toplantılar 8, sandığa çağrı 1, 

açılış 8, spor 3 ve tarım kategorisinde de 8 adet fotoğraf ve metin 

şeklinde paylaşılmıştır. En fazla paylaşım yapılan kategorilere 

bakıldığında, videolarda en fazla miting, fotoğraflarda en fazla 

STK’larla çekilen fotoğraflar, yazılı mesajda en fazla kutlama ve 

fotoğraf ve metin olarak da en fazla STK’larla ilgili paylaşımların 

yapıldığı görülmektedir. 

Nihat Zeybekçi’nin 01 Mart-31Mart Tarihleri Arasındaki 

Facebook Paylaşımlarının İçeriklerine Göre Dağılımı 

Çalışmanın bu kısmında Zeybekçi’nin seçim döneminde Facebook 

hesabındaki paylaşımlarının ve mesajlarının hangi konulardan oluştuğu 

analiz edilmiştir. Bu çerçevede paylaşımların içeriklerine göre veriler 

elde edilmiş ve tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 5. Facebook Paylaşımlarının İçeriklerine Göre Dağılımı (1-31 Mart 

itibariyle) 

Paylaşım 

İçerikleri/Kategoriler 

Adet Yüzdelik 

(%) 

Beğeni Yorum 

 

Paylaşım 

Seçim Vaatleri 12 10,26 51.572 3.522 4.979 

Bilgilendirme -  - - - 

Rakibi Eleştiri - - - - - 

Projeler 3 2,56 1.097 9 119 

Temenni  1 0,85 300 10 13 
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Esnaf Ziyaretleri 15 12,82 16.370 254 803 

Anma 3 2,56 1.136 31 68 

Kutlama-Tebrik 4 3,41 4.910 58 429 

Teşekkür 9 7,7 21.402 889 1.530 

Gündem 1 0,85 300 10 13 

Sokak ziyaretleri 10 8,54 8.521 254 598 

Kültür-Sanat, Spor 1 0,85 427 6 20 

Tarım  3 2,56 9.102 406 558 

 Açılış 6 5,12 4.496 101 318 

Miting 16 13,67 27.256 1.171 1.876 

Reklam-Tanıtım 5 4,28 17.158 2.099 2.942 

Ekonomi 4 3,41 3.461 224 337 

Eğitim 1 0,85 504 3 74 

Turizm  1 0,85 363 122  

Toplantı      

Dini Konular 1 0,85 862 71 27 

STK Toplantıları 20 17 408.649 145 673 

Gençlere Yönelik  

Projeler 

-  - - - 

Şehir Kimliği      

Sandığa Çağrı/Destek 1 0,85 13.420 1.945 1.693 

Toplam 117 %100 591.308 11.330 17.020 

                                                                             

Çalışmada, Zeybekçi’nin seçime son bir ay kala Facebook hesabından 

yaptığı 31 günlük paylaşımları içerik/konu bakımından kategorilere 

ayrılmış ve çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Tablo 5’te yer alan ve 

1-31 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımların konu dağılımına 

bakıldığında toplam 25 kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler; 

“Seçim vaatleri”, “Bilgilendirme”, “Rakibi eleştiri”, “Projeler”, 

“Gündem”, “Esnaf ziyaretleri”, “Anma”, “Kutlama-Tebrik”, 

“Teşekkür”, “Sokak ziyaretleri”, “Kültür-Sanat-Spor”, “Açılış”, 

“Temenni”, “Miting”, “Reklam-Tanıtım”, “Ekonomi”, “Turizm”, 

“Toplantı”, “Dini konular”, “STK toplantıları”, “Gençlere yönelik 
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projeler”, “Şehir kimliği”, “Sandığa çağrı/Destek”, “Tarım” ve 

“Eğitim” gibi konular çerçevesinde incelenmiştir. 

Toplam 117 paylaşımın yapıldığı bir aylık süreçte bu paylaşımların 

konu dağılımına bakıldığında; Seçim vaatleri ile ilgili 12, Projelerle 

ilgili 3,  Esnaf ziyaretleri ile ilgili 15, Anma ile ilgili 3,  Kutlama-Tebrik 

ile ilgili 4,  Teşekkür ile ilgili 9,  Sokak ziyaretleri ile ilgili 10, Tarım 

ile ilgili 3, Açılış ile ilgili 6,  Miting ile ilgili 16,  Reklam ve Tanıtım ile 

ilgili 5, Ekonomi ile ilgili 4, STK toplantıları ile ilgili 20,  Sandığa çağrı, 

Temenni, Dini konular,  Spor, Gündem, Eğitim ve Turizm ile ilgili de 

1’er paylaşım yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşımlara 591.308 

beğeni, 11.330 yorum yapıldığı ve 17.020 de paylaşım yapıldığı 

görülmektedir. Tablo 5 incelendiğinde en fazla beğenin 408.649 beğeni 

ile STK toplantıları kategorisine yapıldığı, en az beğeninin ise; 300’er 

beğeni ile “Gündem ve Temenni” konularına yapıldığı görülmektedir.  

En fazla yorum 3.522 ile “Seçim vaatleri”ne en az yorum ise; 3 yorum 

ile “Eğitim” kategorisine yapılmıştır. En fazla paylaşım; 4.979 ile 

“Seçim vaatleri”nde yapılırken, en az paylaşım; 13’er paylaşım ile 

“Gündem” ve “Temenni”de yapılmıştır.  

Genel çerçeveye bakıldığında; ele alınan süre zarfında en fazla 

paylaşım %17 ile “STK toplantıları” ile ilgili yapılmıştır. Bunu 13,67 

ile “Miting”, % 12,82 ile “Esnaf ziyaretleri” , %10,26 ile “Seçim 

vaatleri” izlemektedir.  En az paylaşım yapılan konular ise sandığa 

çağrı, temenni, dini konular,  spor, gündem, eğitim ve turizmdir.  Şehir 

kimliği, gençlere yönelik projeler, rakibi eleştiri ve bilgilendirme 

konularında ise; hiç paylaşım yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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Paylaşımların çoğunun seçime az bir süre kala yapıldığı ve genellikle 

esnaf ziyaretleri, STK toplantıları ve mitinglerle ilgili bilgi ve fotoğraf 

paylaşımı yapıldığı dikkat çekmektedir. Paylaşılan fotoğrafların 

içeriklerine bakıldığında; genellikle esnaflarla, çiftçilerle kucaklaşma, 

kucağında çocukların olduğu, vatandaşlarla öz çekim ve miting 

alanından karelerin paylaşıldığı analiz edilmiştir. Ayrıca paylaşımlara 

yapılan yorumlar incelendiğinde; genel olarak olumlu, destek, temenni 

ve başarı dileklerinin iletildiği yorumlardır. Yapılan yorumlara ise 

cevap verilmemiştir.  

Nihat Zeybekçi’nin faaliyetlerinin analiz edildiği 1-31 Mart tarihleri 

arasındaki 31 günlük süreçte Facebook sayfasındaki paylaşımlarından 

bazı örnekler şöyledir: 

▪ Kutlama: “Sahne ışıklarının hiç sönmediği, sanatın ve sanatçının 

hak ettiği değeri gördüğü bir İzmir diliyorum. Dünya Tiyatro 

Günü kutlu olsun” 

▪ Vaat: “Sebze meyve halinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, 

yaşamış oldukları sıkıntıları dinledik. Hiç merak etmesinler, bu 

verimli topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek İzmir’i 

‘Tarımda Marka Şehir’ yapacağız!” “Bu topraklarda çalışmış bir 

tarla işçisinin oğlu olarak, toprağımız için gece gündüz emek 

veren kardeşlerimize daha iyi şartlar sunacağım. Söz veriyorum; 

İzmir, tarımda marka bir şehir olacak!” 

▪ Özel gün: ‘‘Tek fark var; o da hayatımıza kattıkları kocaman 

sevgileri! Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde hayata 
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değer katan tüm artılarımızın farkında; 1 eksik değil, +1 fazla 

olalım!’’  

▪ Anma: ‘‘Anadolu’nun en büyük ozanı Aşık Veysel’i vefatının 

46. Yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum’’  

▪ Proje: ‘‘Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da onayladığı İzmir 

Kültür ve Sanat Kompleksi projemizle yıllardır atıl durumda olan 

Alsancak Tekel Fabrikası’nı sanat üreten bir merkeze 

dönüştürüyoruz.  Tüm İzmirli hemşehrilerimize hayırlı olsun’’  

 

Sonuç: 

Tarih boyunca siyasi liderler seçimleri kazanmak adına kendilerini 

halka en iyi şekilde tanıtmak, olumlu bir imaj yaratmak, bilgilendirmek 

ve algı oluşturarak seçmenlerin oylarını almak için çeşitli kitle iletişim 

araçlarına başvurmuşlardır. Zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

siyasal iletişim araçları da şekil ve konum değiştirmiştir. Mitingler, 

toplantılar, ziyaretler gibi yüz yüze propaganda araçlarıyla sınırlı sayıda 

hedef kitleye ulaşılabilirken; televizyon, gazete ve radyo gibi kitle 

iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bu süreç eski kitle iletişim 

araçlarının yanında yenilerinin kullanılmasıyla devam etmiştir. Son 

yıllarda Web 0.2 teknolojisinin ortaya çıkardığı sosyal medya ağları ise 

siyasilerin geleneksel medyanın yanında en çok tercih ettikleri siyasal 

kampanya araçlarıdır.  

Siyasal aktörlerin hedefi seçmeni etkilemek ve oylarını almaktır. Bunun 

için insan yoğunluğunun olduğu her mecrayı kullanmaktadırlar. 

Bunlardan en önemlisi de günümüzde sosyal medya alanlarıdır. Siyasi 
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aktörler geleneksel medyanın zaman alıcı ve maliyetli süreci yerine 

sosyal medyanın ucuz, zaman sınırlaması olmayan, daha fazla kişiye 

ulaşma imkanı tanıyan, anında bilgi alış verişi sağlayan özelliğinden 

dolayı özellikle seçim dönemlerinde sosyal medyayı yoğun bir şekilde 

kullanmaktadırlar. Artık siyasiler, meydanlara inmek yerine sosyal 

medya aracılığıyla seçmene iletmek istedikleri mesajları oturdukları 

yerden daha hızlı ulaştırabilmekte ve onların talep ve önerilerini, destek 

ve eleştirilerini, beğeni ve yorumlarını anında görebilmektedirler.  

Sosyal medyanın geleneksel medya araçlarına göre öne çıkan önemli 

avantajlarının başında ücretsiz veya çok düşük maliyetli olması, hızlı 

olması, daha geniş kitlelere ulaşması, anında geri bildirim sağlaması, 

aktif bir ortam oluşturması ve kişileri mobilize etmesi gibi özelliklere 

sahip olması gelmektedir. Sosyal medyanın sağladığı olanaklar hem 

siyasiler hem de seçmenler için kolaylık sağlamakta ve giderek daha 

yoğun kullanılmaktadır. 

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekçi’nin siyasal 

iletişim aracı olarak Facebook’u bir aylık süreçte nasıl kullandığı ile 

ilgili yapılan çalışmanın bulgularını özetlemek gerekirse:  

Zeybekçi, Facebook hesabını 2014 yılında ‘‘Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekçi’’ adıyla açmış, 2016 yılında da kullanıcı adını ‘‘Nihat 

Zeybekçi’’ olarak değiştirmiştir. 101.620 kişinin sayfayı beğendiği, 

101.000 kişinin de takip edildiği görülmüştür.  Paylaşımların biçimsel 

özellikleri olan ‘‘Video’’, ‘‘Fotoğraf’’, ‘‘Yazılı mesaj ‘‘ve  ‘‘Fotoğraf 
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+Metin’’ alanında toplam 587 paylaşım yapıldığı, bu paylaşımların en 

çoğunun %80,57 ile fotoğraflar olduğu görülmektedir.  Bu 

fotoğraflardan da en fazla STK’larla ilgili fotoğrafların paylaşıldığı, en 

az ise temennilerle ilgili fotoğraflara yer verildiği görülmektedir. 

Toplam 25 kategoriye ayrılan mesajların içerik dağılımına 

bakıldığında; “Seçim vaatleri”, “Bilgilendirme”, “Rakibi eleştiri”, 

“Projeler”, “Gündem”, “Esnaf ziyaretleri”, “Anma”, “Kutlama-

Tebrik”, “Teşekkür”, “Sokak ziyaretleri”, “Kültür-Sanat-Spor”, 

“Açılış”, “Temenni”, “Miting”, “Reklam-Tanıtım”, “Ekonomi”, 

“Turizm”, “Toplantı”, “Dini konular”, “STK Toplantıları”, “Gençlere 

yönelik projeler”, “Şehir kimliği”, “Sandığa çağrı/Destek”, “Tarım’’ ve 

“Eğitim” gibi konular incelenmiştir.  

  Bu konular çerçevesinde toplam 117 paylaşım yapılmıştır. Bu 

paylaşımlara toplamda 591.308 beğeni, 11.330 yorum yapıldığı ve 

17.020 paylaşım yapıldığı görülmektedir. Kategoriler arasında 20 

paylaşım ile en çok STK’lar ile ilgili konulara ağırlık verildiği, bunu 16 

paylaşım ile “Miting”, 15 paylaşım ile “Esnaf ziyaretleri” ve 12 

paylaşım ile de “Seçim vaatleri” konuları en fazla paylaşım yapılan 

konular olarak yer almaktadır. En az paylaşım yapılan konular ise 

“Sandığa çağrı”, “Temenni”, “Dini konular”, “Spor”, “Gündem”, 

“Eğitim ve “Turizmdir”.  “Şehir kimliği”, “Gençlere yönelik projeler”, 

“Rakibi eleştiri” ve “Bilgilendirme” konularında ise hiç paylaşım 

yapılmamıştır. Ayrıca paylaşımların yoğun olarak seçime bir hafta kala 

yapıldığı ve bunların çoğu esnaf ziyaretleri, miting, tanıtım gibi 

konuları içermektedir. Böylece sosyal medya araçları tüm dünyada 
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olduğu gibi Türkiye’de de siyasi liderlerin siyasal kampanyalarını en 

kolay şekilde yürütebildikleri en önemli siyasal kampanya araçları 

arasında yerini almıştır.   
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GİRİŞ 

Sosyal bir varlık olan insan, hem sosyal yaşamında hem iş yaşamında 

iletişim içerisinde olmak ister. Özellikle emeğini geçim kaynağına 

dönüştürdüğü iş yerinde örgüte katkıda bulunmak ve verimli çalışmak 

için örgüt içi iletişimi canlı tutmak, sorunları dile getirmek, çözüme 

ortak olmak adına sessizliğe gömülmemek zorundadır. Bu bağlamda, 

iletişim, iletilmek istenen mesajların muhataplarınca eksiksiz 

anlaşılması için duygu, düşünce ve bilginin çeşitli sembol, yazı, beden 

dili ve konuşma ile bildirilmesi sürecidir. İletişimin başlangıç noktası, 

insandır. Dünyada yaşamın küreselleşmesi sonucu ortaya çıkan 

değişim ve gelişim örgütlerin ve dolayısıyla insanların başarılarının 

belirleyicisidir. Bu bağlamda başarılı örgütü oluşturan başarılı 

çalışanları örgütte tutmanın ve verimli çalışmalarını sağlamanın yolu 

örgüt içi iletişimin yöntem, kanal ve araçlarının doğru ve iyi 

seçilmesinden geçmektedir. 

Örgütsel sessizliğe neden olacak ortamların oluşumunu önlemek, 

örgütsel iletişimi en üst düzeyde sağlamak ve çalışan verimliliğini 

artırmak örgütlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçasıdır. Bunu 

getirecek her türlü aracı kullanmak örgütlerin üst yönetimlerinin 

tercihi olmalıdır. Araştırmamızda örgüt kavramı, örgütsel sessizlik, 

örgüt içi iletişim kavramları ilişkisel olarak incelenmiştir. Bu 

çerçevede araştırmamızın amacı; özel işletmelerde örgütsel sessizliğin 

örgüt içi iletişim üzerindeki etkileridir. Araştırmamız nitel araştırma 

literatür tarama modeli olarak tasarlanmıştır.  



 
238 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Günümüz yönetim yaklaşımlarında bir kurumun veya kuruluşun 

başarısında en önemli unsurun orada çalışan insan kaynağı olarak 

kabul edilir. Kurum veya kuruluş amaçlarına odaklanacak gerekli 

niteliklere haiz insan kaynağına sahip değilse nitelikli ve kaliteli 

hizmet sunulması, rekabet ortamında ayakta kalınması, toplumsal 

değişim hızına ayak uydurulması ve gerekli yeniliklerin zamanında 

görüp uygulanması mümkün değildir.   

İşveren niteliği onların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi ve 

bundan fayda yaratmanın ön planda tutulması ile artırılabilir. Bununla 

birlikte örgütsel ses, örgütsel değişimde güçlü bir temel oluşturabilir. 

Çalışanların, kendilerine güvenseler de fikirlerin açıklanmasında 

tereddüt ettikleri, tartışmaya katılmanın veya açıkça konuşmanın risk 

oluşturacağına inandıkları ifade edilmektedir ve çalışanların genelde 

konuşmaya karşı isteksiz davrandıkları belirtilir. Bu durumda 

karşımıza “örgütsel sessizlik” olgusunu çıkarır.  

Çağdaş yönetim tekniklerinin, yetkilendirme ve açık iletişim üzerinde 

yoğunlaştığı bir zamanda, bunların uygulamada görülememesi önemli 

bir ikilemdir. Dolayısı ile örgütsel sessizlik, örgütsel değişimin ve 

gelişmenin önündeki tehlikeli bir engel olarak görülür ve ciddi şekilde 

araştırılması gereken bir konu olarak ifade edilmektedir.  

İletişim, basitçe tanımlandığı gibi, bilgi aktarımının ilerlemesi ve iki 

veya daha fazla kişi arasındaki eylemdir. Her zaman en az iki taraf, bir 

gönderen ve bir alıcı içerir. Örgütsel iletişim sunucularında üç ana 

amaç vardır, bunlar: üyelerin eylemleri koordine etmesine izin 

vermek, bilgi paylaşmak ve sosyal ihtiyaçları karşılamak. Bütün bu 
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amaçlar insanlar arasındaki ilişkilerin kalitesine hizmet eder. Örgütsel 

iletişim, bireylerin ortak hedeflere ulaşmak için çalıştığı resmi sosyal 

birimleri etkileyen çeşitli mesaj gönderme ve alma olaylarından 

oluştuğu için ilişki kalitesi açıkça etkilenir. Örgütsel iletişimin 

yeterliliği etkilenmiş çalışan ilişkileri, çalışan sağlık koruma vesile 

olabileceğini varsayılmaktadır. 

Çalışanların bilgi paylaşmadığı, birbirlerini rakip olarak görmediği ve 

diğer bölümlerin başarısı için herhangi bir endişe duymadan sadece 

kendi departmanlarına odaklandığı çalışma ortamı, mutsuz ve endişeli 

çalışanlara yol açabilir. Çalışma ortamındaki iletişim kalitesinin, 

çalışanlar arasında iş yerinde hissedilen olumlu duyguları artırabilecek 

bir işbirliği duygusuna katkıda bulunabileceği vurgulanmıştır. Sonuç 

olarak, bölümler arası ilişki ortamı, örgütsel iletişimin algılanan 

yeterliliği ile işteki refah arasında ara bir değişken olarak hareket 

edebilir. 

Örgütlerde verimli çalışma ve sürdürülebilir ideal yönetim iletişimle 

mümkündür. Üstlerin astlarla, astların mesai arkadaşları ile olan 

ilişkileri ne kadar sağlıklı ise örgütün hedef ve amaçlarının örgüt 

üyelerine ifade edilmesi, anlaşılması, örgüt genelinde hedeflere 

kenetlenilmesi, başarılı olunması ve başarının sürdürülebilir kılınması 

o derece mümkün olacaktır. Şayet örgütsel iletişim gerektiği gibi 

sağlanabiliyorsa örgütsel sessizlik söz konusu olmayacaktır. Örgütsel 

sessizliğin örgütte engel teşkil ettiği durumlarla karşılaşılmaya-

cağından sorunlar kolaylıkla çözülebilecektir.  
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Bu çalışma, özel sektörde örgütsel sessizliğin örgütsel iletişim 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Konuya 

ilişkin literatür taraması ile bilgi verilmesinin ardından verilen bilgiler 

dahilinde etkiler belirlenmiş, sonuç kısmında varılan yargılarla 

önerilerde bulunulmuştur.  

1. KAVRAMSAL ÇERCEVE 

1.1. Örgüt Kavramı 

Örgüt kavramının Yunan dilinden türetilen bir kelime olduğunu ifade 

etmek gerekir; özü Organon’dur (Gürgen, 1997). İnsanların 

hedeflerine kendi başlarına ulaşamadıkları durumlarda, her bireyin 

yetkinliklerini ve uzmanlıklarını bir grup olarak uyum içinde diğer 

insanlarla birleştirerek düzen ve Bağlantı sağlayarak hedefe uyum 

içinde ulaşmak olarak tanımlanabilir (Yıldırım, 2015). Bir 

organizasyon, iş tanımına sahip çalışanlardan ve önceden belirlenmiş 

hedeflere ulaşmak için hiyerarşik bir düzende yapılmış bir çalışma 

departmanından oluşan sosyal bir yapıdır (Geçikli, 2004: 20). 

Kuruluşlar, faaliyetleri ve işlevleri belirli bir hedefe ulaşmak için 

koordine edilen dış çevreye bağlı yapılardır (Daft, 2015). Bir 

organizasyonun en temel unsuru insan olduğu için, kuruluşlar 

hedeflerine insanların eylemlerine uygun olarak ulaşabilirler (Atak, 

2005: 2).   Organizasyon kavramı yerine farklı kavramların 

kullanıldığı görülmektedir. Bazıları; şirket, işletme, organizasyon vb. 

kelimelerle değil. Organizasyon, belirli hedeflere ulaşmak için bir 

araya gelen tüm insanlar, çevre ile ilgili planlı faaliyetler 

planlanmaktadır (Ünsalan ve Şimşeker, 2006). Tüm kuruluşların 
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görevleriyle ilgili farklı hedefleri vardır. Toplumu iyileştirmek, 

toplum için yenilik yaratmak, organizasyon için kar elde etmek ve 

eğitim, hizmet, üretim, askeri alanda çalışmak için kurulmuş birçok 

kuruluş var. Bu nedenle, kuruluşların kendileri için hedefler belirleme 

ihtiyacını vurgulamak gerekir ve kuruluşlar bu hedefler üzerinde 

yararlı ve güvenilir çalışmalarla yol haritaları oluşturmalıdır. 

1.2. Örgütsel İletişim Kavramı  

İletişim, bu son örgütsel değişikliklerin sadece önemli bir yönü değil, 

aynı zamanda etkili iletişim, modern örgütlerin temeli olarak 

görülebilir. Sosyal olarak inşa edilmiş gerçekler olarak örgütlerin 

oluşturulduğu iletişim sürecidir. Bu yapı, farklı amaç ve hedeflere 

sahip bir dizi işlevselleştirilmiş gruptan oluştuğu için, etkileşimin 

etkinliğini ortaya çıkarmak için bu tarafların iletişim kalitesi 

konusundaki memnuniyetini değerlendirmek önemlidir. İletişimi daha 

iyi anlamak için, dört teorik bakış açısı: mekanik, psikolojik, 

yorumlayıcı-sembolik ve sistem-etkileşim perspektifi bulunmaktadır. 

Dört bakış açısı iletişim hakkında farklı varsayımlar içerdiğinden, 

iletişim süreci için kritik olan farklı öneriler ve ilişkiler geliştirirler 

(Topaloğlu, 2006).   

1.2.1. Örgütsel İletişimin Amaçları 

İletişim, organizasyonları canlı tutar ve organizasyonda birçok işlevi 

üstlenir. Örgütsel iletişimin sağladığı işlevler, hedefe ulaşmanın 

kolaylaştırılmasını, çalışanları ve yöneticileri iş ve çalışma alanı 

hakkında bilgilendirmeyi, çalışanları motive etmeyi ve bir sosyal 
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etkileşim alanı oluşturmayı içerir. Organizasyonlar, ilişkileri kuran ve 

iletişim yoluyla örgütlenmeyi mümkün kılan bilgi işlem sistemleri 

olarak görülebilir (Ünal, 2007).  

İletişim hakkında bilgi sağlar: 

Örgütsel hedefler ve stratejiler, 

İş ve çalışma koşulları, 

Çalışanlar için kariyer yolları, 

Yeni uygulamalar ve sistemler. 

Çalışanlar, işlerini yapmak için mükemmel, adil ve zamanında bilgi 

edinmeyi hedeflemektedir. Her çalışana iş performansı hakkında bilgi 

verildiğinden, yeni hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için 

uygun davranışlar geliştirir. Etkili bir iletişim sistemi, çeşitli kanallar 

aracılığıyla çalışanlara iletilen kuruluşun amaçlarını ve misyonunu 

destekleyen bir dizi iyi tasarlanmış hedefe dayanmaktadır (Ünal, 

a.g.e., 2007).  

Öte yandan, yöneticiler karar verme veya çatışma çözümü için 

alternatif seçenekleri belirlemek ve değerlendirmek için güvenilir, 

zamanında ve doğru bilgiye ihtiyaç duyarlar. Sürekli bir bilgi akışı 

olmadan, yöneticilerin " kararları durma noktasına gelmektedir. 

Üstlerin organizasyondaki taraflar arasında anlayış elde etmeyi 

başardıkları iletişim sürecidir. Buna ek olarak, iletişim, çalışanlara ne 

yapılması gerektiğini, ne kadar iyi çalıştıklarını ve daha düşükse 

performansı artırmak için neler yapılabileceğini açıklığa kavuşturarak 

motivasyonu teşvik eder. Bilgi veren ve motive edici bir potansiyel 

oluşturma yanı sıra, iletişim çalışanları memnuniyeti hayal 
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kırıklıklarını ve onların duygularını göstermek için temel bir 

mekanizma olarak görülebilir ve duygular duygusal ifade, sosyal 

ihtiyaçların karşılanması için bir sürüm sağlar (Robbins, 2002). 

1.2.2. Nitelikli Örgütsel İletişim Nasıl Olmalı? 

İletişim, çalışanların" bağlantılarını arttırmak ve örgütsel işlevleri 

koordine etmek " açısından kuruluşlar için kritik öneme sahiptir. 

Baker (2002), bugün giderek daha fazla çalışanın çalışmalarının 

önemli bir kısmının iletişim üzerine kurulduğunu bulduğunu belirtir 

(Baker, 2002). Hizmet çalışanları, üretim işçilerinin sayısından daha 

fazla olduğundan ve araştırma ve geliştirme ile üretim süreçleri, farklı 

fonksiyonel gruplardaki işçiler arasında daha fazla işbirliği ve ekip 

çalışmasına vurgu yaptığından, iletişim oldukça önemli bir rol 

üstlenir. Tüm bu katkılar ancak yüksek kaliteli bir etkileşime dayanan 

yeterli örgütsel iletişim ile sağlanabilir. Çalışanlar örgütsel iletişim 

sürecini yeterli olarak algılayacak olursa, bundan memnun olmalı ve 

etkili olarak değerlendirmelidir. 

Örgütsel ortamlarda, iletişim memnuniyeti, kişilerarası, grup ve 

örgütsel bağlamlarda iletişimin çeşitli yönleriyle bireyin memnuniyeti 

olarak geniş bir şekilde tanımlanmıştır. İletişim memnuniyeti olumlu 

iletişim açıklık tarafından güdü iletişim ve etkileşim katılımı; iletişim 

normları, frekans, resmi mekanizma, geri bildirim kalitesi denetim 

karar verme sürecine katılım ve çalışanların bilgi ve fikirlerine 

duyarlılığı artırır. 
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Bu nedenle, bilgi teknolojisinden ziyade iletişimin dinamik, 

kişilerarası doğası iletişimin etkinliğini belirler. Araştırmalar, etkili 

iletişimin iş tatmini, örgütsel bağlılık, performans ve iklim gibi çeşitli 

tutum, davranışsal ve örgütsel sonuçlar üzerinde olumlu etkileri 

olduğunu göstermektedir (Ehlers, 2003). 

1.3. Örgütsel Sessizlik Kavramının Tanımı 

Organizasyonların en önemli paydaşlarından olan çalışanlar, hem 

üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe, ürün ve hizmetin 

üretilmesi ve pazarlanmasında işletme içi ve işletme dışı unsurlarla ilk 

teması gerçekleştiren, olayların gözlemlenmesi ve müdahaleyle 

görevli olan kişilerdir. Çalışanların olumsuz durumlar veya öneri 

durumlara dair geri bildirimlerinin işletmeler açısından önemli bir yeri 

vardır. Çalışanlarca örgütsel faaliyetlerin etkilenebilmesi için örgütte 

gelişim ve değişimin gerçekleşmesi için gönüllülük esasına göre 

öneriler sunması, halihazırdaki veya olası sorunların üst yönetime 

iletilmesi “örgütsel ses” olarak adlandırılır. 

Çağımız işletmelerinin çalışanlarından beklenen söz konusu davranış, 

idari nedenlerle, kaygılar sebebiyle veya çalışan açısından örgüt 

yönetimiyle uyum içinde olmak için bilinçli veya bilinçsiz sessizlik 

olarak vücut bulmuştur. Yönetime ve organizasyona göre söz konusu 

durum önemli bir sorundur (Bayın vd., 2015: 249). Örgütsel sessizlik, 

çalışan kişinin örgüt içerisinde diğer çalışanlar ve örgütün karar 

alıcıları ile iletişime geçememe, bilgiyi paylaşmaktan da kaçınma 

eğilimidir.  
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Örgütsel sessizlik, diğer bir ifade ile çalışanların örgütü tüm 

sorunlardan kurtarmaya, gelişmenin önünü açmaya yarayan 

düşünceleri, bilinçli biçimde gizleme ve ifade etmeme, iletişim 

kurmama, eylemsiz kalma tercihi davranışıdır. 

Sessizlik örgütlerde yaygın olmasına karşın, doğası ve ana 

bileşenlerine dair çok az kanıt sunulur. Sessizlik, örgütler için güçlü 

etkilere sahip olmasına ve yaygın görülmesine rağmen hakkı olan yeri 

alamamış yönetsel yazında yeter derecede incelenmediği görülür. 

Sessizlik konusunun çok az ilgi görmesinin nedenlerinden birisi; 

birçok görüşün sessizliğin, konuşmanın yokluğu olarak görmesinin ve 

konuşmamayı analiz etmenin açık davranışlara göre zor olmasının 

ifade edilmesidir. Sessizlik nedenleri oldukça fazla olan, muğlak bir 

davranıştır. Bu nedenle sessizliğin anlaşılması ve yorumlanması 

konuşmayı değerlendirmekten güçtür. Milenyum çağının 

başlangıcından beri gelişmiş ülke iş dünyasında yer almaya başlayan 

iş gören sessizliği konusu, ülkemiz bilimsel camiasında ise son 

yıllarda tartışılmaya başlanmıştır.   

1.3.1. Örgütsel Sessizlik Kavramının Kapsamı 

Ortamın sessiz olması, sakinlik durumu şeklinde tanımlanan sessizliğe 

ilişkin ilk araştırmalarda örgüt içi iletişim, bilgi paylaşımı ve 

organizasyon içi görüşün ifade edilmemesi şekillerinde 

belirtilmektedir. Sessizlik durumu önceleri çalışanların bağlılığı, 

nezaket, saygı, işe uyum, verilen kararlara razı olma olarak 

yorumlanmış fakat son dönemlerde örgütle ilgili fikirlerin istenerek ve 

bilerek saklanması, kasti olarak sessiz kalmanın tercih edilmesi, görüş 
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ifade etmekten kaçınılması, kendisini soyutlaması, örgüt içi iletişim ve 

bilgi paylaşımından uzak durulması biçimlerinde görülür (Yeşilaydın, 

2016: 15).  

Öte yandan, çalışanların bilinçli olarak işletmeye dair bir konu 

hakkında düşünce, teklif ve görüşünü yöneticilerden saklama, bilgi 

paylaşımında bulunmama ve iletişimden uzak olma hali örgütsel 

sessizliği ifade ederken herhangi bir konuya dair çalışanın fikrinin 

olmaması, paylaşması veya konuşması gereken bir şeyinin olmaması 

örgütsel sessizlik kapsamında değerlendirilmemektedir (Durak, 2012: 

45). 

1.3.2. Örgütlerde Sessizliğin Sebepleri 

Modern çağ işletmelerinde; rekabetin yoğun olduğu ortamda verilen 

mücadelede, ürün ve hizmet üretimi noktasında yenilikçi ve 

sürekliliğe sahip kalite anlayışında kalifiye çalışan önemli bir 

etkendir. Örgütlerde teknolojik alt yapı faaliyetlerde önemini artırsa 

da insan gücü faktörünün önemi hala yerini korumaktadır. Bu 

bağlamda örgütlerdeki en önemli tehlikelerden birisi çalışan 

sessizliğidir. Çalışan sessizliği literatürde üç başlık altında 

sebeplendirilmektedir. Bunlardan ilki; adaletsizlik kültürün, sessizlik 

ikliminin ve güven eksikliğinin içinde olduğu örgütsel etmenlerdir. 

İkincisi yöneticilerin olumsuz geribildirim korkusu taşımaları, ön 

yargılı davranmaları ve yöneticinin yapısından kaynaklanan yönetsel 

etmenlerdir. Son olarak ise; yöneticilere güven duyulmaması, 

konuşmanın riskli olacağı düşüncesi, izole edilme korkusu, geçmiş 
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tecrübeler ve ilişkilerin zarar görmesi korkusunu içeren bireysel 

etmenlerdir. 

Çalışanların sessiz kalmayı tercih nedeni onlarca olabilir. Daha önce 

belirtildiği gibi, sessizlik konusu karmaşık bir konudur. Birçok 

araştırmada, çalışanların tutumları altında yatan nedenler sessiz kalma 

açısından analiz edilir. Sessiz kalma seçimi ile alakalı faktörler, 

örgütsel, yönetsel ve bireysel faktörler olarak ele alınabilir.  

Çalışan sessizliği iki nedenden kaynaklanmakta olup bunlar; 

yönetimden olumsuz geri bildirim alma korkusu ve çalışanlarda, 

yönetimin çalışanlara dair örtük inanışlarına dair algılamalarıdır.  

Korkunun (terfi alamama korkusu), utancın (sorun çıkarıcı gibi 

etiketlenmelere maruz kalma utancı), etik sorumlulukların dar 

kapsamlı algılanmasının (çalışanlar konuşmak sorumluluğunun 

farkında değillerdir, ya da umursamazlar), dahil oldukları arkadaşların 

(arkadaşları sebebi ile sessiz kalabilirler), konuşma fırsatı 

bulamamanın (yönetsel sebepler ile çalışanların konuşma fırsatı 

bulamaması), örgüt politikalarındaki eksikliklerin konuşmamaya yol 

açması olasıdır.  

Bir birey konuşmaktan korkuyor ise, bu korkuya uygun fikirler 

geliştirecektir ve sesliliğin tehlikesine yönelik abartılı sonuçlar 

düşünecektir Bireyin sessiz kalma kararında merkezi bir rol oynayan 

korku hissini ortaya koyan 5 sonuç ortaya belirtilmiştir: Bunlar; 1) 

Etiketlenme veya olumsuz algılanma korkusu, 2) İlişkilerin bozulması 

korkusu, 3) İntikam veya ceza korkusu, 4) Diğerleri üzerinde olumsuz 
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etki korkusu ve 5) Konuşmanın hiçbir etki yapmayacağı korkusu 

olarak sıralanmaktadır.  

Çalışan sessizliğine neden olan örgütsel faktörlerden birisi sessizlik 

iklimidir. Çalışanların işyerlerinde yaptıkları işe ilişkin düşünce, görüş 

ve fikirleri veya yolunda gitmeyen bir şeyler konusunda uyarı ve 

itirazlarını dillendirmemesi, sessiz kalması “çalışan sessizliği” adıyla 

anılır. Sessizlik işletmelerde çalışanlarca topluca sergilenmesi halinde 

sessizlik iklimi söz konusudur. Sessizlik ikliminde çalışan, karşılaşılan 

sorunların çözümü için başkaları ile iletişime geçmez. Örgüt içi baskı, 

korku ve tehdit olasılığı çalışanın önerilerini ve fikirlerini sunmasını 

engellemektedir. Yöneticilerin olumsuz geribildirim alınacağına dair 

korkusu bu durumun sebebidir. Üstlerden alınacak olumsuz tepki ve 

cezalar karşısında karşılaşılacak soruna ilişkin bilgi vermekten 

kaçınan çalışan sessizliği seçer. Düşüncelerinin değersiz, kendisininse 

önemsiz olduğu hissine kapılan, konuşacak olursa olumsuz bir 

durumla karşılaşacağı algısına sahip olan çalışan, içselleştirdiği 

sürecin sonucunda sessiz kalmaktadır (Alparslan ve Kayalar, 2012: 

137).  

1.3.3. Örgütsel Sessizliğin Sonuçları 

Kişisel yaşamı da etkileyen sessizlik olgusunun bir takım sonuçları 

olması doğaldır. Anılan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir;  

Sessizlik, kişileri bir araya getirmekle birlikte birbirinden 

uzaklaştırabilmektedir. Ayrıca, sessizlik, insan ilişkilerini zedelediği 

gibi iyileştirebilmektedir. Sessizlik, bilgi akışını sağlamakla birlikte 
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bilgiyi de gizleyebilmektedir. Sessizlik, örtük düşünceyi belirttiği gibi 

düşünce yokluğuna da işaret edebilmektedir. Sessizlik, kabullenmenin 

göstergesi olabildiği gibi muhalefet edilmesinin de göstergesi 

olabilmektedir. 

Örgütsel sessizlik de hem bireyler hem de örgütler üzerinde bir kısım 

sonuçlar doğurmaktadır. Anılan sonuçları şunlardır (Kılınç, 2018: 

4024); 

Örgütsel sessizliğin örgüt yararına sonuçları, çalışanlar üzerinde 

yönetici baskısını ve uyarılarını azaltması, örgüt içi çatışma ortamını 

azaltarak işletme içi uyumu artırması, işletme açısından önemli olan 

gizli bilgilerin işletme dışına çıkmasının önlenmesidir. 

Örgütsel sessizlikle ortaya çıkan iletişimsizlik sonucunda oluşan 

olumsuz sonuçlardan birisi çalışanların birbirinden ve yöneticilerinden 

uzaklaşmasıdır. Ayrıca, işletme içi sosyal ortamlarda oluşan 

bozulmalar ve kişilerin kendilerini soyutlaması, değersiz hissedilen 

ortamda aidiyet duygusunun azalması, yalnızlaşmanın ve dışlanmanın 

artması da söz konusudur. Tercihini sessizlikten yana kullanan çalışan 

kendini değersiz görmekte, morali azalmakta, motivasyonu 

kaybolmakta ve devamında performans hatta iş gücü kaybı 

yaşanmaktadır. İşletmeye hakim olan sessizlik kültürü çalışanlar 

arasında çatışmayı artırmakta, bu durum aynı ortamda çalışanlar 

arasında kin ve ihanet hissini körüklemektedir.  

Çalışanlarda yalnızlaşmaya neden olan bu durum yaratıcılık ve 

yenilikçilik yetilerini köreltmektedir. İşgörenin gerçekte benimseme-
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yeceği davranış ve kaygılarla hedefleri yöneticilerin benimsediği için 

kabullenmesinin, savunmasının ve uygulamasının sonucunda ikilem 

yaşanmaktadır. Yaşanan uyumsuzlukla çalışan strese girer ve işten 

uzaklaşır. Çalışan sessizliği stres, tatminsizlik ve yalnızlık hissi 

sonucu örgüt içi iletişim azalarak, işe karşı tutumda yabancılaşmaya 

yol açmaktadır. İşletme içi sessizlik yayılarak iklim haline gelirse, 

çalışan hatalarının tespiti, üst yönetime bildirilmesi ve düzeltilmesinde 

sorunlar yaşanmakta, söz konusu durum, yöneticileri yanlış kararlar 

alma hatasına sürükler.  

İşletme faaliyet sürecinde ortaya çıkan hatalar normal görülerek 

düzeltilmesi yoluna gidilmeyerek, bu durum ise örgüt verimliliğini 

azalmaktadır. İşletme çalışanlarının yaşadığı sessizlik, çıktı kalitesinde 

ve çalışan verimliliğinde azalmaya neden olarak rekabete zarar verir. 

Sessizlik işletme içerisinde genele yayılırsa, örgütsel güven azalır, 

işgören karara katılma noktasından uzaklaşır, yalnızlaşan yönetim 

kademesi etkinliğini yitirir, gelişimden uzak karar almasına sebep 

olur. İşgörende görülen sessizlik davranışı, elde edilen tecrübe ve bilgi 

birikiminin paylaşılmamasına neden olur ve örgütsel iletişim olumsuz 

etkilenmektedir (Kulualp ve Çakmak, 2016: 123).  

Örgütsel sessizlik, çalışanları endişeye, strese sokabilmektedir. 

Örgütsel sessizliğe ilişkin bazı çalışmalar ve vardıkları sonuçlar 

incelenecek olursa; Aktaş ve Şimşek, örgütsel sessizlik sonucu 

bireylerde tükenmişlik duygusu ortaya çıktığını belirlemişlerdir (Aktaş 

ve Şimşek, 2012: 330). Havacılık sektöründe çalışan uçuş mürettebatı 

üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada; en az sessizliği kaptan 



 
 

 251 

pilotların gösterdiği ve sessizliğin alt kademelere doğru düzeyini 

yükselttiği, genel anlamda ise çalışanların tamamının karşılaşılan 

olayların yarısına yakınında sessiz kalmayı seçtikleri belirlenmiştir. 

Roberts ve O’Reilly (1974) çalışanlarca üstleri ile ilişkilerinde 

olumsuz içerikli bilgilerin iletilmesinde kaçınıldığı veya bilginin 

olumsuzluk içeriğinin azaltılmaya çalışıldığı belirlenmiştir (Roberts ve 

O’Reilly,  1974: 59-321). Detert ve Borris (2007); örgütsel sessizliğin 

karşıtı kabul edilen konuşma davranışının en önemli belirleyicileri 

arasında üstlerin liderlik davranışları olduğunu ifade etmişlerdir 

(Detert ve Burris, 2007: 50-869). Ayrıca Premeaux ve Bedeion 

(2003), üst yönetime duyulan güvenin ve üst yönetimin sergilediği 

açıklık politikasının sessizlik davranışlarını azalttığını tespit 

etmişlerdir (Premeaux ve Bedeian, 2003: 1537). Örgütsel iletişim ve 

örgütsel sessizlik ilişkisini incelemek amacıyla ulusal düzeyde yapılan 

çalışmalarda, sessizlik davranışı gösterilen konunun veya problemin, 

çalışanların sessizlik davranışı göstermesinde etkili olduğu ortaya 

konulmuştur.  

Diğer taraftan çalışanların sessizliğine neden olan etmenler arasında 

yöneticinin tavırları, örgüt yapısı ve politikaları gibi işletmeden veya 

yönetiminden kaynaklanan konulara yer verilmiştir. Konuya ilişkin 

yapılmış çalışma sonuçlarının genel değerlendirmesine göre; sağlıklı 

ve etkili şekilde işleyen örgütsel iletişim, çalışanların sessiz kalma 

davranışlarını engellemekte, onları motive etmekte ve performansına 

olumlu katkı sağlamaktadır. İşletme içerisinde bilginin rahat ulaşılır 

ve dolaşabilir olması, öneri ve şikâyetlerin yönetime ve yöneticilere 
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kolay iletilebilmesi, çalışanların alınan kararlara katılması, diğer 

çalışanlarla iyi ilişkiler kurması durumunda örgütsel sessizlik 

azalmaktadır.  

Örgütsel sessizlik davranışı örgütteki çalışanlar ile müşterek olarak 

gelişmektedir. Bu müşterek davranış önerilere ve ortaklaşa kararlara 

katılımın düşük seviyede olmasına sebep olabilmektedir (Milliken  

Morrison ve  Hewlin  2003: 1453).  

Alparslan (2010)’a göre; Örgütsel sessizlik çalışanların üzerinde 

aşağılanmış duygusu oluşturabilmektedir. Bunun yanında bireyler 

üstlerine veya aynı yatay düzlemde bulunan mesai arkadaşlarına karşı 

gücenme ve daha ilerisi; kin duygusu beslemeye başlar (Alparslan 

2010: 54). 

1.3.4. Örgütsel Sessizlik Türleri 

Çalışanlar, birçok nedenle örgüt içerisinde sessizliği tercih ederler. 

Ancak sessizlik davranışı, her zaman çalışanın tercihini 

göstermeyebilir. Çalışanlar; olumsuzluklardan kaçınma, diğer 

çalışanlarla karşı karşıya olmama düşüncesi, değersiz hissetme 

korkusu, ekonomik kaygılar, iş kaybetme korkusu ve utanç duyma 

benzeri nedenlerle sessizlik davranışı göstermektedirler (Elitok ve 

Elitok, 2016: 456). Örgütsel sessizliğin üç farklı türü olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu bağlamda kabullenici, savunmacı ve korumacı 

sessizlik kavramları kullanılmıştır. Ancak, faydacı sessizlik kavramı 

da örgütsel sessizlik türlerine eklenmiştir. Söz konusu kavramları 

açıklayacak olursak;  
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Kabullenici sessizlik; çalışanların örgütteki bir konuya, soruna veya 

duruma dair öneri, görüş ve düşüncelerini bilinçli şekilde ifade 

etmemesi ve o sorun veya duruma kendi isteğiyle kabullenmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Yazında “kabul edilen sessizlik” (Tayfun ve Çatır, 

2013: 99) ve “kabullenilmiş sessizlik” (Erenler, Çetin ve Torun, 2016: 

71) ifadelerinin de aynı kavramı ifade etmede kullanıldığı görülür. 

Kabullenici sessizlik söz konusu ise çalışanlarda, örgüt içindeki 

koşulların düzeltilmesi veya değiştirilmesi adına çaba harcanmaz; 

bunun nedeni mevcut durumun değiştirilemeyeceği düşüncesidir.  

Savunma amaçlı sessizlik; çalışanlarda bilgi ve düşünceleri ifade 

edilirse zarar görüleceği korkusu ile bilinçli şekilde sessiz kalınması, 

hatalı davranışların saklanması ve sorunların görmezden gelinmesi 

davranışıdır (Alparslan ve Kayalar, 2012: 141).  

Örgüt yararına sessizlik çalışanların, çalışma arkadaşları ve örgütün 

çıkarları doğrultusunda örgüte ilişkin kimi konularla ilgili düşünce ve 

bilgilerini bilinçli biçimde ve isteyerek saklaması şeklinde ifade 

edilmektedir (Kılınç, 2018: 4026). Örgüt yararına sessizlikle, 

çalışanlar arkadaşlarıyla işbirliğine, arkadaşlarını düşünmeye, örgüt içi 

ve dışı olası sıkıntılara karşı sabırlı olmaya, şikâyetlenmeden 

çalışmayı sağlar (Tayfun ve Çatır, 2013: 117).  
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1.3.5. Örgütsel Sessizliğin Çeşitli Sonuçlarına İlişkin 

Çalışmalar 

Yazın incelenecek olursa örgütsel sessizliğin çalışanlardaki örgütsel 

bağlılığı, morali, güveni, iş doyumunu, örgüt içi iletişimi ve örgütsel 

süreçleri olumsuz yönde etkilediği, örgütsel sosyalleşmeyi ve uyumu 

engellediği, işgörenlerin stres düzeyini artırdığı ve sabotaj gibi 

tehlikeli girişimlere yol açabildiği belirlenmiştir. Örgütsel sessizlik 

hakim olduğu örgütte problem çözümüne, alternatif yöntemlere, doğru 

bilgilere vakıf olduğu halde onları dile getirmeyenlerden bir topluluk 

oluşmasıyla sonuçlanır. Bu bağlamda örgütsel sessizlik, örgütlerin 

karşılaştıkları hataları tespit etmeyi, işleyişinde hatalar olan süreçlerde 

düzelmeyi, büyük problemler ortaya çıkmadan üst yönetime bilgi 

sunulmasını ve bunlara ilişkin önleme tedbirleri almasını engeller 

(Donaghey vd., 2011: 250).  Örgüt genelinde ortaya çıkan konuşmama 

isteği, örgüte dair kararların hatalı verilmesine yol açabilmekle birlikte 

iş görenin moral, güven, iş tatmini, örgütsel bağlılığı ve işe ilişkin 

yetenek gelişimi olumsuz etkilenmekte, örgütsel süreçlerde 

yenilenmeyi ve iyileştirilmeyi engellemektedir (Milliken ve  

Morrison, 2003: 1453).  

Örgütsel sessizlik, örgüt faaliyetlerinde meydana gelen hata ve 

ihtiyaçların tespit edilmesi ve düzeltilmesinde yararlanılacak olan 

dönütlerin olumsuzluğuna neden olur. Geri bildirim sistemine sahip 

olmayan örgütlerde ortaya çıkan hatalar kalıcı hale gelerek giderek 

yoğunlaşır (Nikolaou vd., 2011: 730). Bununla birlikte bilgi akışının 

gecikmesi, bilginin filtrelenmesi ancak anlaşılır olmaması, yanlış 
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anlamaların olması, özellikle çalışanların üstleri ile konuşamamaları 

veya konuşmak istememeleri gibi nedenler örgütte çeşitli çatışmaların 

çıkmasına da neden olabilmektedir (Koçel, 2014: 650).  

Vakola ve Bouradas, (2005) yapmış oldukları çalışmada örgüt içi 

iletişim fırsatlarının örgütsel bağlılığın en önemli belirleyicisi 

olduğunu ve bölüm yöneticileri ile üst yönetimin sessizliğe karşı 

tutumunun örgütsel bağlılık üzerinde önemli rol oynadığını ifade 

etmişlerdir (Vakola ve  Bouradas,  2005: 300).  

Özellikle bilerek işgörenlerin iş ya da iş yeriyle ilgili görüşlerini 

yasaklayan yöneticiler bilgi aktarımının uygulama aşamasında aşırı 

engellemelere neden olabilirler. Eğer örgüt içerisinde konuşmanın 

maliyeti çok yüksekse ya da yukarı doğru iletişim mekanizması yoksa 

örgütsel problemler hakkında sessiz kalmak işten ayrılma kararı ile ya 

da sessiz kalma kararı ile sonuçlanabilir (Bogosian ve Stefanchin, 

2013: 13).  

Ayrıca örgütsel sessizlik, kararları ve problem çözme ve yenilik 

süreçlerini etkileyebilecek bilgi akışını ve miktarını kısıtlayarak 

örgütsel öğrenmeyi baskı altına alabilir. Kısaca işgören sessizliği 

ortaya çıktığında iletişim problemleri baş gösterecek ve bundan dolayı 

örgütün tüm işleyişi zarar görebilmektedir (Beheshtifar vd., 2012: 

280).  

İşgören sessizliği, yenilik ve araştırmayı olumsuz yönde etkileyen, 

çeşitli görüşlerden elde edilebilecek faydaları, çalışan motivasyonunu 

ve güvenini azaltan, yolsuzluğa neden olabilen olumsuz sonuçlarından 
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dolayı örgütsel yönetime zarar verebilmektedir. Bu nedenle 

istenmeyen sonuçlarından kaçınmak için örgütsel sessizliğin 

öncüllerini araştırmak önemlidir (Dedahanov ve Rhee, 2015: 481).  

Birçok insan örgütsel sessizliğin sadece örgüte zarar verdiğini 

varsaymaktadır ancak gerçekte örgütsel sessizlik hem örgüte hem de 

iş görenlere zarar vermektedir (Dedahanov ve   Rhee, 2015: 490).  

SONUÇ 

Örgütsel iletişimle çalışanların örgütsel sessizliğinin etkileşim 

içerisinde olduğu öngörüsü ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda 

örgütsel iletişimin çalışanların örgütsel sessizliğini artırması söz 

konusudur. Bununla birlikte örgütsel iletişimle, çalışanların 

kabullenici sessizliği ile savunma amaçlı sessizliğini ortadan 

kaldırması, örgüt yararına sessizliği ise artırmasına da şahit olunabilir. 

Örgütsel iletişim alt boyutlarının örgütsel sessizlik alt boyutları 

üzerinde etkilerinin incelenmesinde, dikey iletişim, kabullenici 

sessizlik üzerinde negatif etkisi olmadığı belirtilmiştir. Konuya ilişkin 

Aktaş ve Şimşek (2015)’in ortak çalışmalarındaki tespite göre örgütsel 

iletişim alt boyutlarının her biri, örgütsel sessizlik alt boyutları 

üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. Özellikle, bir örgüt yapısında 

mesajların yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru örgüt 

basamaklarını izleyerek akması anlamına gelen dikey iletişim ve bilgi 

paylaşımı savunma amaçlı sessizliği üzerindeki etkileri hayli yüksek 

ölçülmüştür. Dikkat çekici bir konu; dikey iletişimin, bilgi paylaşımını 

ve yönetici davranışlarını örgüt yararına sessizliğin pozitif yönlü 

etkilenmesine neden olmuştur.  
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Örgütlerde işgörenlerin sessiz kalma davranışlarının azaltılması, 

ortadan kaldırılması ve örgüt içi karşılıklı güven tesis edilmesi, 

yöneticilere ve yönetim kademesine ait görevlerdir. Bu sebeple örgüt 

içi sessiz kalma davranışının temelinde yatan sebebin ortadan 

kaldırılmasında, yönetici ve yönetim kademesi etkin rol oynamalıdır. 

Yöneticiler, örgüt içi sağlıklı ve etkin bir resmî iletişim sistemi 

oluşturulmalı; çalışanlara, kendilerini güvende hissettikleri ortam 

sağlamalı, fikir, düşünce, sorun ve kaygıların açıklıkla ifade 

edilmesine fırsat verilmeli, çalışanlar içtenlikle dinlenmeli ve onlara 

karşı destekleyici olunmalıdır. (Çiftçi, 2018: 2234)’e göre yaşamın her 

anında insanlar çeşitli mekânlarda çeşitli amaçlarla (toplantılar, iş, 

eğitim, seyahat, ibadet) farklı düzeyden insanlarla karşılaşabilmekte 

iletişim kurma ihtiyacı hissetmekte ve paylaşımda bulunabilmektedir. 

Örgütlerde yaşanan iletişim sorunları, çalışanların sessiz kalmalarına 

neden olmakta ve bu durum örgüt için ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

Örgütsel sessizlik, çalışanların örgüte katkıda bulunmasını 

engellemektedir. Söz konusu olumsuzlukların örgüt üzerindeki 

sonuçlarının azaltılması veya ortadan kaldırılması için sessizliğe 

neden olan faktörler doğru bir şekilde belirlenmelidir. Daha sonra da 

bu nedenlerin olumlu etkiye evrilmesi için gereken çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Yukarıda ifade edilenlere ek olarak şu önerilerin de göz önünde 

bulundurulmasında yarar vardır. 

✔ Örgütlerde çalışanlar için sessizlik olgusuna bazen 

değinilmeyebilir. Bu açıdan çalışanlara fikir ve görüşlerini 
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açıklıkla ifade edebilecekleri cesaretlendirici ortam gerekir. 

Bunun sağlanması adına yönetici çalışanlarına uygun çalışma 

ortamı sağlarsa kabullenici sessizliği azaltabilir.  

✔ Örgütün karşılaşacağı problemlere çözüm aranırken ya da 

yapılan bir işe dair görüşü olan çalışanların desteklenmesiyle 

sessizliğin önlenmesi mümkün olabilir. Ayrıca çalışanlara görüş 

bildirmeleri halinde işe ilişkin olumsuzluk yaşamayacağı net 

olarak ifade edilebilirse çalışanların tercihi sessizlik olmayabilir 

ve örgütsel sessizliğin önüne geçilebilir ve çalışanlar 

kararsızlığa maruz kalmazlar.  

✔ Çalışanlarca örgütte kullanılan iletişim türleri sessizliği 

doğurmada ya da ortadan kaldırmada etkin rol alır, bu nedenle 

örgütteki yöneticilerin örgüt içi iletişimin önemini kavraması 

gerekir. Bu çerçevede de belirli zaman dilimlerinde örgüt içi 

iletişim kanalları denetlenmeli ve problem yaşanan iletişim 

türlerin yeniden yapılandırılmalıdır.  

✔ Örgüt içi iletişim türlerinden olan yatay ve doğru iletişim 

gerek organizasyon gerek çalışan için hayli önemlidir. Özellikle 

örgütteki farklı bölümler arasında yer alan birimlerin koordine 

edilerek çalışmaları ve örgüte yararlı bilgilerin gereken zamanda 

ve doğru şekilde aktarılması, çalışanların bildikleri konuları 

saklamamaları özellikle kabullenici ve korunma amaçlı 

sessizliği ortadan kaldırabilir.  

✔ Özellikle yüksek iletişim gücüne sahip çalışanların örgütün 

yararına olan görüşleri, bilgileri ve düşünceleri söylememesi ve 

sessizliği tercih etmeleri nedeniyle kurum içerisinde oluşturulan 
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örgütsel iletişim kanallarının iletişim gücü yüksek çalışanlar 

dikkate alınarak düzenlenmesi ve sessizliği doğuracak 

unsurların ortadan kaldırılması çok önemlidir. Etkili bir iletişim 

ortamının sağlanmaması, güvenli, nüfuzlu ve doğru bir iletişim 

şekli oluşturulmasının önündeki en büyük engeldir.   
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1. GİRİŞ 

Bu araştırmada, psikolojik iyi oluş kavramı ve hastaların iyi oluş hali 

üzerinde etkisi olduğu düşünülen psikolog performansı ele alınmıştır. 

İyi oluş halinin, hastaların yaşamı anlamlandırmaya çalışmasında, 

hastalık süreci, tedavi ve tedavi sonrası süreçte yeniden fiziksel, 

psikolojik ve sosyal düzeyde iyileşmenin olabilmesinde önemli bir rolü 

olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çalışmanın temel amacı hastaların 

iyi oluş algısı ile hizmet almış oldukları psikoloğun performansı 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  

Psikolojik danışmanın temel amacı doğrultusunda pozitif psikoloji 

kavramlarından olan mutluluk, umut, olumlu beklentiler, özgüven ve 

psikolojik iyi oluş algısı araştırmaya değer konular olarak görülmüştür 

(Daştan ve Buzlu, 2010). Nitekim yapılan araştırmalar birçok insanın 

mutlu olmak istediğini ve psikolojik iyi oluş halinin yaşamının diğer 

alanlarında önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir 

(Olcay ve Turgut, 2015). Bu çalışmada ise, algılanan hasta psikoloğu 

performansının bireysel düzeyde sonuçları duygusal ve tutumsal 

bağlamda incelenmiştir. Literatür araştırması ve kuramsal arka plan 

değerlendirmeleri neticesinde, algılanan hasta psikoloğu 

performansının bireylerin(hastaların) iyi oluş düzeyleri üzerinde pozitif 

yönde etkisi olabileceği varsayılmıştır. Bu varsayımlarla birlikte 

çalışmaya temel hazırlayan araştırma soruları “Hastalar, hizmet 

almakta oldukları hasta psikoloğunun performansını hangi algılar ile 

değerlendirirler?” ve “Hastaların psikolog performansı algıları ile 

hissettikleri iyi oluş düzeyi arasında nasıl bir ilişki olabilir?” 
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şeklindedir. Böylece, bu çalışmada, pozitif psikolojinin temel 

kavramlarından biri olan psikolojik iyi oluş kavramı ve hastaların iyi 

oluş hali üzerinde etkisi olduğu düşünülen psikolog performansının 

incelenmesi hedeflenmektedir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Hasta Psikoloğu Performansı Kavramı 

Performans, örgütlerde yöneticiler açısından önemli bir konudur ve is 

görenin çalışma davranışının bir sonucudur. Performans sözcüğü; 

“başarmak ya da başarılan iş, muvaffakiyet göstermek” anlamına 

gelmektedir. Performans yerine aynı anlamı ifade etmek üzere “başarı” 

kavramının da kullanıldığı görülmektedir (Erdoğmuş ve Beyaz, 2002: 

69). “Performans, kişinin kendisi için tanımlanan, özellik ve 

yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde 

gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir” (Erdoğan, 1991: 154). Öte 

yandan, “Performans; yapma, beceri, başarı, kapasite, bir işin 

üstesinden gelmek ve kendine düşen görevin etkin bir şekilde yerine 

getirilmesi” olarak tanımlanmaktadır (Tan, 2009: 3). İşlevsel açıdan ise, 

görev ve kişi ile ilgili olup, görevin gereği olarak önceden belirlenen 

ölçüleri karşılayacak biçimde görevin yerine getirilmesi ve belirlenen 

amaçlara ulaşılması oranıdır (Bingöl, 2003: 216). Ayrıca, performans, 

bir çalışanın veya grubun, ilgili oldukları birimin ve örgütün 

amaçlarına, niteliksel ve niceliksel katkılarının toplam ölçüsü olarak 

tanımlanabilmektedir (Akçakanat, 2009: 5). Örgütsel davranış 

açısından performans, çalışanın örgütsel amaçları gerçekleştirmek için 

görevi ile ilgili eylemlerin ve işlemlerinin sonunda elde ettiği üründür. 
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Bu ürün mal, hizmet, düşünce türünden olabilmektedir. Pugh (1991:7) 

tarafından da belirtildiği üzere, performans, görev çerçevesinde 

önceden belirlenen ölçütleri karşılayacak biçimde, görevin yerine 

getirilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi yönünde ortaya konan mal, 

hizmet ya da düşüncedir. 

Örgüt bazında performans, örgütün belirlenen amaçlarına, sahip olduğu 

kaynakları etkin bir şekilde kullanarak ulaşabilme yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır (Daft, 1999: 12). Bu nedenle, bireysel iş performansı, 

örgüt açısından önemlidir. Bireysel anlamda çalışanların 

performanslarının güçlü ya da zayıf olmasından örgüt de etkilenecektir. 

Örgütün performansını yükseltmek yöneticinin görevi olduğuna göre, 

çalışanların performanslarını da yükseltmek yöneticinin 

sorumluluğundadır (Schermerhorn vd., 1994: 147). Bununla birlikte, 

örgüt amaçlarını gerçekleştirmede ve amaçlara bireysel katkıların neler 

olduğunu belirlemede performans değerlendirmesi son derece 

önemlidir (Ludeman, 2000: 46). Yapılan değerlendirme sonucunda, 

örgütler içerisinde çok yönlü iletişim oluşturularak kişisel gelişim 

sağlanmakta ve örgütsel gelişime katkıda bulunulmaktadır (Bayram, 

2006: 48). Bu noktada, kurumlar performans değerlendirme ölçütlerini 

hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmek ve değerlendirmek 

için kullanmaktadırlar (Ghalayani ve Noble, 1996: 63). 

Performans değerlendirme, bir yöneticinin, önceden saptanmış 

standartlarla, karşılaştırma ve/ veya ölçme yoluyla, çalışanın işteki 

performansını değerlendirme sürecidir. Aldakhilallah ve Parante (2002: 

40)’ye göre performans değerlendirme, bir çalışanın yapmakla 
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yükümlü olduğu görevindeki etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi 

veren ve bu doğrultuda gösterdiği performansını ölçmeye imkan 

sağlayan bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Performans 

değerlendirme kurumda görevi ne olursa olsun bireyin çalışmalarının 

etkinliğinin, yeterli olan ya da eksik kalan yönlerinin bir bütün olarak 

gözden geçirilmesidir. Diğer bir tanımlamaya göre, performans 

değerleme, çalışanın başarısını belirlemek ve geliştirmek için yapılan 

çalışmaların tümü veya bir örgütte belli amaçlara göre çalışan 

performans düzeyinin belirlenmesini içeren birçok evreden oluşan ve 

çalışanın kendisinden beklenilen görevleri ne derecede 

gerçekleştirdiğini belirlemeye yönelik bir süreçtir (Pehlivan, 2008: 25). 

Bu sürecin sonucunda, eğitim ihtiyacının planlanması ve hangi 

geliştirme faaliyetlerinin yapılacağı konusunda genel bir içerik 

belirlenerek, geliştirme ihtiyaçlarının açıkça tanımlanması 

sağlanmaktadır. Böylece, çalışanların eksik yanları belirlenerek bu 

eksiklikleri giderici eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi sağlanmış 

olabilmektedir. Bu bağlamda performans değerlendirme, kişinin 

yeteneklerini, gizil gücünü (gelişme potansiyelini), iş alışkanlıklarını, 

davranışlarını ve benzeri niteliklerini diğerleriyle karşılaştırılarak 

yapılan sistematik bir ölçmedir (Tan, 2009: 23). Bu değerlendirme hem 

çalışanların kendilerini değerlendirmeleri hem de yönetimin kişilerin 

üstlendikleri rolleri ne derecede yerine getirdiğini belirlemesi 

bakımından önemlidir (Aldemir vd., 2004: 291). 

Sağlık kurumları ve sağlık personeli açısından ele alındığında, 

performans değerlendirmenin gerek kurum gerekse hasta memnuniyeti, 

hastanın iyileşme süreci ve hasta yakınları ile sağlık personeli 
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etkileşimi üzerinde önemli bir rolü olduğu söylenebilmektedir. Öyle ki, 

sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmenin önemli bir gerekliliği insan 

kaynakları yönetiminin ana işlevlerinden biri olan performans 

yönetiminin uygulanmasıdır. Daha önce de değinildiği gibi, performans 

yönetimi çağdaş bir kavramdır; sadece performansın değerlendirilme-

sinden öte performansın neye göre, kimler tarafından nasıl 

değerlendirileceğini, istenen performans ile gerçeklesen performansın 

karşılaştırılmasını, sapmaların belirlenmesini, düzeltici önlemlerin 

alınmasını ve performansın geliştirilmesini içermektedir. Tüm bunların 

yanında, performans değerlendirme sonuçları ücret yönetimi, kariyer 

yönetimi, stratejik planlama, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, rotasyon 

uygulamaları, iş genişletme ve zenginleştirme uygulamalarına temel 

alınabileceği gibi, sağlık personeline hedef gösterme ve onları yeni 

çabalar için yüreklendirme açısından da etkili olabilmektedir (Seyirci, 

2009). 

Sağlık kurumlarında çalışmakta olan hemşireler, hasta psikologları ve 

hasta bakımından sorumlu sağlık personeli tüm sağlık hizmetlerinin 

vazgeçilmez bir parçasıdır ve hasta psikologları da hasta birey için 

çalışan sağlık ekibinin temel taşlarından birisidir. Hasta psikoloğu, 

eğitimiyle, kişiliğiyle, teorik bilgi ve uygulama becerisiyle, karar verme 

yeteneğiyle, psikolojik danışmanlık hizmetlerini planlayarak 

uygulayabilen, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, diğer sağlık ekibi 

üyeleriyle ve hastalarla uyum içinde çalışabilen sorumlu insan gücüdür. 

Etkin bir hasta psikoloğundan, bağımsız fonksiyonlarını kullanabilme-

leri, aktif profesyonel karar mekanizmalarında rol alabilmeleri, benlik 

saygısı yüksek, meslek bilinci tam, birlik ruhu mevcut kişiler olmaları, 
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araştırmacı olmaları, yaratıcı, iyi iletişime sahip, organize, metotlar ve 

prosedürler konusunda bilgili ve becerikli, kendine güvenli ve güvenilir 

olmaları beklenmektedir (Ertaş, 2006). Sağlık ekibinin diğer üyelerinin 

de bu tür özelliklere sahip olmaları düşüldüğünde, bu ekibin bir üyesi 

olarak hasta psikologlarının da bu nitelikleri taşımaları istenen bir 

durumdur.  

2.2. Psikolojik İyi Oluş Kavramı ve Hastanın Psikolojik İyi 

Oluşu 

Psikolojik danışma, ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, 

duygusal, davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, 

bireyin iyi oluşu, kişisel ve mesleki gelişimi ile patolojik konuları ele 

alacak şekilde uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Hackney ve 

Cormier, 2008). Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi psikolojik 

danışmanın amacı, bireyin olumlu bir psikolojik yapı içinde olmasını 

sağlamak, bu doğrultuda destekleyici programlar geliştirmek ve bireyin 

çevresiyle uyumlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. 

Psikolojik danışmanın temel amacı doğrultusunda pozitif psikoloji 

kavramlarından olan mutluluk, umut, olumlu beklentiler, özgüven ve 

psikolojik iyi oluş algısı araştırmaya değer konular olarak görülmüştür 

(Daştan ve Buzlu, 2010). Yapılan araştırmalar birçok insanın mutlu 

olmak istediğini ve psikolojik iyi oluş halinin yaşamının diğer 

alanlarında önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir 

(Olcay ve Turgut, 2015).  
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Son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde psikolojinin olumsuzu 

tedavi etmekten çok bireyin olumlu ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya 

odaklandığı görülmektedir (Lyubomirsky vd., 2011; Sheldon ve 

Lyubomirsky, 2007). Bir başka deyişle, psikoloji, "bozuk" olanı "tamir 

etme" yaklaşımında uzaklaşarak insan doğasının güçlü yanlarını ortaya 

çıkarmaya ve geliştirmeye yönelmiştir (Seligman vd., 2005). 

Psikolojinin uzun yıllar "olumsuz" durumlarla ilgilenmesine tepki 

olarak ortaya çıkan bu yaklaşım pozitif psikoloji olarak 

adlandırılmaktadır. Pozitif psikoloji, bireylerin, grupların ve 

kurumların var olan potansiyellerini, güçlü ve olumlu yönlerini en etkin 

ve verimli bir şekilde ortaya koymasını sağlayan ve olumlu yönde 

gelişimlerini destekleyen durumların ve unsurların neler olduğunu 

inceleyen bir psikoloji disiplinidir (Gable ve Haidt, 2005). Günümüzde, 

pozitif psikolojinin umut, bağışlayıcılık, iyimserlik, minnettarlık, öznel 

iyi oluş, psikolojik dayanıklılık gibi konulara ilişkin çalışmalar yaptığı 

görülmektedir. Hızla gelişen bir alan olan pozitif psikolojinin amacı, 

bireyin güçlü yanlarını ve olumlu özelliklerini keşfetmesini ve 

geliştirmesini sağlamak, yetenekli olduğu alanlara ilişkin farkındalık 

kazandırmak, sahip oldukları olumlu özelliklerini geliştireceği ve 

kullanacağı bir ortam yaratmak ve var olan potansiyelini kendini 

geliştirmeye yönelik en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktır (Seligman 

vd., 2005). Bir başka deyişle pozitif psikolojinin amacı, olumsuz 

olandan ziyade, olumlu olana odaklanarak bireylerin ruh sağlığı yerinde 

mutlu ve nitelikli bir hayat sürmelerini sağlamaktır.  

 



 

276 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Pozitif psikolojinin üzerinde çalıştığı en önemli ve temel 

kavramlarından biri, "psikolojik iyi oluş"tur. Birçok araştırmacı 

psikolojik iyi oluş kavramını tanımlamaya çalışmıştır. Bradburn (1969) 

psikolojik iyi oluşu, bireyin yaşantıları sonucu meydana gelen olumlu 

ya da olumsuz duygularına ilişkin yaptığı değerlendirme olarak 

tanımlamaktadır (Aktaran, Diener, 1984). Olumlu ve olumsuz duygular 

yanında Andrew ve Withey (1976 Aktaran, Diener vd., 2003) bireyin 

kendini iyi hissetmesinde yaşamdan aldığı doyumun da etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Dolayısıyla yaşam doyumunun öznel iyi oluşu 

belirleyen bileşenlerden biri olduğu görülmektedir. 

Diener (1984), öznel iyi oluşun olumlu duygular ve olumsuz duygular 

ve yaşam doyumunu kapsayan şemsiye niteliğinde bir kavram 

olduğunu belirtmektedir. Diener (1984)'a göre öznel iyi oluş, "bireyin 

sahip olduğu olumlu ve olumsuz duygulara ve yaşamdan aldığı doyuma 

ilişkin olarak yaptığı öznel bir değerlendirmedir". Bu değerlendirme, 

bireyin çeşitli olaylara verdiği tepkileri, içinde bulunduğu duygu 

durumunu, yaşamdan aldığı doyuma ilişkin düşüncelerini, iş, 

arkadaşlık, okul, evlilik gibi çeşitli yaşam alanlarına ilişkin aldığı 

doyumları içermektedir (Diener vd., 2003; Diener vd., 1997). 

Öznel iyi oluş kavramının üç önemli özelliği olduğu öne sürülmektedir. 

Bunlardan birincisi, öznel olmasıdır. Bu kavramın öznel olarak 

nitelenmesinin sebebi, bireyin yaşamına ilişkin kendi değerlendirmesi 

üzerinde yoğunlaşmasıdır (Diener, 2000). İkincisi, öznel iyi oluş sadece 

olumsuz faktörlerin yokluğu anlamına gelmemekte aynı zamanda 

pozitif duyguların varlığına işaret etmektedir (Diener vd., 2009). 
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Üçüncüsü ise, öznel iyi oluş bireyin yaşamını tüm yönleriyle genel 

değerlendirmesine dayalıdır. Diener (1984) öznel iyi oluşun, bireyin 

kendi değerlendirmesine dayalı olduğu için, her birey için farklı bir 

anlam taşıdığını ifade etmektedir. Burada, genelde bireyin yaşamına 

ilişkin belli bir yargıya varmasına vurgu yapılmaktadır (Diener, 1984). 

Böylece, Diener (1984), öznel iyi oluşun olumlu duygulanım, olumsuz 

duygulanım ve yaşam doyumu olmak üzere üç bileşenden oluştuğunu 

öne sürmüştür. Olumlu duyguların ve yaşam doyumunun bireyin 

olaylarla başa çıkmasını güçlendirmesi bakımından yararları 

bulunmaktadır. Olumlu duygular bireyin düşünce sistemini 

genişleterek bireyin olaylara farklı açıdan bakmasını 

sağlayabilmektedir. Bu bakış açısı bireyi olumlu düşünmeye sevk eder 

ve dolayısıyla olumsuz duyguların süregelen etkilerini ortadan 

kaldırabilmektedir (Malkoç, 2011). Fredrickson ve Joiner (2002), 

bireyin gün içinde yaşadığı olumlu duygular bireyin yaşadığı stresli 

olayların bireyde yarattığı olumsuz etkinin üstesinden gelmesinde 

yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Bütün bu açıklamalara dayanarak, 

olumlu duyguların ve psikolojik iyi oluşun bireylerin olayları farklı 

açılardan değerlendirmelerini, daha iyimser ve psikolojik açıdan daha 

dayanıklı olmalarını sağladığı ve sosyal ilişkilerini güçlendirdiği 

söylenebilmektedir. 
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2.3. Algılanan Psikolog Performansı ile Hastanın Psikolojik İyi 

Oluş Düzeyi İlişkisi 

Literatürde psikolojik iyi oluş ile başarı, öz yönelim, evrenselcilik, 

iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve hazcılık, arasında pozitif ilişkiler 

olduğu belirlenmiştir (Telef vd., 2013). Yurtdışında yapılan bir 

çalışmada psikolojik iyi oluşun stres ile negatif ilişkili olduğu 

bulunmuştur (Smith ve Yang, 2017). Kuyumcu (2013) yaptığı 

çalışmada suçluluk, kızgınlık gibi negatif duygular arttıkça psikolojik 

iyi olma özelliklerinin azaldığını saptamıştır. Kermen vd., (2016) ise 

yapmış oldukları araştırma sonucunda, psikolojik iyi oluş ve sosyal 

kaygı düzeyi arasında negatif bir ilişki bulmuşlar, psikolojik iyi oluş ve 

genel yaşam doyumu arasında da pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Başka bir araştırma sonucunda, psikolojik iyi olmanın, aile, arkadaşlar 

ve diğerlerinden alınan sosyal desteği yordadığını saptamış ve algılanan 

sosyal destek arttıkça psikolojik iyi olma düzeyinin de arttığını 

belirlemiştir (Malkoç ve Yalçın, 2015). Aydın vd., (2017) tarafından 

yapılan bir çalışmada ise algılanan sosyal destek ile psikolojik iyi oluş 

arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Görüldüğü gibi, psikolojik iyi oluşla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında 

betimsel ve deneysel nitelikte birçok çalışma gerçekleştirilmiştir 

(Howell vd., 2007; Seligman vd., 2005; Cenkseven, 2004; Özen, 2005; 

Malkoç, 2011; Karasakaloğlu, 2016). Bu çalışmaların, psikolojik iyi 

oluşu etkileyen faktörler, kültürlere göre psikolojik iyi oluş 

düzeylerinde görülen farklılıklar ve bireyin iyi oluşunu arttırmaya 

yönelik programların etkililiği üzerinde odaklandığı görülmektedir. 
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Ancak, hastaların psikolojik iyi oluş düzeyini ve iyi oluş algılarını 

artırmaya yönelik yeterli sayıda program geliştirilmemiş ve deneysel 

olarak yeterince test edilmemiş olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, bu 

araştırmada hastaların psikolojik iyi oluşunu belirleyebilecek 

unsurlardan biri olarak hasta psikoloğunun performansı irdelenmiş ve 

hasta iyi oluş düzeyi ile psikolog performansı ilişkisinin 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmamızın önceki bölümünde de 

ele alındığı gibi, sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının en önemli 

amacı da hizmet almaya gelenin (hastanın/danışanın) olabilecek en iyi 

kalitede hizmet almasını sağlamak ve bireyin bedensel, zihinsel ve 

psikolojik sağlık düzeyinin iyileştirilmesi yönünde katkı sağlamaktır. 

Ancak, hastaların tedavi ve hizmet süreçleri ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olmamalarından dolayı kendilerine uygulanan tedaviyi 

değerlendirme ve kontrol etme olanağı da çok fazla olmamaktadır (Nas, 

2006: 84). Diğer yandan, hasta psikoloğu, bireye oldukça uzun süreli 

iletişim halinde bulunan sağlık personelinden biridir ve diğer sağlık 

birimleri hastayla kendi alanlarında sınırlı zamanda iletişim kurarken, 

psikologlar hasta ile tedavi sırasında ve sonrasında yoğun bir iletişim 

kurabilmektedir. Hastalar, sorunlarını söz konusu hasta psikoloğuna 

iletebilmekte, ihtiyaç duyduğu zaman bu yardımı alabileceklerini 

bilmektedirler. Böylece, hasta psikoloğunun performansı, hasta 

memnuniyetinde ve psikolojik iyi oluş düzeyinde önemli bir etken 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buraya kadarki açıklamalar kapsamında, kendilerine direk olan hizmet 

vermiş olan sağlık personelinin performansının hastanın tedavisi ve 

psikolojik iyi oluş düzeyi üzerinde önemli bir etkisinin olabileceği 
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düşünülmektedir. Konu ile ilgili var olan literatüre de dayanarak, 

çalışmada hastaların iyi oluş algısı ile hizmet almış oldukları 

psikoloğun performansı arasındaki pozitif bir ilişkinin olduğu öne 

sürülmektedir. Bu amaçla oluşturulan hipotez ve araştırmanın kuramsal 

modeli aşağıda sunulmaktadır. 

H1: Hastaların hizmet almış oldukları psikoloğun performansı ile 

algıladıkları iyi oluş düzeyi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. 

 

                                             

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Kuramsal Modeli 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

4.1. Örneklem ve Yöntem 

Bu çalışmada anket yöntemi kullanılmış olup, betimleyici nitelikte ve 

kesitsel özellikte bir araştırma yöntemi izlenmiştir. Psikolog olarak 

görev yapmakta olan çalışanların performansları ve başvuran hastaların 

iyi oluş durumlarının incelenmesi amacıyla Şanlıurfa'da bünyesinde 

hasta psikoloğu bulunduran kamu sağlık kurumlarında hizmet almakta 

olan hastalar araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Böylece 

araştırmanın çalışma evrenini Şanlıurfa ilindeki kamu sağlık 

kurumlarında hizmet almakta olan hastalar oluşturmakta olup, anketler 

hastalara uygulanmıştır. Katılımcılara anket, yüz yüze görüşme 

 

Hasta Psikoloğunun 

Algılanan Performansı 

Hastanın 

İyi Oluş 

Düzeyi 

H1 (+) 
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yöntemi ile uygulanmıştır. Hastalar için herhangi bir spesifik klinik 

yada birim kriteri bulunmamaktadır. Hizmet aldığı hastanede 

hastalığının tedavisi sürecinde psikolog hizmeti almış olması 

gerekmiştir. Böylece, araştırmaya dahil edilen örneklem grubu, tedavi 

gördükleri hastanede hasta psikoloğundan hizmet almış olan 

hastalardan oluşmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, toplam 115 

hastadan 20 psikoloğu kapsayan anket formu elde edilmiştir. Böylece 

115 anket formu analize tabi tutulmuştur. Bu sayının çalışma amacı ve 

istatistiksel çözümleme için uygun olduğu görülmektedir 

(115/180=0,64; geri dönüş oranı %64’dür). Elde edilen bulgular 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Pearson Korelasyon Analizi ve 

Regresyon Analizi yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı 

istatistik sonuçlarına göre, örneklem grubunda yer alan hastaların 72’si 

kadın, 43‘ü erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Örneklem grubunun 

yaş ortalaması 39. 78'dir. Eğitim düzeyi değerlendirildiğinde ise, 

%42’sinin üniversite, %38’inin lise ve geri kalan %19’unun ilk-

ortaokul mezunu olduğu görülmüştür. 

4.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada 2 ölçme aracı ve Kişisel Bilgi Formu yer almıştır. 

Anketteki derecelendirme 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum seçenekleri kullanılmıştır. Tüm ölçeklerden alınan toplam 

puanların yüksekliği, bireyin sözkonusu kavrama yönelik algı veya 

belirtilerinin yüksekliğini göstermektedir. Araştırmada kullanılmakta 

olan ölçüm araçları aşağıda tanımlanmaktadır. 
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“Psikologların Performansı Ölçeği”: Bu ölçek daha önce Ertaş (2006) 

tarafından yapılan ve hemşireler üzerinde gerçekleştirilen tez 

çalışmasında kullanılmıştır. Hemşire performansı ölçeğinde yer alan 

maddelerin madde-ölçek toplam puan korelasyon değerlerinin 0,38 ile 

0,49 değerleri arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin bütünü için elde 

edilen Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.71 olarak bulunmuştur.  

“Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (SPWB)”: Bu ölçek daha önce Ryff (1989) 

çalışmasında kullanılmış olup güvenilirlik geçerlilik analizleri yapılmış 

ve ölçeğin güvenilirlik değeri 0.93 olarak raporlanmıştır. Bu ölçek 

Türkiye'de de İmamoğlu (2004) tarafından yapılan bir araştırmada 

kullanımış ve Cronbach Alpha güvenilirlik değeri 0.79 olarak tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte Ayça Güler-Edwards (2008) tarafından 

yapılmış olan tez çalışmasında bu ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik 

değerinin 0.81 olarak belirlendiği görülmüştür. 

4.3. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Yapılan Pearson korelasyon testi sonucunda, hasta psikoloğuna ilişkin 

algılanan performans ile hastanın psikolojik iyi oluş düzeyi arasında 

pozitif, anlamlı ve orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05; 

r= 0,464) (Tablo 1). Bununla birlikte, Regresyon analizi sonuçlarına 

göre, “algılanan hasta psikoloğu performansının” (R2=0,089, F=10,225, 

P<0.05), “hastanın psikolojik iyi oluş düzeyini” (R2=0,115, F=14,374, 

P<0.05) anlamlı şekilde acıkmakta olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Bununla birlikte, Beta değerlerinin mutlak büyüklüklerine bakılarak, 

psikolojik iyi oluşu açıklamada söz konusu psikolog performansı 

değişkeninin etkisi değerlendirilmiştir. Böylece, hasta psikoloğu 
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performansının hastanın iyi oluş düzeyi üzerinde (β=0,468) anlamlı ve 

pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, 

araştırmanın kuramsal çerçevesinde öne sürülmüş olduğu gibi, 

algılanan hasta psikoloğu performansının hastanın psikolojik iyi oluş 

düzeyi üzerinde oldukça yüksek açıklayıcı güce sahip olduğu 

gözlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayanarak, çalışmanın H1 

hipotezinin desteklendiği söylenebilmektedir. 

Tablo 1: Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon 

Değerleri 

Değişkenler Cronbach 

Alfa (α) 

 

M 

 

SD 

 

1 

 

2 

1.Psikolojik iyi 

oluş 

0,81 3,48 0,75 – 0,464* 

2.Hasta psikoloğu 

performansı 

0,71 3,36 0,82 0,464* – 

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 

 

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken β St. β t R R2 F 

Hasta psikoloğu performansı 0,468 0,467 4,372 0,109 0,115 14,374 

Bağımlı değişken: Hastanın psikolojik iyi oluş düzeyi 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmamızın literatür ve kavramsal açıklamalar bölümünde de 

açıklandığı üzere, Pozitif psikoloji yaklaşımı ile ruhsal hastalıkların 

tedavi edilmesinin yanında pozitif özelliklerin kazanılması da 
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hedeflenmiştir (Gable ve Haidt, 2005; Seligman ve Csikszentmihalyi, 

2000). Son yıllarda pozitif psikoloji alanında yapılan araştırmalar 

kanıta dayalı cevaplar vermek ve uygulayıcılara rehberlik etmek için 

ortaya çıkmıştır. Pozitif psikoloji kavramı öznel pozitif deneyimler 

olarak tanımlanmış olup, iyi bir yaşam sürmenin iyi oluş ve tatmin 

olmakla ilgili olduğunu kabul etmektedir (Compton ve Hoffman, 2013). 

Psikolojik iyi oluş ise sadece ruhsal hastalıkların olmaması şeklinde 

değil aynı zamanda psikolojik iyi oluş bileşenlerini (kendini kabul 

etme, pozitif ilişkiler ve etki, hayat amacı, yaşam doyumu, mutluluk 

vb.) içeren pozitif psikolojik kaynakların varlığını ifade etmektedir 

(Karasakaloğlu, 2016). 

Bu yaklaşımlar çerçevesinde, çalışmamızda psikolojik iyi oluş kavramı 

ve hastaların iyi oluş hali üzerinde etkisi olduğu düşünülen psikolog 

performansı ele alınmıştır. Yapılan kavramsal ve görgül çalışmalar, 

hastaların tedavi kalitesi, iyileşme, memnuniyet ve psikolojik iyi oluş 

düzeylerinin hastane ortamında sağlanan hekim ve hemşire hizmetinin 

yanı sıra bir bütün olarak tüm sağlık personelinin ve hasta 

psikologlarının yaklaşımı ve iletişiminden de etkilenmekte olduğunu 

ortaya koymuştur (Eggli ve Halfon, 2003; Varınlı ve Çakır, 2004; 

Lewin ve Piper, 2007; Kıdak ve Aksaraylı, 2008; Seyirci, 2009; Narlı, 

2009; Zaim ve Tarım, 2010; Burçoğlu Karaca, 2014). Öyle ki, 

hastaların yaşamı anlamlandırmaya çalışmasında ve hastalık süreci, 

tedavi ve tedavi sonrası süreçte yeniden fiziksel, psikolojik ve sosyal 

düzeyde iyileşmenin olabilmesinde psikolojik iyi oluş halinin önemli 

bir rolü bulunmaktadır (Aktaş vd., 2013).  
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Yapılan bu araştırma sonucunda da, önerilen varsayımlar 

doğrultusunda, algılanan hasta psikoloğu performansı ile hastanın 

psikolojik iyi oluş düzeyi arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Hasta psikoloğu performansının hastanın psikolojik iyi oluş düzeyi 

üzerinde oldukça yüksek açıklayıcı güce sahip olması önemli bir bulgu 

olarak karşımıza çıkmakta olup, bu bulguların önceki kavramsal 

çalışmalarla uyumlu olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmada elde 

edilen sonuçların, gelecekte hasta memnuniyeti ve hasta iyi oluş 

düzeyinin arttırılması çabalarında fayda yaratabileceği düşünülmek-

tedir. Özellikle, artan kurumsal rekabet, yüksek kalite arayışı, değişen 

yasalar ve uygulama koşulları, artan hasta beklentileri gibi unsurlar da 

göz önünde bulundurulduğunda, hastaların sağlık personelinden ve 

psikoloğundan yeterli hizmet almaları, iyileşme sürecinin etkinliği ve 

yaşam kalitesinin sağlanabilmesi oldukça önemli hale gelmektedir. 

Hasta psikologlarının yetkin niteliklere, kaliteli iletişime ve yüksek 

performansa sahip olmasının ve bu işlevleri güçlendiren yöntemlerle 

hastalara hizmet sunmalarının bağlı bulundukları kuruma ve topluma 

önemli katkılar sağlayacağı söylenebilmektedir.  

Bununla birlikte, bu çalışmanın konusunu oluşturan kavramlar bir arada 

hastalar üzerinde daha önceki araştırmalarda incelenmemiştir. 

Dolayısıyla, çalışmanın bu alanda elde edeceği bulgular açısından 

gerek yönetim ve davranış bilimleri, gerekse hastane ve sağlık yönetimi 

literatürüne önemli katkılarda bulunabileceği düşünülmektedir. 
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6. KISITLAR VE ÖNERİLER 

Bu araştırma kısıtlı sayıda kurumda, sadece Şanlıurfa ilinde ve kısıtlı 

sayıda hasta üzerinde yapılmıştır, o nedenle sonuçların daha 

genellenebilir olması için daha fazla hasta üzerinde araştırma yapılması 

önerilmektedir. Öte yandan, araştırma modelinde farklı örgütsel, 

bağlamsal ve bireysel değişkenler de ele alınarak incelenmesi uygun 

olacaktır. Böylece, hasta psikoloğu performansı ile hasta iyi oluşu 

arasındaki ilişkileri belirleyebilecek diğer faktörler de değerlendirilmiş 

olabilecektir. Özellikle, modele eklenebilecek diğer pozitif psikoloji ya 

da örgütsel davranış kavramlarının ele alınması yararlı olacaktır. 

Bununla birlikte, hasta psikoloğu performansı ölçümü oldukça 

subjektiftir. Bu nedenle, sonraki çalışmalarda, hastanın iyi oluş 

düzeyini belirleyebilecek başka farklı bireysel, sosyo-ekonomik, 

demografik ve ailesel faktörlerin de incelenmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 287 

KAYNAKLAR 

Akçakanat, T. (2009). İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans 

Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Uygulama. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

Aktaş, İ., Yıldırım, A. K., Özkan, F. Ü., Kaysın, M. Y., Şilte, A. D. 

(2013). Yatarak Fizyoterapi Alan Hastaların Yaşam Kaliteleri ve 

Maliyet Analizi. Marmara Medical Journal, 26(1), 34-38. 

Aldakhilallah, K. A., & Parente, D. H. (2002). “Redesigning A Square 

Peg: Total Quality Management Performance Appraisals”. Total 

Quality Management, 13(1), 39-51. 

Aldemir, C., Ataol, A., Budak, G. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. 

Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 

 Güler-Edwards, A.(2008). Relationship Between Future Time 

Orientation, Adaptive Self-Regulation, And Well-Being: Self-

Type And Age Related Differences. Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Psikoloji Bilim Dalı, Ankara.  

Aydın, A., Kahraman, N., Hiçdurmaz, D. (2017). “Hemşirelik 

Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma 

Düzeylerinin Belirlenmesi”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 

40-47. 



 

288 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Bayram, L. (2006). “Geleneksel Performans Değerlendirme 

Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans 

Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, 62, 47-65. 

Bingöl, D. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Yayınları, 5. Baskı, 

İstanbul 

Karaca, B. Ş. (2014). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Hasta 

Beklentileri Konusunda Bir Uygulama Aydın Devlet Hastanesi 

Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan 

Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Cenkseven, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik 

İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış 

Doktora Tezi,Nçukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Adana. 

Compton, W. C., & Hoffman, E. (2013). Positive Psychology: The 

Science of Happiness And Flourishing, Belmont, CA: 

Wadsworth. 

Daft, L.R. (1999). Management, 2. Baskı, The Dryden Press, Chicago. 

Daştan, N. B., ve Buzlu, S. (2010). “Meme Kanseri Hastalarında 

Maneviyatın Etkileri Ve Manevi Bakım”. Maltepe Üniversitesi 

Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, 3(1), 73-78. 

Diener, E. (1984). “Subjective Well-Being”. Psychological 

Bulletin, 95(3), 542-560. 



 

 289 

Diener, E. (2000). “Subjective Well-Being: The Science Of Happiness 

And A Proposal For A National İndex”. American 

Psychologist, 55(1), 34-55. 

Diener, E., Oishi, S., Lucas, R. E. (2003). “Personality, Culture, And 

Subjective Well-Being: Emotional And Cognitive Evaluations Of 

Life”. Annual Review Of Psychology, 54(1), 403-425. 

Diener, E., Scollon, C. N., Lucas, R. E. (2009). “The Evolving Concept 

Of Subjective Well-Being: The Multifaceted Nature Of 

Happiness”. In Assessing Well-Being (Ss. 67-100). Springer, 

Dordrecht. 

Diener, E., Suh, E., Oishi, S. (1997). “Recent Findings On Subjective 

Well-Being”. Indian Journal Of Clinical Psychology, 24, 25-41. 

Eggli, Y., & Halfon, P. (2003). “A Conceptual Framework For Hospital 

Quality Management”. International Journal Of Health Care 

Quality Assurance, 16(1), 29-36. 

Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde Personel Seçimi Ve Başarı Değerleme 

Teknikleri, Yayın No: 248, İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Yayını, İstanbul.  

Erdoğmuş, N., ve Beyaz, M. (2002). “Başarı Değerlemede Atfetme 

Hatası Ve Bir Araştırma”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 3(1), 65-83. 

Ertaş, A. (2006). The Effect Of Nursing Directorshıp System On The 

Performance Of Working Nurse; The Comparison Of Working 

Nurses İn Terms Of Performance İn GATA Haydarpasa 



 

290 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Education Hospital And İn The Hospital Of Marmara University. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). “Positive Emotions Trigger 

Upward Spirals Toward Emotional Well-Being”. Psychological 

Science, 13(2), 172-175. 

Gable, S. L., & Haidt, J. (2005). “What (And Why) İs Positive 

Psychology?”. Review Of General Psychology, 9(2), 103-126. 

Ghalayani, A. M., Noble, J.S. (1996). “The Changing Basis Of 

Performance Measurement”, International Journal Of Operations 

And Production Management, 16(8), 63-80. 

Hackney, H. & Cormier, L. S. (2008). Piskolojik Danışma İlke Ve 

Teknikleri: Piskolojik Yardım Süreci El Kitabı. Çev. Ergene, T. 

Ve Aydemir-Sevim, S., Mentis Yayıncılık, Ankara. 

Karasakaloğlu, B. (2016). “İş Yaşam Kalitesi Ve Psikolojik İyi Oluş 

İlişkisi:Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir 

Araştırma”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(38), 277-

294. 

Kermen, U., Tosun, N. İ., Doğan, U. (2016). “Yaşam Doyumu Ve 

Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcısı Olarak Sosyal Kaygı”, Eğitim 

Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-29. 

Kıdak, L. B., ve Aksaraylı, M. (2008). “Yatan Hasta Memnuniyetinin 

Değerlendirilmesi Ve İzlenmesi: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 



 

 291 

Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 10(3), 87-122. 

Kuyumcu, B. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Pozitif Ve Negatif 

Duygu Durumlarının Psikolojik İyi Oluşlarını Yordama 

Gücü”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 62-76. 

Lewin, D., & Piper, S. (2007). “Patient Empowerment Within A 

Coronary Care Unit: Insights For Health Professionals Drawn 

From A Patient Satisfaction Survey”, Intensive And Critical Care 

Nursing, 23(2), 81-90. 

Ludeman, K. (2000). “How To Conduct Self-Directed 360”, Training 

& Development, 54(7), 44-44. 

Howell, R. T., Kern, M. L., Lyubomirsky, S. (2007). “Health Benefits: 

Meta-Analytically Determining The İmpact Of Well-Being On 

Objective Health Outcomes”, Health Psychology Review, 1(1), 

83-136. 

Lyubomirsky, S., Dickerhoof, R., Boehm, J. K., Sheldon, K. M. (2011). 

“Becoming Happier Takes Both A Will And A Proper Way: An 

Experimental Longitudinal İntervention To Boost Well-

Being”, Emotion, 11(2), 391-415. 

Malkoç, A., Yalçın, İ. (2015). “Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik 

Dayanıklılık, Sosyal Destek, Başa Çıkma Ve İyi-Oluş Arasındaki 

İlişkiler”, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 

1-25. 



 

292 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Malkoç, A. (2011). “Quality Of Life And Subjective Well-Being İn 

Undergraduate Students”, Procedia-Social And Behavioral 

Sciences, 15, 2843-2847. 

Narlı, Y. (2009). Sağlık Sektöründe Hasta Memnuniyetini Arttırıcı 

Süreç İyileştirme Çalışmaları Üzerine Örnek Bir Uygulama: 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Örneği.Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Nas, T. (2006). Sağlık Örgütlerinde Ödüllendirme Sistemlerinin 

Performans Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi,Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Mahire Olcay, Ç. A. M., Turgut, E. Ö. (2015). “Ruh Sağlığı Ve 

Hastalıkları Hemşireliğinde Yaratıcılık”, Journal Of Psychiatric 

Nursing, 6(2), 100-103. 

Özen, Ö. (2005). Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeyleri. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi,Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Pehlivan, B. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans 

Değerlendirmesi Ve Maliye Bakanlıgı Çalışanlarına Yönelik Bir 

Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve 

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Çanakkale. 

Pugh, D. (1991). Organizational Behaviour, Prentice Hall International, 

London. 



 

 293 

Ryff, C. D. (1989). “Happiness İs Everything, Or İs İt? Explorations On 

The Meaning Of Psychological Well-Being”, Journal Of 

Personality And Social Psychology, 57(6), 1069-1085. 

Schermerhom, J.R, Hunt, J.G., Osbom, R.N. (1994). Managing 

Organizational Behavior,John Wiley And Sons, New York. 

Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., Peterson, C. (2005). “Positive 

Psychology Progress: Empirical Validation Of 

İnterventions”, American Psychologist, 60(5), 410-435. 

Seligman, M. E., Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive Psychology: 

An İntroduction” (Vol. 55, No. 1, P. 5). U.S.A.: American 

Psychological Association. 

Seyirci, D. (2009). Hemşire Performansı Değerlendirme Sistemi: İzmir 

Asker Hastanesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2007). “Is İt Possible To Become 

Happier?(And İf So, How?)”, Social And Personality Psychology 

Compass, 1(1), 129-145. 

Smith, G. D., & Yang, F. (2017). “Stress, Resilience And Psychological 

Well-Being İn Chinese Undergraduate Nursing Students”, Nurse 

Education Today, 49, 90-95. 

Tan, Ö. (2009). Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Örgütsel 

Adalet Algısının Sistemden Duyulan Memnuniyet Üzerindeki 

Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış 



 

294 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul. 

Telef, B. B., Uzman, E., Ergün, E. (2013). “Öğretmen Adaylarında 

Psikolojik İyi Oluş Ve Değerler Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi”, Electronic Turkish Studies, 8(12), 1-28. 

Varinli, İ., Çakır, A. (2004). “A Research Of Service Quality, Value, 

Satisfaction And Behavioral İntentions Relationships Between 

Patient-Patient Clinic İn Kayseri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 33-52. 

Halil, Z. A. İ. M., Tarım, M. (2010). “Hasta Memnuniyeti: Kamu 

Hastaneleri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Sosyal Siyaset 

Konferansları Dergisi, (59), 1-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

296 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1  

 

 

 



ISBN: 978-625-7139-92-2




