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ÖNSÖZ 

Tarih boyunca en temel gereksinim olarak gördüğümüz iletişim kavramı, 

günümüz dünyasında hızla gelişmeye devam etmekte ve kendine yeni bir boyut 

kazandırmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm pek çok araştırmacının ilgisini 

çekmektedir. İletişim çalışmalarının bu denli artmasının en temel nedeni her 

geçen gün yenilenen ve gelişen iletişim teknolojileri olarak görülmektedir. 

Globalleşen dünya düzeninde yaşanan gelişmeler üzerindeki iletişim 

çalışmaları etkisi azımsanamayacak kadar fazladır. Bu nedenle iletişim üzerine 

yapılan çalışmalar disiplinler arası bir hal almış ve literatürde sıkça ele alınan 

konulardan biri haline gelmiştir. 

Editörlüğünü üstlendiğimiz “A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları-8” 

kitabında da iletişim çalışmalarına katkı sağlayacak birbirinden değerli eserler 

bulunmaktadır. İletişimin yeni halini konu alan makaleler, halkla ilişkiler 

bağlamında ele alınan konular, sosyal medyanın iletişim süreçlerine etkisi, 

dijitalleşmeyle birlikte iletişim, toplumsal farkındalık kapsamında ele alınan 

pek çok konu başlığı hazırlamış olduğumuz kitapta ele alınmıştır. 

Disiplinler arası bir alan olan iletişim, pek çok araştırmacı tarafından 

çalışılan konuların başında gelmektedir. Her alana uyum sağlayabilen ve her 

bölümün en temelinde yer alan iletişim çalışmalarının, tüm alanlara katkı 

sağlayacağını umut ediyoruz. Bu nedenle literatürde yeni bir belge özelliği 

taşıyan ve bu amaç doğrultusunda hazırlanan “A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları-

8” kitabının yalnızca iletişim alanına değil tüm bilimsel konularda destekleyici 

bir kaynak olacağını düşünüyoruz. 

“A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları-8” kitabında da değerli bilim 

insanlarımız tarafından kaleme alınmış 36 adet kitap bölümü yer almaktadır. 

İletişim çalışmalarına destek verme amacıyla İKSAD Uluslararası Yayınevi 

tarafından çıkartılan eserde, bölüm yazarlığı yapan ve bilime katkı sunan tüm 

bilim insanlarımıza değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. A’dan 

Z’ye İletişim Çalışmaları serisinin sekizincisi ile iletişim çalışmalarını ilgiyle 

takip eden, araştırma yapan tüm bilim insanlarına ve geleceğin iletişimcilerine 

katkı sağlamayı ümit ediyoruz. 

Yaşantımızın en temel basamağı olan iletişim ve teknoloji her geçen gün 

kendisini geliştirmektedir. Bu nedenle bilim insanlarına ve akademisyenlere 

büyük bir görev düşmektedir. Disiplinler arası bir alan olan iletişim, geleceğin 
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dünyasının da şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Akademisyenler 

olarak bilime ve geleceğe katkı sunma amacıyla hareket ediyor bu nedenle yeni 

projeler, yeni yayınlar ve yeni çalışmalar üretme gayreti gösteriyoruz. Değerli 

yazarlarımızın kaleme aldığı birbirinden farklı çalışmaların bulunduğu bu 

eserin literatüre katkı sağlamasını düşünüyor, iletişim alanına yeni bir soluk 

getireceğini umuyoruz. Hazırladığımız bu editörlü kitabı okuyacak olan genç 

iletişimcilere keyifli okumalar dileriz. 

Prof. Dr. Deniz Yengin 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Aralık 2022 
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CHAPTER 1 

PREFACE TO THE FUTURE 

(INTERNET OF BODIES) 

Assoc. Prof. Dr. Sefa ERBAŞ1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gümüşhane University, Department of Sociology, Gümüşhane, Turkey. sefaerbas@gmail.com 
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INTRODUCTION 
Two ghosts roam the world in the twenty-first century: Ecological 

catastrophe and automation ghosts (Frase, 2017). It would not be wrong to say 

that technology has started to determine the infrastructure today. Tegmark, in 

his book Life 3.0: Being Human In the Age of Artificial Intelligence, deals with 

the transformation of humanity in three stages: biological evolution, cultural 

evolution, and technological evolution. He defines Life 1.0, which he describes 

as the biological stage, as a generation that is determined by DNA, does not 

contain software and hardware, and can only change through evolution. Life 

2.0, which he refers to as the cultural stage, states that the biological aspect 

corresponds to generations with new software that enables them to set 

worldviews and goals through abilities (language, sports and occupation). In 

the technological stage, which he refers to as Life 3.0, he focuses on a 

generation that is the ‘master of destiny’ of technology that has not yet taken 

place in the world liberated from its DNA (Tegmark, 2019). Ellul, in his book 

The Technological Society, refers to a technical autonomy that does not allow 

human intervention, does not recognize the sacred (the idea that human beings 

have not only a material but also a spiritual world in sociological terms), does 

not accept judgments and norms other than themselves, and reveals the mystery 

not through logic but through use (Ellul, 2003). We are witnessing an age in 

which questions about the position and future of human beings in the world are 

made through technological evolutions. In The Singularity is Near, R. Kurzweil 

(2016) explains the concept of singularity1 with the exponential pace of 

technology. He claims that this technological growth will be started by human 

beings and that it will, however, evolve to a stage where the artificial is 

dominated by the coexistence of human and artificial intelligence. Kurzweil 

criticizes the fact that scientists evaluate the future not exponentially, but 

linearly, and that they cannot predict (!) the stage that technology will reach. I 

think that an anthropocentric understanding like Kurzweil is wrong; however, 

my view towards the future is to imagine a humanity which preserves its 

biological existence and also benefits from technological opportunities to 

improve life, establishes a symbiotic relationship with nature, and accepts its 

limitations instead of taking on the role of God. In the study, I touched on the 

definitions of consciousness, mind and intelligence related to human beings, 

and investigated the concept of artificial intelligence, presented as a competitor 

to human beings by those having a transhumanist understanding, and the idea 

of techno-human2, where people connect to each other with objects. 

Consciousness 
Let me admit that while I was researching on the concepts of 

consciousness and mind, I used these concepts synonymously. Although 

consciousness is a personal experience, it is defined as understanding and 

noticing our own being (our existence), our emotions and thoughts, and our 

environment (Tarlacı, 2020). In Self Comes to Mind: Constructing the 
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Conscious Brain, Damasio describes consciousness as a neurological construct 

consisting of the triad of wakefulness, mind, and self. Damasio states that the 

brainstem, thalamus, and cerebral cortex regions contribute to an aspect of 

wakefulness, mind, and self without direct cooperation among each other 

(Damasio, 2020).   

Efforts to solve a problem that is difficult to explain, such as 

consciousness, have led to different views. In Baars theory, the mind is a 

theatrical stage. Consciousness is what is shed light on this stage. Everything 

else on the stage is the unconscious content of the mind. Spectators form the 

unconscious components of the mind that receive information from the 

conscious. People behind the stage, such as screenwriter, director, and 

prompter, are also tasked with determining and regulating the contents of 

consciousness (Doğan, 2020).  

Consciousness is an internal, subjective first-person phenomenon. An 

explanation of consciousness that excludes these features is that of 

something else, not consciousness. Consciousness is above all a biological 

phenomenon. Conscious processes are biological processes. Conscious 

processes are caused by low-level neural mental processes in the brain. 

Consciousness consists of higher-level processes that take place in the 

structure of the brain (Searle, 2006).  

 

Crick, Edelman, Israel Rosenfield, and Searle argue that brain processes 

cause consciousness through neuronal activities. Dennett and Chalmers regard 

brains as “a kind of computational device or information-processing device that 

maintains consciousness” (Searle, 2018). Searle, who deals with consciousness 

with the concept of intentionality, uses consciousness not as an introverted 

secret, but as a general term that includes the orientation to the things he 

associates with the outside world and the forms related to them (Doğan, 2020). 

The concept of intentionality has an important place in Husserl and other 

phenomenologists. All consciousness is asserted as consciousness of 

something3. 

Aside from the arguments of what consciousness is, the questions related 

to where and how have not been fully answered yet. Explanation of subjective 

experience (for example, we cannot have thoughts of what it would be like to 

be a bat4), which is expressed as the difficult problem of consciousness, is more 

difficult than explaining which part of the brain has which function. 

 

Mind 
The word ‘mind’ in Turkish (zihin) comes from the Arabic word ‘zihn’. 

While it is defined as all of the functions that enable people to store the 

information they have acquired throughout their life and then apply them to the 

current approach, it is briefly expressed as memory, understanding, and 

comprehension (Tarlacı, 2020). Through the material impressions received by 
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the body’s sense data, the mind develops future expectation, a general human 

experience/idea, a self, and an idea of a law-abiding and law-ordered world 

(Colebrook, 2013). 

Aristotle, by placing the brain instead of the heart in the center of life 

(Eckoldt, 2018), pioneered the separation of space and mind in modern 

philosophy through the idea of identity. While describing love in Plato’s 

Symposion dialogue, he mentioned the unity of body and soul; however, in the 

Phaidon dialogue, he emphasized the mortality of the body in the face of the 

idea of the supremacy of the soul. While Descartes affirmed the mind as a 

mechanical device and as an entity related to the spiritual, due to its ability to 

think in terms of influencing the seventeenth century and later philosophical 

tradition, he evaluated the body negatively on the assumption that it could 

deceive. This understanding has been criticized, and its phenomenological 

understanding and the tendency of consciousness to the transcendental have 

been explained through the body. I would like to continue Antonio Damasio’s 

Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain with a quote from 

Hayles. Based on Damasio’s in-depth knowledge of neurophysiology and his 

experience with patients with nerve damage, Hayles focuses on the body as 

more than a life support system for the brain, and expresses the view that it is 

also the parts of the body that convey information to the mind about the 

structure and changing states of the body through emotions and make us 

rational beings (1999, 245). Damasio mentions that structural changes in the 

body enable the creation of maps that turn into mental images with the help of 

chemical stimuli transferred to the appropriate regions of the brain by blood 

circulation and electrochemical signals transmitted to the brain via nerves 

(Damasio, 2020a). He argues that we, as an organism that affects and is affected 

by the physical and social environment, will produce a mind or conscious mind 

in relation to the body. The reason why I use the verb to assert while stating 

Damasio’s idea here is that today’s artificial intelligence studies are carried out 

through mind studies transferred to a computer independent of the body. If we 

go back to Damasio’s Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human 

Brain, Damasio emphasizes that if we were an organism that is not embedded 

in the body, we could still talk about a mind, but it could not be like the mind 

we have. 

 

And Intelligence: Artificial Intelligence 
Although there are many definitions of intelligence, I think Gottfredson’s 

(1997) definition is comprehensive and inclusive. “Intelligence is a very 

general mental capability that, among other things, involves the ability to 

reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, 

learn quickly and learn from experience.” 

John McCarthy, the first person to use the concept of artificial 

intelligence in 1956, defines it as follows: “Artificial intelligence is science and 
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engineering that produces intelligent machines and especially intelligent 

computer programs.”5 Artificial intelligence generally refers to the use of digital 

technologies to create systems from tasks that require intelligence (Brundage 

and Avin, 2018). Batukan (2017, 25) defines artificial intelligence as follows: 

“Artificial intelligence is essentially the master brain and master soul that will 

bring together all robots (robot, androids, cyborgs and other electronic 

processor devices)”. 

The concept of artificial intelligence can be examined in three different 

ways: AI, which focuses on a single subject in a narrow sense, is defined as 

expert systems with specific boundaries within a certain subject. For example, 

like the game of chess or Go. Second, Artificial General Intelligence is the idea 

of achieving the goal of shaking the throne of human beings as a thinking, 

conscious, extreme artificial intelligence. Third, Artificial Superintelligence is 

described as the age of machines with superhuman intelligence (Arslantunalı, 

2019), and is a digital utopia according to some and a digital dystopia according 

to others. Penrose discussed the strong and weak AI distinction in the context 

of computation’s relationship to consciousness (Searle 2018):  

A. Strong Artificial Intelligence: Consciousness and other mental 

phenomena are purely computational processes. 

B. Weak Artificial Intelligence: Brain processes cause consciousness, 

and a computer can simulate these processes; however, computational 

simulation alone does not guarantee consciousness. 

C. Brain processes cause consciousness, but “even a properly 

computational simulation of [these processes] is not possible.” 

D. Consciousness cannot be explained computationally or by any other 

kind of science. 

Although it is stated that the search for smart machines started with Alan 

Turing’s article entitled “Computing Machinery and Intelligence”6 published in 

1950 (Saetra, 2019), efforts to develop intelligent automatons from da Vinci 

(e.g. the mechanical knight) to Al-Jazari are known to be older. In the study 

conducted by Unat (2002), vending machines and water clocks developed by 

Cezeri in order to entertain people are mentioned. 

In the Imitation Game (IG) section of his article, Turing does not claim 

that machines are intelligent, but he does argue that there is a causal link 

between IG and intelligence and that machines will be considered successful 

on the sociolinguistic criteria of humans. In Turing’s claim, it is not clear why 

intelligence is tested by verbal behavior (intelligent in expression) and not by 

any person’s cognitive ability (Danzinger, 2018). 

The defeat of Garry Kasparov in chess in 1997 by the Deep Blue 

computer developed by IBM after Turing is seen as an important turning point. 

In 2016, AlphaGo – a Go-play adaptation of DeepMind artificial intelligence – 

defeated Lee Sedol, who is considered one of the best Go players of recent 
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times. AlphaGo improved the knowledge about the game, which it learned 

through experts, through the matches it played with itself. After the victory over 

the human opponent, AlphaGo matched with its new version AlphaGo Zero, 

and the new version Zero learned the rules of the game in just 3 days and 

defeated the human champion AlphaGo 100-0 (Saetra, 2019). This success of 

the machine, aside from its human opponent, also opened up discussion about 

the size of the machine-to-machine competition. 

With the Chinese room experiment, Searle attempted to put forward the 

view that consciousness had some features that could not even be simulated, 

which could only be conducted by conscious subjects and not by computers 

(Searle, 2018). Searle's argument for the Chinese room7 focuses on the skill gap 

between humans and the imitative computer: Manipulating the syntax structure 

of symbols and transferring semantic content of emotion and human behavior 

to a computer are not considered sufficient to refer to a machine consciousness 

like human consciousness. 

What separates humans from artificial intelligence is reasoning, 

perception, memory, learning, emotion, thought, and motivation. Since 

artificial intelligence generally has diagnostic and pattern matching features, it 

differs from human intelligence in this aspect. “Pomerol explains diagnosis and 

pattern matching as a mechanism to find the closest record to the current 

situation among the records of previous existing situations and thus to reach a 

decision about the current situation” (Mermer et al., 2021). While Haladjian 

and Montemayor (2016) associate consciousness with human biological 

processes, such as emotion and empathy, and suggest that artificial intelligence 

cannot have subjective experiences, Godfrey-Smith (2016) argues that if 

machines have some functional features related to ‘living activity’, subjective 

experiences can be mentioned (Chin, 2018). In her study (2018), Strasser claims 

that artificial agents8 can develop a minimal mind-reading skill in which they 

can focus on human perception of the physical world, the way objects appear, 

and social cues such as emotional expressions. In addition, she emphasizes that 

human-machine coordination will be ensured by means of minimum level of 

mind reading, mutual interaction through social clues and a minimum sense of 

commitment, which ensures social competence in daily life. 

Block (1978), Searle (1980), and Maudlin (1989) are of the opinion that 

machines, no matter how functionally or computationally complex they are, 

cannot be conscious. In addition, McGinn (1991), Levine (1983), and Chalmers 

(1995) state that if the human brain cannot be explained about how conscious 

experiences emerge from physical situations, there cannot be a consciousness 

for machines either (Chin, 2018). Chalmers describes this situation as the 

difficult problem of consciousness9. Chalmers, who has a protopanpsychist 

understanding, argues that everything physical has a simple consciousness, and 

that they are, however, organized to form a complex large consciousness system 

in the brain (Doğan, 2020). Expressing that there is no need to be worried about 
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computers, Chalmers (2015) states that it will be beneficial for us to integrate 

ourselves with computers and benefit from their opportunities (Saetra, 2019). 

Looking at the human-machine interaction from this perspective, although it is 

comforting for some, the idea of the human mind imprisoned in the computer 

by those, who adopt the transhumanist understanding, will cause the human to 

be reduced to the position of a prisoner thrown into the algorithm cell. 

Today, machines are tool carriers and humans are no longer technical 

individuals; however, humans are either the servants or assemblers 

(assembliste) of the machine. Heidegger explains this change with the concept 

of Gestell (the systematization of the principle of reason) (Stiegler, 1998). The 

debate heats up a little more here because we may be faced with the fact that 

computers may one day pose an ultra-intelligent10 threat to human existence. 

Heidegger expresses the concept of Gestell as the essence of the technique. He 

states that people arefaced with the instruction, demand and control of a power 

that is not dominated by the technique itself (Morton, 2020). Putting this 

techno-skepticism aside, as Chalmers points out (2015), old and new 

philosophical questions will set the agenda, as we think more about values, 

morality, personal identity and consciousness (Saetra, 2019). Tegmark’s 

example illustrates the necessity of making these queries. 

Tegmark (2019) refers to a mental network called Vertebrane, where all 

people connected by nerve implants through hyper-internet access are 

thoughtfully connected to all the free information of the world. The experiences 

we share can be experienced and developed by others. Tegmark mentions that 

a group of people called Vites chose to spend their lives entirely in the virtual 

world. While performing physical activities, such as eating, showering and 

going to the toilet through Vertebrane, the mind continues to stay connected in 

the virtual environment. The Vites group, the members of which do not think 

of having physical children, dies with their bodies; however, for those who 

enter the Vites group, it can be concluded that the next step is to “eliminate the 

brain by loading and prolong life span” (Tegmark, 2019).  

Considering the above-mentioned studies, smart devices are still a 

mystery, although they provide some preliminary data on how we can add 

meaning to our lives with the intelligence attributed to a human-made tool and 

on how we can establish associations with these smart devices that are included 

in our lives and even become an extension or part of our bodies.  

 

Internet of Bodies 
Descartes draws our attention to passers-by and says: “In this case, I can 

say without hesitation that I see people”, but “what I see through my window, 

between hats and cloaks, may well be artificial machines moving by springs”. 

“How do you know that other person in the car driving your Uber is not actually 

a copy pretending to be a machine, a human?” (O'Connell, 2021). 
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In On the Mode of Existence of Technical Objects (1958), which aims to 

solve the problem of industrial alienation caused by misunderstanding of 

technologies and lack of knowledge, Simondon explains the relationship 

between the existence of technical objects and objects and their environments 

with the concept of mechanology (Hui, 2016). Simondon considers the 

technical object as a unity of relations, and explains the relationship between 

technical objects and people with the distinction of individualization and 

individuation, with the concept of functional individuation. According to 

Simondon, the problem of alienation stems from a misunderstanding or 

misunderstanding of technologies. For Simondon, it is necessary to develop 

philosophical thoughts that reduce the opposition between culture and 

technique and to invent a technological humanism against alienation (Hui, 

2016). 

The concept of Captology (Computers as Persuasive Technologies), 

which was coined by B.J. Fogg, the Head of the Stanford University Directional 

Technologies Laboratory, which is an example of technical humanism, was 

mentioned for the first time at the CHI 97 (Conference on Human Factors in 

Computing Systems) conference held in 1997. “Captology is concerned with 

the design, research and analysis of products containing interactive computer 

technologies created to change people’s attitudes and behavior.” For example, 

on the website www.dole5aday.com, there are virtual characters made of fruits 

and vegetables, coloring, and virtual fruit salad games to persuade children to 

eat healthy. A fun brand perception is created in terms of in-game advertising 

practices. Radio Frequency Identification (RFID) technology enables objects 

and goods to communicate with each other without human intervention through 

netsmart devices via chips. Intelligent technologies, which allow the visual 

access of the foods missing in the cupboard and the remote operation of the 

machines (internet of things), have begun to be integrated into the product range 

of different brands (Yiğit, 2006). 

Thanks to cloud technology11, our thoughts, feelings and what we do are 

hidden in the infrastructure of enormous power(s) that does not lose its mystery. 

This power can violate the data as it wishes, depending on the power relations. 

Extensive control, from perception operations on election preferences to 

commodified people, strengthens and reinforces a cloudlike power relationship 

network that fits people to keys (Bridle, 2020). There is no need to dedicate life 

for encyclopedic knowledge, as in The Professor and the Madman movie. We 

can get involved in huge libraries through Google, and in social networks with 

many other social media platforms. Bridle (2020, 131) shows the Associated 

Press (AP) as an example of the new journalism approach, mentioning that it 

uses software in the production of short news texts. Thanks to software that 

edits, writes poetry, answers simple questions, writes commercials and movie 

scripts, and even shoots movies, artificial intelligence can impose its hegemony 
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by expanding internet access networks, let alone playing a role in the production 

and distribution of culture. 

All over the world, mobile operators continue to make large investments 

to make internet access easily accessible. Owned by Meta (Facebook), 

“Internet.org provided free access to essential internet services to over 1 billion 

people in 17 countries last year. There are many other initiatives working to 

connect even the most remote parts of the world at an affordable price: Google’s 

Project Loon implemented the project in which they made use of the balloons 

they left in the stratosphere to provide internet connection to rural and remote 

areas thanks to balloons (Schwab, 2018) and to restore internet access in case 

of disasters. Thanks to the Starlink terminals that Elon Musk sent to provide 

satellite internet access to the war between Russia and Ukraine, the people of 

Ukraine continued their communication without being outside of the network 

society. Apart from interpersonal or inter-communal relations, the connection 

between human-other living beings, human-machine and machines through 

chips or sensors opens the door to a new understanding. 

The founder of the World Economic Forum, Klaus Schwab, talks about 

some of the changes that have been and can be experienced in the appendix of 

his book The Fourth Industrial Revolution (2018): It is claimed that thanks to 

implantable mobile smartphones, it will be possible to transmit not only 

verbally expressed ideas, but also thoughts or moods with the help of brain 

waves or other signals. “A smart pill developed by Proteus Biomedical and 

Novartis contains a biodegradable digital device that communicates with the 

phone, transmitting data about how your body interacts with the drug(s)”. Oral 

implants, such as ReMix, which finds tumor cells thanks to in-body GPS 

implants, have the opportunity to provide navigation services for doctors. 

In Brain Computer Interfaces (BCIs) technology, electrodes that transmit 

signals from the brain to the computer are connected. These devices can be 

implanted, worn, or attached to the skull. BCIs aim to write whole words via 

signals from the brain or to control wearable/prosthetic devices from the mind. 

What is meant by the brain here is mental activities. Being readable and 

writable in the mind can be used for good as well as for bad purposes.12  

Connecting glasses, headsets or eye tracking devices such as Google 

Glass to devices with the internet improves and shares one’s experiences 

through direct access to data. Giving feedback on product and service 

experiences, thanks to eye tracking technologies, is of great importance for 

marketers. Using wearable technology, the Ralph Lauren brand has developed 

a sports shirt that provides real-time training data by measuring the amount of 

sweat, pulse rate, breathing intensity, etc. (Schwab, 2018). Personal data 

collected not only in the clothing and furniture industry, but also in other 

industries are used in the development of monetized advertising text content 

and marketing strategies, with the aim of improving daily life. Contactless 

payment with hand-implanted technology, as Walletmor does, in order to 
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diversify post-purchase payment options, could become a favorite tendency. 

With the interbody internet (with implanted devices) network, personal data 

may be included in the data of those who sell these technologies and those who 

buy the data collected from it. 

MIT Professor Rosalind Picard and some MIT researchers determined 

the emotional responses (stress, frustration, apathy, boredom) of the person by 

measuring the activities in the sympathetic nervous system and the electrical 

changes in the skin with the help of a wrist-worn smart watch called the MOXO 

sensor. They developed a new understanding of market research, called MPath 

emotype, to measure consumers’ emotional responses. Emotype combined 

stress sensors with eye tracking glasses and GoPro cameras to detect where 

people look during emotional ups and downs. 

The use of wearable technologies to learn about the emotional 

experiences of consumers has led to the development of products and 

improvement of experience. For example, MPath recorded more movement on 

the sensors by having children watch a video first and then start reading, rather 

than having children watch a video after reading. Hedman, the founder of 

MPath, stated that in the LEGO game, they found that children became stressed 

when they made a mistake, took a few steps back to correct it, that children 

were less stressed when their parents were with them, that they were more bored 

when their parents intervened, and that these data contributed significantly to 

the company’s market research.13 

SkinMarks high-tech digital tattoos, financed by Google, provide the 

opportunity to control many things with fine motor movements in the fingers, 

but it should be kept in mind that these technologies are mostly produced for 

the purpose of collecting personal data, and that these data can be sold to 

advertisers. Bridle (2020) mentions the fact that Amazon workers wear devices 

on their wrists to navigate in the warehouse, which is otherwise impossible to 

navigate because machine intelligence uses a chaotic warehousing logistics 

technique where it places products according to needs rather than types. For 

example, books are the shelf neighbors of pots. The device that provides 

direction in chaos can sometimes cause death while trying to find the way. “A 

convoy of Japanese tourists trying to reach an island in Australia drove the 

vehicle to the beach and flew into the sea just because their satellite navigation 

system showed that there was a road they could use. Another group in 

Washington drove their vehicles straight into the lake with the navigation 

system diverting them from the main road and guiding them to a boat ramp” 

(Bridle, 2020). 

 Following the completion of human DNA sequencing as part of the 

Human Genome Project, Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna 

received the Nobel Prize in 2020 for their inventions that allowed sensitive 

changes in living cell DNA. The I'm my connectome project, which is carried 

out to map the neural networks in the human brain, aims to reach the 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 14 

 

information of which neural networks are activated in the brain, thanks to the 

synaptic transmission of the first neuron that activates an action with other 

neurons in a chain. 

Discussions about the aforementioned projects aimed at getting to know 

people and improving life and other projects in this direction, what their 

purpose and sociological reflections might be, and how they will affect artificial 

intelligence studies will occupy the agenda for a long time. Aside from large-

budget projects aimed at getting to know/understand people, in the future, we 

will be able to access the search for new living spaces to create colonies in space 

and the virtual universe, like the Metaverse, a simulation of this simulation 

world, which is considered a reflection of Plato’s ideas, with the chips placed 

in the eye or maybe with the pill we swallow, as in the movie The Matrix. 

A few examples of the use of artificial intelligence in the metaverse 

world are: Entering the metaverse world with avatars14 made up of 3D scanned 

images that match our external image and the gestures and mimics we use; 

translating our language into other languages or our simultaneous translation 

understanding the language of another avatar; and determining of the direction 

of the place in the virtual environment by means of navigation. With the transfer 

of daily life to the metaverse world thanks to machine learning, what avatars 

will encounter will also change. It is obvious that artificial intelligence 

technology will be used more in designing the virtual world, but this will also 

lead us to ask some new chaotic questions. For example, determining whether 

the avatar used belongs to the person or whether the avatar will be copied, if 

the photos uploaded to Google + are derived from an existing photo with the 

AotoAwesome program; understanding  how to seek legal rights when our 

avatar is stolen; questioning whether the information used in shopping belongs 

to a real person; and determining whether credit card payments made with face-

reading technology in China will be possible through avatars in the metaverse 

world.Will our avatars guide us in solving the problems we face in the 

simulation world we live in? 

 
As in Second life, we will lose our ability to acquire skills with avatars (with 

our virtual bodies), our durable sense of reality, our ability to make as many 

meaningful commitments as possible, and the embodied moods that give life 

real meaning. What Merleau Ponty calls intercorporeality cannot be 

achieved by combining and adding elements such as 3D images, stereo 

sounds, remote robot control, etc. (Dreyfus, 2016). 

 

Hans Moravec (1998, 16), the author of Mind Children, states that the 

first focus in artificial intelligence studies is to mechanize pure reasoning and 

the intellectual side of human beings. The fact that robots have difficulties in 

performing natural skills, such as seeing, hearing, manipulating objects, 

learning languages and common sense reasoning for humans, has found itself a 

place in the literature as the Moravec paradox. In other words, it is difficult for 
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robots to perform sensorimotor abilities without thinking too much on 

automation (Moravec, 1998). Recently, studies on robots that exhibit human-

like emotions and motor movements through artificial intelligence have 

increased. Robots, dancing, making various gestures, and being told to bend 

over and hug a girl, have started to become more visible. These robots seem to 

be unaesthetic and unwieldy, even if they miss the reverse movements that 

humans might have difficulty in doing. 
 

CONCLUSION  
In the words of Searle (1996, 44), “the reason why no computer program 

can be plausible is very simple; computer program is only syntax, whereas mind 

is something else than syntax. The mind is semantic.” 

Even though the idea of robots being accessible to human intelligence or 

transferring the mind to a computer is frightening, I will not cease to hold on to 

the imaginary belief of a future where people, who can add meaning to life, will 

bury these dystopian fictions in movies, and benefit from technology by 

preserving their biological existence. 

 

Notes 

1 “There will be no distinction, post-Singularity, between human and 

machine or between physical and virtual reality. If you wonder what 

will remain unequivocally human in such a world, it’s simply this 

quality: ours is the species that inherently seeks to extend its physical 

and mental reach beyond current limitations” (2016, 22-23). 

2  I consider the concept of techno-human as a new perspective based on 

the intentionality of the conscious mind towards technological tools, 

the transfer of the tools implanted in the body to a tool(s) outside the 

body (I do not consider the mind as separate from the body), and a 

network/connection relationship that will provide the connection 

between the bodies. 

3 “Everything about which I can speak meaningfully must be given to 

me. In the acts of perceiving, sensing, desiring, loving, and believing, 

I must, in some way, be given what I can relate to through the 

operations of consciousness. In this sense, in every act of 

consciousness, there is a connection with an ‘object’ or there is an 

‘object’ towards which every act of consciousness is directed ... In 

order for consciousness to be conscious of something, it must first be 

conscious of its power to make the ‘thing’ in question visually 

visible” (Husserl 2003). 
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4 For more detailed information, see the work of Thomas Nagel: 

https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/study/ugmodules/humanani

malstudies/lectures/32/nagel_bat.pdf 

5  http://ieee.metu.edu.tr/biltek/yapay-zeka.html (accessed June 03, 

2022). 

6  Researching whether the computer can think, Turing developed a test 

known as the Turing Test: There are “two persons and a machine to 

be evaluated participate in the test. Out of the two persons, one plays 

the role of the tester. Each of them sits in different rooms. The tester 

is unaware of who is machine and who is a human. He interrogates 

the questions by typing and sending them to both intelligences, to 

which he receives typed responses.”  

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-

III/artificial_intelligence_tutorial.pdf (accessed May 5, 2022). 

7  John Searle, in his article “Minds, Brains, And Programs” (1980), asks 

us to assume that he was locked in a room and given Chinese texts 

and that he was not even sure it was Chinese. He was asked to arrange 

the Chinese script consisting of symbols along with a set of rules 

written in English, in accordance with question-answer instructions. 

Just as a computer can do this through a program, Searle demonstrates 

that it is possible to respond appropriately to instructions in a 

language he does not know at all. What Searle would like to 

emphasize is the computer’s linguistic mapping of symbols based on 

syntax rather than semantics. He also states that what can be done 

with a computer can only be weak artificial intelligence. 

8 “An agent is anything that can perceive its environment through 

sensors and acts upon that environment through effectors” 

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intell

igence_quick_guide.htm (accessed June 07, 2022). 

9 The difficult problem of consciousness, according to Chalmers, “is 

concerned with explaining how and why subjective experience 

accompanies the physical processes that occur in the brain” (Üner 

Kaya, 2021). 

10 “Ultraintelligent machine be defined as a machine that can far surpass 

all the intellectual activities of any man however clever” (Good, 

1966). 

11 At the point we have reached today, the cloud is one of the metaphors 

we use for the internet, which has never lost its air of a mysterious 



17 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

thing, the information of which seems impossible to access, despite 

its transformation into a gigantic global power and energy system. 

The cloud is the name of the physical infrastructure that consists of 

telephone lines, fiber optic cables, satellites, ocean floor lines, and 

computer-filled warehouses, consuming huge amounts of water and 

energy, and subject to national and legal boundaries (Bridle, 2020). 

12https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR32

00/RR3226/RAND_RR3226.pdf (accessed May 09, 2022). 

13 https://news.mit.edu/2017/wearable-device-reveals-consumer-

emotions-0712 (accessed May 2022). 

14  Avatar, which is used to describe the animate and inanimate forms 

that God takes in his descent to earth in Indian mythology, is a part of 

the Godism game, giving the ability to move people’s similar image 

with themselves in the metaverse virtual world through the eyes of 

virtual reality. 
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GİRİŞ 

1. POPÜLER KÜLTÜR NEDİR? 

Popüler Kültür denildiğinde akla; özellikle emperyalist ülkelere ait, (dil, 

giyecek, film, televizyon, müzik, yiyecek-içecek) gibi milyonların kullandığı 

ürünler gelmektedir. Bir şeye ihtiyaç olmadığı halde, onu sanki ihtiyaç haline 

getirmek ve de tükettirmek, Popüler Kültür’ün en büyük özelliğidir. Yıllardan 

beri ve günümüzde; televizyonlarda izlediğimiz, birçok değişik konseptteki 

program ve diziler, yabancı uyarlamalardır. Buradaki amaç; alt ve orta sınıfların 

(üst sınıflar da dâhil edilebilir) bunları izlerken; sanki kendi ülkelerinin orijinal 

yapımlarıymış hissini uyandırıp, izlemeleri ve tüketmelerini sağlamaktır. 

Emperyalist ülkelerin kültür ürünleri ve tüketim maddelerini kullanıp, çoğu 

zaman bunları taklit ederek, müthiş bir sahiplenme duygusuyla tüketilmektedir. 

Ancak gerçekte insanlar; bu tür ithal ürünleri neden tükettiğinin farkında bile 

olmamaktadırlar. Emperyalist ülkelerin bize dayattığı bu kolaycılık sonucu, 

bizim ürettiğimiz, patenti bize ait neredeyse hiçbir şey kalmamıştır.  

Kanadalı İletişim Kuramcısı, Marshall McLuhan'ın tüm evrendeki 

iletişimin gelişmelerden esinlenerek kuramsallaştırdığı, dünyanın "Küresel 

Köy" (Global Village) olmasıdır (İnternetin bulunmasından 30 yıl kadar önce, 

böyle bir öngörüde bulunması ve bunun da gerçekleşmesi, McLuhan’ı 

günümüz iletişiminde önemli bir yere getirmiştir). Eskiden saatler, günler, hatta 

haftalar süren iletişim; ‘İnternet’ denen ‘sihirli buluş’ sayesinde, dakikalara 

inmiştir. Bu ışık hızıyla gelişen iletişimle, ülkeler; popüler kültürlerini, 

birbirlerine daha kolay yayabilir ve kabul ettirebilir hale gelmişlerdir. 
 

1.1.  Popüler Kültür’ün Dünyada Yaygınlaşmasında Dilin 

Önemi   

Popüler Kültür’ün bir ülkede veya dünyanın büyük bir çoğunluğunda 

başarılı olmasının en büyük etkenlerinden biri de ‘Dil’ dir. Bilindiği üzere; 

insanlığın var oluşundan günümüze dek, dil, bir insanın veya topluluğun 

birbiriyle iletişim kurmasındaki en önemli yoldur. Bu dille; duygu, düşünce ve 

hislerimizi birilerine aktarırız. Bir topluluğu ‘Millet’ yapabilmenin en büyük 

unsurlarından biri de dildir. Günümüzde; büyük çoğunluklar tarafından 

kullanılmayan ve de etnik birtakım gruplar tarafından konuşulan diller yok 

olmuştur ve de olmaya devam etmektedir. Dünya'da kaç tane dil vardır? Sorusu; 

birçoğumuzun her zaman merakını çekmiştir. 
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1.2. Dünyada 7 Binin Üzerinde Dil Konuşuluyor 

Ethnologue: Languages of the World (Ethnologue: Dünya Dilleri), 2019- 

sayı 18’de "Yaşayan diller" , "Dünyada kaç dil var?" yayınladığı makalede 

(Ethnologue, 2022); 7 bin 151 dil, dünya genelinde yaşamaktadır. En fazla dil; 

840 farklı dilin konuşulduğu Papua Yeni Gine’dir. İkinci sırada ise; 710 dil ile 

Endonezya gelmektedir: Üçüncü sırada 524 dil ile Nijerya bulunuyor.  

Hindistan ise, 453 dil ile dördüncü sırada yer alıyor. Yalnızca İngilizce’nin 

konuşulduğu düşünülen Amerika Birleşik Devletleri bile, 335 dil ile beşinci 

sırayı alıyor. Altıncı sırada 319 dil ile Avustralya, dünyanın en kalabalık ülkesi 

olan Çin 305 dil ile yedinci sırada yer alıyor. Sekizinci sırada 292 dil ile 

Meksika, Orta Afrika Ülkesi Kamerun 275 dil ile dokuzuncu sırada, Brezilya 

ise 228 dil ile onuncu sırada yer almaktadır. 
 

1.3. En Çok Konuşulan Dil, En Etkili Dil Değildir 

Dünyanın en kalabalık ülkesi bilindiği üzere Çin’dir. Unesco’nun 

araştırmasına göre, yine dünyada en çok konuşulan dil de Çince’dir. Bu dilden 

sonra, İspanyolca ardından da İngilizce gelmektedir. Ancak Çince; en çok 

konuşulan dile olmasına rağmen, dünyada en popüler dil İngilizce’dir. İngilizce 

artık birkaç ülkenin anadili olmaktan çıkıp, dünyanın ortak dili haline gelmiştir. 

Yani Popüler Kültür’ün en yoğun bir şekilde kendisini belli ettiği enstrüman 

İngilizce olmuştur. 
 

1.4.  İngilizce Neden Dünyada En Popüler Dildir?   

İngilizler’in ABD’deki sömürgeciliği, bu ülkede İngilizce’nin 

konuşulmasına yol açmıştır. Bu soruya iki şekilde yanıt verenler var. Bir kısım; 

“emperyalizm ve sömürgecilik sayesinde İngilizce bu kadar etkin hale geldi.” 

Derken, başkaları da, “Avrupa dillerine oranla, İngilizce’nin öğrenmesinin daha 

kolay olduğunu” savunmaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı’nın (1945) sonuna kadar, 

dünyada en baskın dil Fransızca’ydı.  (Türkçemizdeki yüzlerce kelime de bu 

yüzden, Fransızca kökenlidir)  Daha da geriye gidecek olursak; 1800’lerin başında 

İngilizce, Avrupa dilleri arasında 5. Sıradaydı. Ancak aradan geçen yüzyılda 

(1900’ler) İngilizce, kendisini tehdit eden Almanca’nın iki katına ulaşmıştı. 20’nci 

yüzyılın başında kıta Avrupası büyük bir savaşa girdi. Bu savaşlara ABD’de 
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katıldı. Dil uzmanlarına göre; her iki savaşta da (1. ve 2. Dünya Savaşı), İngilizce 

baskın bir dil olarak karşımıza çıkmıştır.  

Fransızca’nın konuşulduğu; Fransa’nın Başkenti Paris’te 1919 yılında 

toplanan Versailles Konferansı’nda dahi, İngilizce’nin diplomasi dili olması, bu 

dilin etkin olmasının ilk göstergesidir. Çünkü bu konferansa katılan; dönemin 

ABD Başkanı Woodrow Wilson ve İngiltere Başbakanı Lloyd George, 

İngilizce’den başka bir dil bilmiyordu.  Bu konferansa katılan Fransa’nın 

Başbakanı Georges Benjamin Clemenceau ise, akıcı şekilde İngilizce 

konuşabiliyordu (Mater, 2020). Böyle olunca da, İngilizce bu konferansın resmi 

dili olmuş ve diplomasiye de damgasını vurmaya başlamıştır. Günümüzde 

dünyada anadili İngilizce olan ülke sayısı 53 olduğu bilinmektedir. 
 

1.5. Endüstri Devrimi’nin İngilizceye Katkıları   

Böylesi tarihi bir süreçte; özellikle Endüstri Devrimi sırasında İngilizce 

kullanımı daha da artmıştır. Çünkü bu devirdeki birçok icad, İngiliz 

kökenlidir.1800’lü yıllarda özellikle madencilik ve tekstil alanında İngiliz 

firmaları, dünya lideriydi ve dış piyasanın neredeyse tamamını elinde tutuyordu. 

İngiltere’deki bu ilerlemeler, daha sonra da ABD’ye geçti. Çünkü II. Dünya 

Savaşı sonrası İngiltere bir hayli çökmüştü. Onun yerini 20. YY’da Amerika 

almıştır. Dolayısıyla hem İngiltere, hem de ABD’nin dili İngilizce’ydi. Yani 

tek bir dil hâkimdi: İngilizce (Crystal, 1997,  20, 45). Teknolojik ve bilimsel 

alanda yaygın kullanıldığı için, bu gelişmeler sonucu yeni birtakım terimler doğdu 

ve İngilizce’ye binlerce yeni kelime katıldı. Ekonomide, sanatta ve bilimde atılım 

yapan ve ilerleyen birçok ülkenin ortak dili haline gelen İngilizce, doğal 

olarak dünya dili haline gelmiştir. Dil bilimcilerinin açıklamasına göre; 2020 

yılında, dünyada İngilizce konuşanların sayısı 2 milyarı geçti. Endüstri 

devriminden sonra yaşlanan gelişmeleri diğer ülkelerin takip edebilmesi için 

İngilizce öğrenilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu arada İngilizce 400 yılı aşkın 

bir süredir medya alanında kullanılmaktadır. İlk uluslararası haber ajansı da, 

İngiltere’nin Başkenti Londra’da kurulmuştur. 
 

1.6. İngilizce, Dijital Çağda da Çok Gelişti 

İnternetin ortaya çıkmasıyla ve de Dijital Çağ’ın sınırlarının da yok 

olmasıyla, sanal alemde yeni bir atmosfer yaratıldı. Bilindiği gibi; İnternetin 

dili İngilizce olduğundan, azımsanmayacak büyüklükteki Dijital Çağ’ın 

insanlarının ortak dili de İngilizce olmuştur. Dijital kolaylıklardan yararlanmak 
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için, İngilizce çevirilere çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Her türlü sanal 

uygulamada İngilizce kullanılmaktadır. Pandemiyle birlikte daha da artan E-

ticarette İngilizce sıkça kullanılmaktadır. Çünkü sanal dünyadaki birçok şey 

için İngilizce çevirilere ihtiyaç duyulmaktadır. Artık dünyanın her hangi bir 

yerindeki, bir insan tüm dünyaya anlık olarak seslenebilmektedir. Bunu da 

İngilizceyle sağlamaktadır. Dünya çapındaki birçok Marka, e ticaretle dünyaya 

daha çok yayıldığı için, firmalar ürünlerinin tanıtımı için İngilizce’den 

yararlanmaktadır. Hayatımızın her alanında, İngilizce otomatik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse tüm elektronik aletlerinin açıklaması ve de 

kullanmak için düğmesine bastığımız zaman karşımıza mutlaka İngilizce 

çıkmaktadır. Uluslararası haberleşme, medyanın her bölümü, eğitim, 

uluslararası taşımacılık alanında karşılıklı iletişim de İngilizce yapılmaktadır. 

“David Crystal’ın tüm bu gelişmeleri yazdığı ‘Küresel Bir Dil Olarak İngilizce-

“English as a Global Language (1997)” adlı kitabında bahsettiği tarihsel 

olaylar ve bu olayların kültürel sonuçları küresel bir dilin yaratılış aşamalarını 

belirler.”   
 

2. AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜRÜ NEDEN BU KADAR 

BAŞARILI? 

İngilizce, dünyamızda ortak bir dil olarak kabul edilmektedir. 

Günümüzde birçok ülkenin resmi dili olan İngilizce, Birleşmiş Milletler’in de 

(United Nations)  resmi dilidir. Bunun yanı sıra ana dili farklı olan ülkelerde 

de, İngilizce yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bunların arasında Türkiye de 

bulunmaktadır. Ülkemiz; İngilizce’nin 2. dil olarak kullanıldığı ülkeler arasında 

yer almaktadır (Milliyet, 2022). 

2019 yılındaki Milli Eğitim Bakanlığı bilgilerine göre; Türkiye 13 ilde, 

162 özel uluslararası okul bulunmaktadır. Bunlarda toplam 13 bin 603 yabancı 

öğrenci öğrenim görmektedir (Arslanhan, 2020). Türkçe de, tüm lehçeler 

dikkate alındığında oldukça yüksek sayıda insanın konuştuğu bir dildir. 

Dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 20. sırada yer alan Türkçe’yi 

günümüzde yaklaşık 180 ile 200 milyon kişi konuşmaktadır (Atıcıer, 2022). 

Amerika’nın resmi bir dili yoktur ancak İngilizce, egemen bir dil olmuştur. Bu 

da bağımsızlıklarından önce; Amerikalılar’ın, ‘İngiliz Kolonisi’ olmasının bir 

sonucudur. “17. Yüzyıl başlarında; ilk İngilizce konuşan yerleşimcilerin 

Amerika Kıtası’na gelmesinden bu yana, Amerikan İngilizcesi, Batı Afrika, 
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yerli Amerikan nüfusu, Avrupa’dan gelen; Alman, Hollandalı, İrlandalı, 

İspanyol ve ülkeye göçmen dalgaları halinde gelen diğer ülkelerin lisanlarından 

etkilenmiştir.” (IDP, 2022). Dünya üzerinde üretilen etkili filmlerin yüzde 80’i 

Amerika (Hollywood) yapımıdır. Bu filmleri, kendi egemen dilleri (İngilizce- 

İngilizce’nin yaygın olmadığı yerlerde de o ülkenin diliyle alt yazı)) ile dünyaya 

yayarken, kendi Popüler Kültür ve reklamlarını da çeşit şekillerde 

yaymaktadırlar. Amerikan popüler kültürünün tamamına yakını İngilizce’dir. 

İngilizce konuşmayan ülkelerdeki bireylerde İngilizce bilmek başlı başına bir 

ayrıcalık olarak görülmektedir. Bu arada birden fazla kültür düşünüldüğünde; 

Amerikan popüler kültürü her zaman baskın bir kültür olarak görülebiliyor. 

Ancak bu baskın ve dayatma kültür yüzünden. Birçok dünya ülkesinin, 

evrenselleşen Amerikan kültürünü sevmedikleri bir gerçektir (Pehlivan, 2007). 
 

2.1.  Popüler Kültürde; Para Birimi, Yiyecek, İçecek, Müzik, 

Moda, Film  

İletişim Aracı 

Emperyalist ve Kapitalist ülkeler (1950’lerden sonra ABD), dünyanın 

birçok yerinde yalnızca dilleriyle (İngilizce) değil; geçerli para birimleri 

(Dolar-Euro), Yiyecek (Fast Food – Hamburger), İçecek (Coca Cola-Pepsi), 

Müzik (Michael Jackson, Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Elvis Presley, 

Jennifer Lopez, Rihanna -  saç stili, şarkıları, giyim tarzları) Spor (Futbol, 

Basketbol, Hockey, Boks, Tenis, Beyzbol), Moda (Blue Jean), Film 

(Hollywood), Televizyon (Show’lar, Yarışmalar) gibi direk ve dolaylı İletişim 

Araçları’yla da ülkeleri kültür istilasına uğrattılar.  “Kültürler dünyasıyla eğitim 

arasındaki köprüler nasıl kurulur? Amerikan giyim ve yiyecek markalarına olan 

çocuklarımızın alışkanlığı yüzünden, kendi kültürümüze döndürme çabaları bir 

hayli güçleşmektedir. Okullarda; kültür ve sanat gibi değerlerin daha verimli 

hale gelebilmesi nasıl başarılacaktır?” (Culture and School Conference, 2004).

 İngilizler’in Popüler Kültür’e katkıları ise müzik efsanesi Beatles ve 

milyonları peşinden koşturan Futbol ve bu spordaki İngilizce terimlerdir. 

Dünyada yalnızca ABD veya İngiltere, Popüler Kültürlerini 

sergilememişlerdir. Çin- karate filmleriyle, Hindistan- ABD’nin Hollywood 

taklidi olan Bollywood ile sinema dünyasına, İtalyanlar Pizza’yla, Japonlar 

Sushi yemeği, otomobilleri ve elektronik eşyalarıyla, ABD’den sonra dünyanın 

ikinci super gücü olmasına rağmen Rusya; dünya popüler kültürünü etkileyecek 
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herhangi bir ürünü ortaya koyamamıştır. (Matruşka bebekler hariç) Bunun tam 

aksine, can düşmanı Amerika, her şeyiyle (Cola, McDonald’s, Blue Jean, 

Müzik, Film) Rusya’ya da hâkim olmuştur.  

Bu arada bundan 10 yıl kadar önce (2012) “Gangnam Style” adlı bir 

çılgınlık tüm dünyayı sarmıştır. Herkesin akıllı telefonunda, bilgisayarında bu 

şarkı çalmaktaydı. PSY (gerçek ismi, Park-Jae-Sang)  isimli Güney Koreli bir 

şarkıcı, bu şarkıyı dünyaya sunmuştu. Herkesin dilindeki bu danslı şarkı; 

Youtube’da; ‘milyar izlenme barajını’ geçen ilk video ‘Gangnam Style’ın klibi 

olmuştu. Bu şarkı ve dans; o kadar sevildi ki, “2012’de ‘en fazla beğenilen 

video’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı”na bile girmişti (DW, 2022).  Bu 

çılgınlık sonrası tüm dünyayı dolaşan PSY, Türkiye’ye de gelmişti. Fakat 

birçok popüler kültür ürünü gibi, bu şarkı da kalıcı olamamış ve yavaş yavaş 

popülerliğini yitirmiştir.  

1970’in aşlarından itibaren popüler kültür, akademik camiada da büyük 

önem kazanmıştır. Popüler Kültür; egemen ülkelerin dayatmalı bir ideolojisi 

olduğu için, günümüzde birçok bilim insanı bunun üzerinde çok kapsamlı 

çalışmalar yapmaktadır. 

 Marx'a göre insanlık tarihi; "hakim sınıfların fikirleri, bütün çağlarda 

aynı zamanda hakim ideolojidir. Toplum içerisindeki güç sahipleri, aynı 

zamanda kendi ideolojilerini kitlelere benimsetirler. Maddi gücü elinde 

tutanlar, ayni zamanda zihinsel alana da hakim olur." (Marx, 1996, 76).  

Marcuse göre de; “Halkı sistemle uzlaştıran bu farklı süreçlere "moronlaşma" 

diyerek atıfta bulunmaktadır. Halk, ‘tüketicilik’ ile yozlaştırılır, körleştirilir ve 

köleleştirilir.” (Taşcı, 2002, 81- 82).   

 Türkiye’nin de; yurtdışında herhangi bir ülkenin kültürünü etkileyecek 

bir ürünü yoktur. Olduğunu düşündüğümüz birkaç şeyi de (Döner. Baklava, 

kebap, kahve) bazı ülkeler (Yunan ve Araplar) sahiplenmiştir. Ayrıca; 

Türkiye’deki birçok mağaza, kendine başta İngilizce olmak üzere, birçok 

yabancı isim vermiş. Hatta Türkiye’de üretilen birçok kaliteli mala bile yabancı 

marka adı koyarak, dünya piyasasına girmeye çalışmaktadır. 1954 yılında bazı 

Avrupa ülkeleri, Cola’nın girişini engellemek için önemli girişimde 

bulunmuşlardır (Eschen, 2006).  Özellikle genç neslin beğendiği bu içecek, bazı 

sosyal sorunlara yol açmıştır. Buradan yola çıkarak değerlendirdiğimiz zaman 

fast-food toplumun yemek alışkanlığını da etkilemektedir. Özellikle eskiden 
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var olan ve Türk aile yapısında önemli olan, topluca akşam yemeği yeme 

geleneğinin git gide azalmasına neden olmuştur.  

“Kültürel endüstri tarafından üretilmiş ürünlerin topluluklara 

yayılmasında, öncelikle kendi kültür elemanlarına bağlanmasıyla 

gerçekleşmesidir. Ulusal popüler kültürün kişisel, yerel ve bazı el yapımı 

ürünleri, kitlesel olmayan popüler kültür ürünleridir. Dünyadaki bütün yerel 

popüler kültürler, aslında kitlesel popüler kültür ürünleridir.” (Crane, 1992). 

Kellner de; Popüler Kültür’ün, Medya Kültürü’yle bağlantısını şöyle 

açıklamıştır: “Popüler Kültür, kişisel kültürel değer ve inançlar hesap edilerek 

yapılmış insan eseri olan ürünleri kapsar. Bunlar kişiye zevk verip oyalarken, 

gruplar tarafından da kabullenilirler. Popüler Kültür aslında bir iletişim ve 

yayılma aracı olan medyadır. Kellner, buna ‘Medya Kültürü’ demektedir.” 

(Kellner, 1995). 

 

2.2. Sayı mı, Kalite mi Önemlidir?     

Popüler kültür, evrensel bir değer değildir. Örneğin; Rus 

edebiyatçılardan Çehov, Dostoyevski, Tolstoy, Gorki, Turgenyev, dünya 

genelinde kitapları çok satan yazarların başında geliyor. Ancak bu isimler  “En 

çok satan” olarak tanımlanmazlar. "Popüler Kültür, halk tarafından oluşturulur. 

Kültür Endüstrisi tarafından değil. Bu yüzden popüler kültürde birçok meta, 

ekonomik dönüşümden ve hızlı üretimden kaynaklanan yıkıcı etkilerinden 

kaçışa olanak sağlar.” (Stevenson, 1996,  89).  Dünyada ün yapmış ve 

klasiklerin arasına girmiş olan bu yazarların kitapları, çok satmasından öte, her 

zaman okunabilecek bir kalitede oluşudur. Bu yüzden de Popüler Kültür ile pek 

bağdaşmazlar. Ancak; çok satan yani popüler yazarların eserleri çoğu zaman 

eğlendirici bir içeriğe sahiptir. Yani okuyan herkesin anlayabileceği bir dille 

yazılmıştır. Burada; dünyada her zaman tartışılan, Quantity (sayı), Quality 

(kalite) sorusu gündeme gelmektedir. “Bazı teorisyenler (Huntington gibi) 

‘uygarlıklar çatışması’nın küresel dağılımına vurgu yaparlar.” (Kellner, 2007).  
 

2.3. Popüler Kültür’ün Evrenselleşmesinde Medyanın Önemi 

Birçok alanda olduğu gibi, Evrenselleşmenin kültürel başarısında, 

medyanın işleyişi önemlidir. Evrensel kitle kültürü, iletişiminin tüm alanlarında 

kendisini gösterir, fakat en etkili olduğu mecra görsel ve işitsel medya olan 

televizyondur. Evrensel kitle kültürüne uygun günlük yaşam denemeleri, 
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yalnızca reklâmlarla olmaz. Verilen haberlerle, gösterilen dizilerle, modalarla, 

eğitim biçimleriyle ve uygulamalarla da bize nüfuz etmektedir. Ayrıca bu 

yöntemler; baskıcı - totaliter değil, süzülmüş ve belirgin niteliktedir. Hall’un 

açıkladığına göre; “çoğulculuğu, çok-kültürlülüğü, pozitif ayrımcılığı 

kapsadığı için olumlu yanlara da sahiptir.” (Türkoğlu, 2009, 188-192). “Ulusal 

kültürlerden farklı olarak temelde hafızasız yaşamakta, var olan ihtiyaçlara ya 

da oluşum sürecindeki kimliklere bir cevap vermemektedir. Evrensel kültür 

oluşturma planlarındaki en önemli belirgin zorluk, geçmişten gelmediği için 

kendine has olma zorunluluğundan doğmaktadır. Oysa imgeler, kültürler, 

kimlikler kolektif bir ortak hafızanın ve nesillerce süren devamlılığın sonucu 

oluşmaktadırlar” (Smith, 2008,  330-333). İnternet bağlantılı ‘dijital teknoloji’ 

iletişimin günümüzde hızla gelişmesi ve de gelişmeye davet etmesi, birçok 

ülkenin İngilizce’yi de kullanarak; kendi popüler ürünlerini, diğer ülkelere 

pazarlaması ve tanıtılmasına yol açmıştır. Artık insanlar; dışarı dahi çıkmadan 

istediği ürünü dijital iletişim sayesinde dünyanın her yerinden elde 

edebiliyorlar. Aynı zamanda hiçbir ücret ödemeden, internet kanalıyla; 

istedikleri ülkenin müziklerini, filmlerini ve de dillerini öğrenebilmektedirler.  
 

3. DİL, BİR ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞININ 

ANAHTARIDIR 

Bugün Türkiye’de büyük ölçüde bir “dil kirlenmesi” vardır. Üniversite 

düzeyindeki öğrencilerin bile, üç satırlık bir dilekçe yazarken birkaç hata 

yaptığını hepimiz gözlemliyoruz. Sokak isimleri, işyeri tabelaları ve de 

ülkemizde üretilen özellikle giysi markalarının yabancı dilde oluşu, güzel 

Türkçemiz için büyük bir tehlikedir. Özellikle İngilizcenin egemen bir dil 

olmaması için; 1994 yılında Fransa’da hükümetin çağrısıyla “Fransız Dilinin 

Kullanımına İlişkin Yasa Tasarısı”yla ilgili bir tasarı yasalaşmıştır.  Madde 9, 

şöyle yazar: “Eğitim, sınavlar ve yarışmalar ile kamuya ya da özel sektöre ait 

eğitim kurumlarında yapılan tezler ve bilimsel yazılar için kullanılacak dil 

Fransızcadır.” Bu doğru düşünceden birçok ders çıkarılacağı çok nettir.  

 1980 yılından beri; Türkiye’de yapılan yanlışlardan biri, herhangi bir 

dille yapılan eğitim ve öğretimin birbirine karıştırılmasıdır. Kendi dilinin 

yetersiz olduğu düşüncesiyle büyüyen bir kişinin, öz diline ve kültürüne saygısı 

azalacaktır. Uygar ülkelerin hiçbirinde başka bir dille eğitim yapılmaz. Bazı 

kişiler; ülkemizdeki birtakım okullarda verilen eğitim dili, yabancı dille olursa, 
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Türkiye’nin, dünyanın diğer ülkelerinde daha kolay anlaşılabileceğini 

görüşündeler. Çünkü onlara göre; Türkçe bilim dili değildir. Bu yüzden eğitim 

dili İngilizce olursa, bilimin daha iyi anlaşılabileceğini savunuyorlar. Bu 

görüşlerin doğru olmadığını savunanlar bir hayli fazladır. Çünkü bu görüşlerin 

emperyalistlerin, sömürge ülkelere bir dayatmasının sonucudur. Ancak; 1933 

yılında İstanbul Üniversitesi’ne gelen özellikle Alman kökenli bilim 

insanlarından birkaç yıl içinde bizim dilimizi öğrenmeleri istenmişti. Çünkü 

verilen sürenin bitiminde derslerin Türkçe verilmesi arzu edilmişti. Çünkü 

bundaki amaç; “Türkçe’nin bilim dili olarak kullanılması ve geliştirilmesi”dir. 

Öğretmenlik; üniversiteyi bitiren herkesin yapabileceği bir iş değildir. 

Özetleyecek olursak; “Türkçe’mizin bağımsız bir dil olarak yaşaması, varlığını 

sürdürebilmesi için ana dili konusunda bireysel ve toplumsal duyarlık 

kaçınılmazdır (Kavcar, 2009). 
 

3.1. Atatürk’ün Son Sözü ve Türk Bilim Dili   

Atatürk, ağır hastalığı sırasında, Üç gün komada kalmıştı. Son nefesinde 

bile; "Arkadaşlara selâm, dil çalışmalarını sakın gevşetmeyin" dedi ve yine 

komaya girdi. Ülkemizin üzerinde çalıştığı birçok sorun vardı. 1920'li yıllarda 

ülkemizin, II. Kurtuluş ve Özgürlük Savaşı alfabe ile başladı (Sinanoğlu, 2002,  

48). “Kurtuluş Savaşı”ndan hemen sonra, Atatürk bu kez “Türk dilinin yabancı 

boyunduruktan kurtarılması ve nereden gelirse gelsin, kendini koruyabilmesi” 

işine eğildi. Özellikle 1928 -1938 arası on yılda, Atatürk tüm zamanını bu işe 

verdi. Bir mektubunda belirttiği gibi, her gece dil konusuyla ile uğraşıyor, 

gündüzleri ise vakit buldukça, kendi başına birkaç saatini bu işe ayırıyordu. 

Atatürk her fırsatta şöyle diyordu: “Türk demek; dil demektir. Türklüğün en 

temel taşı, Türkçe'dir. Türk, Türk'üm diyen ve her yönüyle, her şeyden önce 

Türkçe konuşandır. Türk dili kalmazsa, Türk dili parçalanırsa Türklük kalır mı? 

Milliyetin en bariz vasıflarından biri dildir. Türk her şeyden önce mutlaka 

Türkçe konuşmalıdır." 1930 yılının 2 Eylül’ünde, Atatürk: "Milli his ile dil 

arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin 

gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter 

ki bu dil şuurla işlensin. Ülkelerini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk 

Milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" diye yazıyordu 

(Sinanoğlu, 2002, 49). “Atatürk, dili milli kurumların en başta geleni sayıyor, 

milli duygu, düşünce ve yönelişin, milli benlik ve şuurun milli dile bağlı olduğu 
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üzerinde önemle duruyor, uzun vadeli düşünülürse milli bağımsızlığın ancak 

Türk dili var oldukça, dil bağımsız oldukça mümkün olacağı temelinden 

yürüyordu. Osmanlı Devleti'nin son devrinde milletin elinden sade vatanı 

alınmamış, tarihi, dili, sanatı, varlığı, hakları, her şeyi inkâr edilmişti.” 

(Sinanoğlu, 2002,  49). Atatürk; “Türklüğün her dalda, dünya uygarlığının en 

ileri düzeyine çıkmasını, dünya milletleri arasında şerefli yerini almasını, 

Büyük Türk Dilini, koca ve köklü geçmişini, Türklük varlığının bir daha 

haksızca çiğnenemeyecek şekilde ağırlığını ortaya koymasını” istiyordu. “Yeni 

Türkiye'nin kalkınması - Milli Kalkınma", "Eğitimi - Milli Eğitim", “Dili - 

Milli Dil" olacaktı. “Bilim, teknik bütün dünyaya, insanlığa aittir.” Atatürk, 

1933'te diyordu ki: "Kati olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve 

milli benliği bütün hayatında hâkim ve esas olacaktır" (Sinanoğlu, 2002, 53). 
 

3.2. İngilizce Bilim Dili Değildir 

Profesör, bir çalıştığı eğitim kurumunda, yeni bilgileri üreten ve bunları 

öğreten kişidir. “Ders vermek, uluslararası bilim toplantılarında, çeşitli 

üniversitelerde, Konferanslar vermek ve bazen toplantılar düzenlemekle olur.”2 

Atatürk Türkiyesi’nin eğitimi, milli eğitimdir. Ülkemizin çağdaş uygarlığı, 

tekniği ve teknolojisi ancak kendi ülkemizde gelişebilir. Bunun için ARGE 

(Araştırma-Geliştirme) yine burada yapılabilir. Ülkemizde dünya çapında fikir 

insanı, bilim insanı çıkmadıkça, burada araştırma yapmış sayılmaz. (Sinanoğlu, 

2002,  64). Atatürk eğitim dilinin tümüyle Türkçe olması üzerinde ısrarla 

durmuş, eğitimin "milli eğitim" en önemli şartını buna bağlamıştır. Atatürk; 

“Milli bir eğitim içinde yabancı dil nasıl öğretilir örnek olsun” diye 1930'larda 

Türk Eğitim Derneği’ni kurmuş, bu derneğin okulu olan Ankara Yenişehir 

Lisesi'nde, haftalık müfredata 10 saat yabancı dil dersi konmuştur. Ama diğer 

bütün dersler güzel bir Türkçe ile verilmiştir. 1954 yılına kadar Türkiye'de, 

müfredatını İngilizce yapan hiçbir Türk okulu yoktu. “Aynı yıl yazık ki benim 

e okuluma, yabancı çengeli atılmış, Atatürk'ün örnek okulu, İngilizce ile 

eğitime geçen, ilk Türk okulu oluvermiştir.” (Sinanoğlu, 2002, 172). Prof. Dr. 

Dilin yok oluşunu ve yozlaşmasını da şöyle anlatmıştır: “Tarihteki acı misaller 

gösteriyor ki, bir ülkede eğitim dilini yabancı dile çevirmek, oyunu 

anaokullarına kadar indikten bir buçuk nesil sonra, o ülkenin kendi dili 

kayboluyor. Ana - babalar kendi çocukları ile kendi dillerinden konuşamaz 

 
2 “Oktay Sinanoğlu ile Röportaj”, Milliyet Gazetesi, 29 Mart-2 Nisan 1973. 
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oluyorlar. Daha sonra da o ülkenin, o ulusun adı bile tarihten siliniyor. O halklar 

bir köle kalabalığından ibaret kalıyorlar. İşte Türkiye'ye biçilen kaftan, daha 

doğrusu kefen budur. Türk dili bitince ne Türkiye Cumhuriyeti kalır, ne 

tarihteki on bin yıllık Türk varlığı ve adı. Yabancı dille eğitimi Türkiye'den 

tümüyle silip atmak bu ülkedeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, her 

gerçek Atatürkçü’nün, her gerçek bilimcinin, her gerçek hümanistin, her gerçek 

lâik ve çağdaşın, her gerçek eğitimcinin, her şerefli basın-yayın mensubunun, 

her gerçek dünya vatandaşı eğilimlinin, her Türk gencinin birinci davası 

olmalıdır.” (Sinanoğlu, 2002, 173). Profesör Dr. Oktay Sinanoğlu eleştirilerini 

şöyle dile getirmiştir: “Eski Romalılar’ın Keltlere karşı icat ettiği, sonra 

1890'da İngilizler’in İrlanda'ya, sonra Ruslar’ın 1964'den sonra Kazakistan'da 

vb. Uyguladığı tamamıyla oraların dilini değiştirip ilelebet köle yapmak için 

kullanılan çok tesirli bir yöntemdir.  İngilizler’de, Hindistan'da bu oyunu 

yaptıkları zaman; herkes İngilizce öğrensin İngilizce öğrensin ki ilelebet köle 

olsunlar. Hatta İngilizler, ‘matematik’ diye Hintlilere logaritma cetvellerini 

ezberlettiler!.  Eğitim, en korkunç sömürgeci silahıdır. Bir ülkeyi sömürge 

yapmak için, en korkunç silah, dilini yok etmek ve eğitimini ele geçirmektir.  

Bu iş, İngilizce çengeli ile başladı. Nasıl adamlar bulup yetiştirecekler, meşhur 

edecekler, nasıl kilit noktalara koyup kendi amaçları için kullanacaklarını iyi 

bilirler. Bu işi; haince bilerek yapan bir ihanet şebekesi yürütmektedir.”3 

Profesör Dr. Sinanoğlu şöyle söylemektedir. “Efendim, dünya dili İngilizce 

olmuş, yalan (Sinanoğlu, 2002, 354). Yapılan araştırmalara göre; Amerikan 

liselerini bitiren Amerikalı öğrencilerin bile yüzde 60'ı doğru dürüst İngilizce 

bilmemektir. Öyle ise nedendir bizdeki bu İngilizce eğitim sevdası?” 

(Sinanoğlu, 2002,  358). Sinanoğlu Türkçeyi küçümsememiz gerektiğini şöyle 

açıklamıştır: “Sanki kendi lisanımızla adam olmamız mümkün değil. Yurt 

dışında okumak da neyin nesi? Uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, 

devletin çeşitli kurumları bir yandan, maddi imkânlarını zorlayan aileler, diğer 

yandan başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyanın dört bir yanına, çeşitli 

eğitim kademelerine öğrenci göndermekte. Gittikleri ülkelerde en az beş yıl 

kalacağı düşünülürse devlete yüklenen maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor. 

Milyarlarca dolar tutan böyle bir kaynağın dışa akıtılmasına kim karar veriyor? 

Amaç ne?” Eğitimimizdeki eksiklerin ciddi boyutlara vardığını anlatan Prof. 

 
3 “Oktay Sinanoğlu ile Röportaj”, Nokta Dergisi, 15-21 Aralık 1996. 
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Dr. Sinanoğlu; "Bu eğitim düzeni ile Türkiye çağdaş hiçbir yeri yakalayamaz, 

gideceği yer, ikinci sınıf devletlerarasına girmektir. 1995 verilerine göre; 369 

yabancı dil ağırlıklı lisede 88 bin 229, Anadolu Liseleri’nde 171 bin 707 

öğrenci okuyor. Ayrıca 46 bin 606 öğrencinin okuduğu 285 özel lise var. 

Bunların 1995 verileri olduğu dikkate alınırsa, israfı hesaplamak hiç de güç 

olmuyor.” (Sinanoğlu, 2002,  359). Araştırmalar göstermiştir ki; Dünyada 

hiçbir ülkede, kendi dillerinden başka bir dille eğitim yapan okul bulamazsınız. 

Bu ülkelerin kanunlarına da aykırıdır. Durum böyle olunca da; başka bir dilin 

egemenliği söz konusu olamaz. Ülke; kendi kimliğini ve dilini korur. 

Prof. Dr. Sinanoğlu dünyanın birçok ülkesinde İngilizce kelimelere 

rastlanmadığını şu sözlerle açıklıyor:  

“Genellikle böyle bir sistemle yetişenler hiçbir şey bilmezler. 250 

kelimelik bir İngilizce öğrenirler, bu da çat pattır. Ondan sonra sadece 

dükkânlarının isimlerini İngilizce yazarlar o kadar. Başka şeye yaramaz. 

Bir de Türkiye'de söylenenlere bakın: ‘Efendim İngilizce dünya dili 

oluyor, biz de katılalım vs...’  Dünya dilinin İngilizce olduğu falan yok. 

İkinci Dünya Harbi'nden sonra bir Amerika ayakta kalmıştı. Bu yüzden 

İngilizce işe yarıyordu. Almanya'ya, İsviçre'ye git, mesela İsviçre'nin en 

işlek istasyonundaki, bütün dünyanın geçtiği yer Hot Banof Tren 

İstasyonudur. Bir tek İngilizce kelimeye rastlayamazsın. Fransa'ya git, 

bir tek kelime İngilizce bulamazsın. Almanya da öyle. Romanya'ya 

gidersek, İngilizce bilen bulamazsın. Adamlarda bilim bizden on kat, yüz 

kat daha ileride.  Bilimde, fizikte, kimyada bilmem ne de adamların 

ekolleri var. Kültür bakımından, bilim bakımından Türkiye'yi kaç kere 

cebinden çıkarır. Önce kendi dilini bileceksin, düşünmesini bileceksin. 

Yabana dil eğitimi görenlerde düşünce kabiliyeti azalır.” (Sinanoğlu, 

2002, s. 380-381). 

 

4. İNGİLİZCE’DE BİLİMSEL TERMİNOLOJİ 

İngilizce’nin; birçok dilden etkilenerek ortaya çıktığını söyleyen Prof. 

Dr. Alparslan Açıkgenç4; günümüzde kullanılan İngilizce teknik terimlerin 

hiçbirinin İngilizce olmadığını söylemektedir. Prof. Dr. Açıkgenç; 

 
4 Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İslâm Felsefesi Uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi Şeref 

Üyesi, Emekli Öğretim Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü. 
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İngilizce’nin % 30’unun Arapça kökenli kelimeler olduğunu ifade etmiştir. 

Popüler Kültür’de İngilizce’nin neden baskın olduğuyla ilgili sorduğumuz 

aşağıdaki sorulara, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç (A.A) şöyle yanıt vermiştir: 
 

Soru: Hindistan, dünyaya yazılım satıyor, ama yazılım dili neden Hintçe 

değil de, İngilizcedir? 

A.A: İngilizce, günümüzde küresel bir dildir. Dünyanın büyük bir 

çoğunluğu, İngilizce bilmektedir. Hindistan’ın konuştuğu Hintçe’yi, bu ülke 

dışında kimse konuşmuyor. Nüfusun kalabalık olmasına rağmen, kendi ülkesi 

dışında geçerliliği olmayan bir dildir. Dünyada baskın kültür hangisi ise, onun 

dili de yaygın olur. Çünkü üretim, teknoloji, ticaret ve popülaritenin yaygın 

olduğu ülkelerde hep İngilizce konuşuluyor. Ayrıca İngilizce; İngiltere’nin, 

Hindistan üzerinde yıllar süren sömürgeciliği yüzünden, İngilizce bu ülkede 

ikinci dildir. Ben de; Oktay Sinanoğlu’nun şu sözlerine katılıyorum: “İngilizce 

eğer bilim dili olsaydı, Tarzan büyük bir fizikçi olurdu.” Olayın aslı şu: 

İngilizce’deki birtakım teknik terimler, baskın bir şekilde, bilimde kullanıldığı 

için, dilin ağırlığı ortaya çıkıyor. Ancak özüne inecek olursak; o teknik 

terimlerin hiçbiri İngilizce değildir. Yaklaşık; % 30’u Arapça’dır. Ancak bu 

kelimeler uzun yıllar içinde değişime uğratırılarak, günümüzde tanınmayacak 

bir hale gelmiştir. W. Montgomery Watt’ın “The İnfluence of İslam on 

Medieval Europe” adlı kitabında; sıraladığı 200 kadar Arapça kelime, 

günümüzde değiştirilerek, İngilizce olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Algoritma, Algebra, Almanach, Assassin, Cable, Candy, Gibraltar, Magazine, 

Morocco, Sapphire. Hepsi Arapça kökenlidir. İngilizce kelimelerin % 70’i de, 

biraz Latince, geri kalanı da Yunanca’dır. 
 

Soru: İleride başka bir dil, İngilizceyi popüler kültür olmaktan çıkarır 

mı? Bunun için ne gereklidir? 

A.A: 1- Dilin kullanıldığı alan, İngilizceyi alt edebilecek kadar yaygın 

bir dil olursa, İngilizce popüler dil olmaktan çıkar. 2- Dilin yaygın olmasının 

yolu, bilimden geçmektedir. Eğer o dil; bilimin teknik terimlerini içeren dil 

olursa, sonuca ulaşabilir. Örneğin; bugünkü Türkçe, bilim dili için yeterli 

değildir. Türkçe’nin baskın dil olabilmesi için, yani tüm bilimsel makalelerde 

inatla; “Ey dünya, biz bundan sonra tamamen Türkçe yazacağız” derse, yazılan 

ve yazılacak olan makalelerin hepsinin yenilikçi ve orijinal olması 

gerekmektedir. Yoksa günümüzdeki gibi, başka bir dilden (özellikle İngilizce) 
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alınıp, tercüme yoluyla yazılan makaleler, Türkçe’nin baskın dil olmasına yarar 

sağlamaz. Eğer Türkçe yazılan makaleler, bilime katkı sağlayacaksa, yeni 

buluşlar ve orijinallikler olacaksa, bilime önem veren ülkeler de bu 

makalelerden yararlanmak için ‘Türkçe’ öğrenme yoluna gideceklerdir. Ancak 

bunu anlayabilmeleri için de; özet (abstract) bölümünün yine İngilizce 

yazılması gerekmektedir. Yani bu çok uzun bir süreçtir. Bilim İnsanı George 

Sarton5  der ki: “Ortaçağ’da Batıdakiler Latince bir bilim kitabı bulduklarında, 

itibar etmezlerdi. Çünkü içinde orijinal bir şey bulamazlardı. Ancak Arapça bir 

kitap bulduklarında, herkes peşinden koşardı. Çünkü orada yeni bir gelişme 

veya bir buluşun olduğu görülürdü. Arapça’dan anlamayanlar için, kitabın 

arkasına Latince kelimelerden oluşan sözlük eklenirdi.  
 

Soru: İletişimde ve iletişim araçlarında, İngilizce neden baskındır? 

A.A: Benim şöyle bir görüşüm var: “Bilim, tek bir dili kabul ediyor. 

Birden fazla dil, ilgi görmüyor. Bilimin kendisinde de, “daha pratik olması 

açısından”, tek bir dil isteme kıskançlığı var. 
 

SONUÇ 

Doğası gereği, kültür değişen bir olgudur. Kültürlerarası iletişim çok asır 

öncesi var olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz nokta, dil ve başka yollarla 

baskın bir hale gelen kültürün, diğerlerini yok etme çabasıdır. ‘Popüler Kültür’ 

denince; akla genellikle emperyalist ülkelere ait ürünler gelmektedir. 

Günümüzde dünyada 7 binin üstünde, değişik dil konuşulmaktadır. Dünyada 

artık ‘yabancı dil’ olmaktan çıkıp, ‘ortak dil’ haline gelen İngilizce, işte bu 

popüler kültürün her alanında, kendisini göstermektedir. Genç nesil öz kültürel 

kimliğini, baskın kültürün etkisinde kalarak, kaybetme durumunda kalabilir. 

Günümüzde özellikle haberleşme araçlarının baş döndürücü hızla gelişmesiyle 

değişim daha da süratlenecektir. Bu durumdan; yeni kurulan veya gelişmekte 

olan ülkeler daha da vahim bir şekilde etkilenecektir. Bu durumun da çok ciddi 

olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  Peki; her ülke İngilizce’nin 

esiri olmadan kendi dilinin popüler kültürünü, eğitimini geliştirebilir mi? 

Anaokulundan başlayıp, üniversiteye kadar, eğitimin her aşamasında 

 
5 “George Sarton (1884–1956), bilim tarihini bir disiplin halinde düzenleyen 
Belçikalı kimyager ve tarihçi. Türkiye’de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlamış olan ve 5 

TL'lik banknotların arka yüzünde resmi görülen bilim adamı Ordinaryüs Profesör Aydın Sayılı 

(1913-1993), Sarton'un öğrencisi idi. 
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İngilizce’ye bu kadar bağımlı olmak ne kadar doğrudur? Atatürk; özellikle 

1928 -1938 arasındaki yıllarda Türk dilinin, yabancı etkisinden kurtarılması ve 

herhangi bir dil tehlikesine karşı, kendini koruyabilmesi işine eğilmiştir. 

Atatürk her fırsatta şöyle diyordu: “Türk demek; dil demektir. Türk dili 

kalmazsa, Türk dili parçalanırsa Türklük kalır mı?” Dil konusunda Atatürk’ün 

yolundan gidenlerden biri olan Prof. Dr. Sinanoğlu; “Emperyalist ülkelerin 

İngilizce dayatmalarından kurtulup, Türkçe ağırlıklı eğitim yapılması 

gerektiğini ve de tamamen İngilizce eğitiminin, en korkunç sömürgeci silahı 

olduğunu” iddia etmektedir. Çözümlerin tam olarak oturması için, birçok 

olayda olduğu gibi burada da şüphesiz ki en büyük görev; yine medyaya 

düşmektedir. Bu açıdan günümüzde iletişim eğitimin ayrı bir önemi ve 

sorumluluğu vardır. Theodor Adorno, Max Horkheimer ve Herbert Marcuse 

gibi eleştirel kuramcılar; tarafından da (1930) ele alınmıştır. Bu kuramcılar 

modernleşmeye de dikkat çekerek, kültürde oluşan homojenleşmeye, dikkat 

çekilip, ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ (1947) adlı kitapta bunu derinlemesine 

anlatmışlardır. Aşağı yukarı 40 yıldan bu yana; küreselleşme süreci, 

hayatımızın neredeyse her alanını etkilemektedir. Eleştirel Teorisyenler’in de 

dikkat çektiği özelliklere oldukça benzemekte ve küresel kitle kültürü olarak 

adlandırılmaktadır. Yukarıda adlarını zikrettiğimiz eleştirel kuramcılar bu duru 

şöyle özetlemişlerdir: “Günümüzde kültüre, iletişime, medyaya, tüketim 

biçimlerine hatta gündelik hayat pratiklerine ilişkin hiçbir konu, küreselleşme 

ve küresel kültür süreçleri göz önünde bulundurulmadan sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilememektedir. Çünkü bu süreçler belirleyici konumdadır.” 

(Adorno & Horkheimer, 1997). 
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GİRİŞ 
Sosyal medya, karşılıklı iletişime dayanan, bireylerin günlük hayatlarına 

ilişkin paylaşımda bulunduğu ve etkileşime girdiği mecraların genel adıdır. Bu 

mecraların yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 90’lara rastlayan Web 

1.0 döneminde tek yönlü bir iletişimin ardından Web 2,0 olarak bilinen 

dönemde internet dolayımlı iletişimin üretici kitleleri sıradan kullanıcılar 

olmuştur. Zamanla gelişen sosyal medya, kullanıcıları birbirine bağlayan, 

aralarında ilişkiler oluşturan ve sürdüren bir platform olmuştur. Farklı yapıda 

onlarca sosyal medya mecrası, kullanıcıların farklı nitelikte ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Sohbet etmekten alışveriş yapmaya, ürün ve hizmetlerin 

tanıtımından müzik dinlemeye kadar birçok farklı alanda sosyal medya 

platformu yer almaktadır. Sosyal medyanın doğası sıradan sohbet etmenin 

ötesinde kullanıcılar arasında mesaj, video, fotoğraf, gift paylaşımını mümkün 

kılmaktadır. Bu paylaşımlar zamanla sanal ortamdan fiziki ortama da 

aktarılmaktadır. Sosyal medya, kullanıcıları aynı zamanda topluluklar haline de 

getirerek gerçek dünyada bir dayanışmayı da yaratmaktadır. Bu dayanışmalar 

çok farklı problem sahalarında gerçekleşebilmektedir. Hayvan severler, 

çevreciler, işçiler, memurlar, kadın hakları veya çocuk hakları gibi toplumun 

hassas konularında sosyal medya bir fonksiyon olmaktadır. Bütün bunların 

ötesinde kullanıcılar birbirleriyle etkileşime girdiğinde zaman zaman da 

olumsuz düzeyde reaksiyon gösterebilmektedir. Bu reaksiyonların dozu argo 

ve küfüre kadar gidebilmektedir. Sosyal medya kullanıcıları genel olarak 

reaktif bir yapıda hareket etmektedir. Küçük bir olayda bile yüksek düzeyde 

reaksiyonlara rastlanılmaktadır. Bu reaksiyonlar sosyal medya mecralarına 

göre de farklılık göstermektedir. Özellikle bunlar arasında Twitter, 

kullanıcıların öfkelerini ve kızgınlıklarını en çok açığa çıkardığı mecradır.  

 Bu çalışmada, sosyal medya mecralarında ortaya çıkan öfkenin nasıl 

bir güdüyle açığa çıktığı tartışılmaktadır. Literatürden yararlanarak öfkenin 

tanımı nasıl yapılmaktadır? Öfke kontrolü nasıl sağlanmaktadır? Öfkeli 

kullanıcıların sosyal medyada hareket tarzları nasıl belirlenmektedir? Sosyal 

medyada yer alan içeriklere tepkiler doğal mıdır yoksa sosyal medyanın 

duygulardan yoksun yapısı içerikleri öfkeli olarak mı göstermektedir? Bu 

soruların cevapları bu çalışmada aranmaktadır.  
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1. SOSYAL MEDYA KAVRAMI 
Sosyal medya, 2000’li yıllardan itibaren hayatımıza girmiş, etkileşimli 

bir alan olarak, sayısallığın ve web 2.0 teknolojisinin bir sonucudur. 

Enformasyon teknolojileri bağlamında gelişen yenidünya, giderek daha renkli, 

heyecanlı, güçlü̈, az bilinen, korkutucu, bilimsel ve tehlikeli hale gelmiştir. 

Kullanıcıların günlük hayatında gerçeklesen her türlü̈ faaliyeti ağ̆ ortamında 

paylaşması ile birlikte kayıt altında tutulma eylemi de gerçekleşmiştir (Yengin 

ve Bayrak, 2022). İnternet dolayımlı bir araç olan sosyal medya, temelinde 

sosyalleşme ve arkadaşlık kurma fikriyle oluşmuştur. Sosyal medya ülke 

sınırlarını aşarak toplumları birbirine yaklaştırmış, hayatın her alanında 

fotoğraf, video ve metin paylaşımına olanak veren bir medya türüne 

dönüşmüştür. Sosyal medyaya zemin hazırlayan birçok teknoloji de vardır. 

Bunları yok sayarak doğrudan Facebook ve Twitter gibi ağları baz almak doğru 

olmaz. Programlama dillerinin gelişmesiyle birlikte, forumlar adı verilen daha 

etkileşimli web siteleri çevrimiçi olarak ortaya çıkmıştır. Forumlar 

ziyaretçilerine, web sitesinin ana bilgisayarı veya site topluluğu tarafından 

başlatılan konulara ilişkin diğer ziyaretçilerle etkileşim kurma imkânı 

vermiştir. Bir ziyaretçi, bir foruma abone olup ardından bir kullanıcı adı ve 

profil oluşturmasıyla forumlarda yorum yapma ve içerik girme hakkına sahip 

olmaktaydı. Aboneler, ilgilerini çeken bir tartışma bulduklarında, onlara 

konuşmada söz sahibi olmalarını sağlayan bir arayüz sunulur. Forum üyeleri 

ayrıca kendi konularını tanıtabilir ve belirli konulara abone olabilirler. Yeni 

yanıtlar gönderildiğinde e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Forum içinde 

etkileşime girdikçe, o sitenin topluluğu içinde bir itibar oluştururlar. Forumlar 

günümüzde eskisi gibi etkin kullanılmasa da çeşitli konu başlıklarında bir araya 

gelen kullanıcılar, ortak paylaşımlar yapmak için forumları kullanmaktadır. 

Otomobil forumları buna örnek verilebilir. Forumun yerini günümüzde 

Whatsapp ve Telegram’ın aldığı söylenebilir. Kullanıcılar, anlık mesajlaşma 

uygulamalarında çeşitli konularda gruplar oluşturarak sosyal forumları devam 

ettirmektedir. Bireylerin internette birbirleriyle etkileşimde bulunması sosyal 

ağlarda gerçekleşirken, sosyal medya bu ağların bir amaç için ve örgütlü bir 

şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, 

sohbet siteleri, forumlar gibi internet siteleri, insanlara hem aradıkları içeriklere 

ulaşma imkânı vermekte, hem de ortak bir etkileşim ve paylaşım sağlamaktadır 

(Baban, 2012). 
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Sosyal medya aynı zamanda toplumsal olaylarda kullanıcıların bir araya 

gelerek ortak fikirler geliştirdiği mecra olarak da dikkat çekmektedir. Özellikle 

afet durumlarında bireyler, yardım kampanyaları düzenlemekte, olaylara ilişkin 

dijital bir kamuoyu yaratmaktadır. Bununla birlikte afet durumlarında 

kullanıcılar, yanlış ve dezenformasyon haline gelmiş bilgileri de kendi 

aralarında yok etme güdüsü ile hareket etmektedir. En son İzmir Depreminde 

sosyal medyada birçok hesap, depremden etkilenen vatandaşlara ulaşmak için 

Twitter’da etiketler oluşturup barınma ve ev hizmeti paylaşımları yapmıştır. 

Sosyal medya yalnızca olumsuz durumların bir merkezi değildir, toplumu 

ilgilendiren önemli olaylarda pozitif bir şekilde kullanılabilmektedir.  

Sosyal medya normal zamanlarda, kullanıcıların çeşitli konularda 

fikirlerini dile getirip birbirleriyle etkileşime girdikleri mecradır. Özellikle 

Twitter merkezli bir gündem oluşumunda, diğer sosyal mecralar da bundan 

etkilenerek benzer konular etrafında içerik belirlenmektedir. Genelde en 

masum konularda bile sosyal medyada kimi kullanıcılar tarafından öfke açığa 

çıkabilmektedir. Eğer bir konu ya da gündem birçok kullanıcı tarafından 

paylaşılmışsa ve orada bir kamuoyu oluşmuşsa, farklı konularda öfkeli olan 

kullanıcılar, gündem olmuş konuları kullanarak kendi öfkelerini 

paylaşabilmektedir. 

 

2. ÖFKE KAVRAMI 

Öfke; korku, heyecan, utanç ve benzeri duygular gibi insana özgü bir 

duygudur. Öfkenin saldırganlığın bir tezahürü olduğu genel varsayımı hem 

saldırganlık hem de öfke hakkındaki tüm teorileri etkilemiştir (Rothenberg, 

1971). Öfkenin olumsuz olarak algılanmasından dolayı, öfke ortaya çıktığında 

kişi kendisini kötü olarak hissetmektedir. Oysaki öfkeli insanın vücudu, kendini 

korumaya almaya çalışmaktadır. Öfkeli anlarda kişiler öfkeyi mutlaka şiddetle 

bastırmayı denemektedir. Bu da öfkenin kötü bir algıya sahip olmasına neden 

olmaktadır. Öfke normal bir insani duygusudur; öfke yönetimi gibi 

kavramsallaştırılan alanlarda amaç aslında öfkeyi yok etmek değildir. Bunun 

yerine insanları öfkeyle, arzu edilen sonuca ulaşmada yapıcı ve etkili yollarla, 

tersine, ilgili kişi için yıkıcı veya olumsuz sonuçlara yol açacak şekilde değil, 

öfkeyle baş etmeye teşvik etmektir (Hagiliassis, 2006, s. 10).  

Öfke başladığı anda vücut, kalp atışlarını hızlandırmakta, kana daha fazla 

oksijen göndermek istemektedir. Aynı zamanda adrenalin de yükselmektedir. 
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Bu durumda öfkeyi bastırmak için insan beyni daha fazla düşünce üretmekte ve 

bu öfke zamanla şiddete ve fiziki olarak olumsuz beden hareketlerine 

yansımaktadır. Oysaki öfke, insanları belirli bir tehditten korumak, kontrolü 

yeniden ele almak ve o durumla başa çıkmak için beyne çeşitli uyarılar 

gönderme durumunu ifade etmektedir. Öfkeli olmak, bireyin kendi kendini 

savunma biçimidir. Herhangi bir olayla kazanılan bir öfke, o olaya ilişkin 

çözüm yöntemlerini sunma noktasında da yardımcı olan bir duygudur. Öfke, 

kontrol edilemediğinde zamanla fizyolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. 

Bhave ve Saini (2009, s. 12), kronik öfkenin olumsuz sağlık sonuçlarına vurgu 

yapmakta ve daha fazla sigara içme, intihar eylemleri, baş ağrıları, 

hipertansiyon, ülser, kalp hastalıkları, felç ve diyabet gibi hastalıklara yol 

açtığını belirtmektedir.  

Spielberger (1999)’dan Aktaran Bhaver ve Saini (2009: 14), öfkenin üç 

şekilde ortaya çıktığını ifade etmektedir: 

1. Öfkenin yıkıcı ifadeleri; bir kişinin bağırarak, çığlık atarak, birini 

yumruklayarak, bir şeyi kırarak ya da parçalayarak, odanın diğer ucuna 

bir sandalye ya da kitap fırlatarak ifade etmesidir.  

2. Öfke içe doğru yönlendirilebilir veya bastırılabilir. Öfkenin yapıcı 

olarak ifade edilmesine izin verilmedikçe, bu ifade tarzı da yıkıcı olabilir. 

Yüksek tansiyon, depresyon, intihar, mide-bağırsak sorunları, solunum 

yolu hastalıkları riskini artırabilir ve daha fazla sigara içmeye, dikkatsiz 

ve tehlikeli davranışlara veya başarısızlığa yol açabilir.  

3. Öfkeyi ifade etmenin en iyi yolu, öfke kontrolü ya da öfke yönetimi. 

Öfkeyi kontrol etmek, yapıcı bir şekilde kullanılabilmesi için kendini 

kişinin kendisini sakinleştirmesiyle başlar. 

Öfke ve hayal kırıklığının araştırıldığı bir çalışmada, öfkenin her ne 

kadar çözüm yolları sunan bir yanının olduğu söylense de öfke yerine hayal 

kırıklığının bir mesaj olarak iletilmesi, iş birliğini daha fazla güçlendirmektedir. 

Bir iletişim sürecinde karşılıklı yaşanan bir çatışmada öfke yerine hayal 

kırıklıklarının mesaj olarak üretilmesinin iş birliğini artırdığı bulgusu elde 

edilmiştir. Buradan şunu anlamak gerekir ki, olumsuz olarak algılanan bazı 

duyguların aslında iletişimi kuvvetlendirme potansiyelinin olduğudur 

(Wubben, De Cremer ve Van Dijk, 2009). 
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Öfke, diğer duygular gibi çeşitli açılardan incelenebilir;  

1) bir bireyin genel olarak öfkeye ne kadar meyilli olduğu (sürekli öfke);  

2) belirli bir durumda belirli bir birey için öfke deneyiminin ne kadar 

yoğun olduğu (durum-öfke);  

3) öfkenin bireyler tarafından farklı ifade edilme biçimleri (örn. 

bastırma/yer değiştirme, içe-dışa, fiziksel-sözel); , 

4) insanlarda öfke durumlarını önceleyen, başlatan ve sürdüren çevresel 

koşullar. Bu yönlerin hepsi tek başına ve birlikte önemlidir (Wubben, 

De Cremer ve Van Dijk, 2009). 

Öfkenin fizyolojik yönden nasıl ortaya çıktığı konusu klinik 

araştırmaların konusu olacağı için burada o konuya dair yorumlama 

yapılmamıştır. Burada asıl anlatılmak istenen öfkenin ortaya çıkmasından sonra 

iletişim süreçlerinde nasıl etkisi olduğunu konusudur. Aynı zamanda sosyal 

medya mecralarında öfkenin nasıl oluşturulduğudur.  

Öfke, kişilerin belirli araçlar yardımıyla açığa çıkardığı duygudur. Bu 

duygunun özellikle sosyal medyanın ortaya çıkmasından sonra daha fazla 

hissedilir olduğu bilinmektedir. Sosyal medya, doğası gereği kullanıcılara 

muazzam bir özgürlük alanı sağlamıştır. Öyle bir özgürlük alanı ki, öncesinde 

dünyanın en önemli insanlarına ve kişilerine ulaşmak asla mümkün değilken, 

sosyal medya aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanına bile mesaj 

atabilme ve ulaşabilme imkânı elde edilmiştir. Bu imkân, zamanla bir özgüveni 

tetikleyerek anonim hesaplar altında istenilen kullanıcıya sınırsız mesaj 

atabilme, yorum yapabilme ve beğenme kolaylığı sağlamıştır. Günlük yaşamda 

hiçbir araya gelinemeyecek bir sanatçı ile sosyal medya ortamında sohbet 

edebilme ve konuşabilme imkânı vardır. Bu noktada, herhangi bir ürüne veya 

hizmete veya bire aktörün filmine eleştiri yapmak isteyen bir kullanıcı, anında 

o kişinin profiline giderek ona mesaj ulaştırabilmektedir. Bunun tek bir 

kısıtlama yolu olsa da kullanıcılar bir başka hesap üzerinden yine istediği 

kullanıcıya ileti ulaştırabilmektedir.  

Çin’in mikroblog sitesi Weibo üzerine yapılan bir araştırmada öfkenin 

diğer duygulara göre daha yüksek korelasyona sahip olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Öfkeyle ilgili olarak, Weibo'daki kullanıcıların öfkeli ruh halini 

tetiklemeye uygun olaylara bakıldığında; gıda güvenliği, rüşvet ve kalkınma 
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gibi iç sosyal sorunlar. Bu olaylar, Çin'de yaşayan insanların mevcut toplumun 

bazı yönlerinden memnun olmadığını ve kullanıcıların tweet'leri 

retweetleyerek, suçluları veya hükümeti eleştirerek mağdurlara sempatilerini 

göstermek istedikleri için bu tür olayların hızla yayılabileceğini göstermektedir. 

“Hükümet”, “rüşvet”, “yıkım” vb. gibi sık sık ortaya çıkan ifadeler bu olaylarla 

güçlü bir şekilde ilişkilidir (Fan, Zhao, Chen, ve Xu, 2014: 6).  Toplumsal 

olayların yansımaları sosyal medyada bir öfkeye dönüşmektedir. Yapılan 

araştırmalardan da anlaşılacağı üzere sosyal medya öfkenin merkezi haline 

gelebilmektedir. 

 

3. MESAJ ÜRETİM ALANI OLARAK SOSYAL MEDYA 

VE ÖFKENİN ÜRETİMİ 

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından içerik üretilen ve paylaşılan 

mecraların adı olarak bilinmektedir. Sosyal medyanın dünyanın en çok 

kullanılan internet uygulamalarından biri olduğu gerçeği hiç şüphesiz kabul 

edilmektedir. Bu mecraların başında, 2005 yılında kurulan Facebook 

gelmektedir. Daha sonra Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin öne çıkan ve 

en çok kullanılan sosyal medya platformlarıdır. Bu platformların her biri farklı 

içerikte kullanıcıları birbirlerine entegre etmektedir. Facebook, “arkadaşlık” 

üzerinden bir bağ kurulmasını sağlarken, Twitter, kullanıcılara “takip etmek” 

üzerinden bir kullanım sağlamaktadır. Diğer yandan profesyonel iş insanlarının 

birbirleriyle bağlarını güçlendirmek için kurulan Linkedin ise “bağlan” kavramı 

üzerinden platformunu formüle etmiştir. Her bir platform, kullanıcıların bir 

eksiğini tamamlama üzerine kurulmuştur. Günlük yaşamda insanların 

birbirleriyle samimiyet düzeyleri farklıdır. Bu samimiyet kimi yerde arkadaşlık, 

kimi yerde ise sadece tanıdık olmaktadır. Facebook kullanıcıların 

arkadaşlıklarını devam ettirirken, Twitter ise daha düşük bir samimiyet 

düzeyinde tanıdıkların takip edilmesini sağlamaktadır. Linkedin ise bir iş bulma 

platformu olarak samimi olunmayan iş insanlarıyla bağlantıda kalmayı 

hedeflemektedir. Her bir mecra farklı düzeyde samimiyet ve ilişkiyi 

kullanıcılara sağlamaktadır. Dolayısıyla mecralar arasındaki farklar, 

kullanıcılara farklı davranış ve içerik üretimi şansı da vermektedir. Bu şans 

olumlu mu yoksa olumsuz mu tartışılabilir. Yalnız, mecraların doğası 

kullanıcıların da davranışlarını belirlemede kritik etkendir (Morin, 2021, s. 3). 
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Kullanıcılar öfkelerini daha çok siyasallaşmış bir mecra olan Twitter’da açığa 

çıkarırken, Instagram gibi sadece güzel günlerin depolandığı ve paylaşıldığı bir 

mecrada öfkeye rastlamak daha az olabilmektedir. Buradan şu anlaşılmalıdır, 

kullanıcıların öfkeyi açığa çıkarma biçimi, mecraların doğasına göre 

değişmektedir. Çoğu kullanıcı Linkedin gibi bir mecrada öfkeli bir mesaj 

üretimi gerçekleştirmemektedir. Bunun yerine Facebook ve Twitter 

kullanılmaktadır. Çünkü zamanla oluşan mecra ruhu, kullanıcıları 

yönlendirmektedir. Ek olarak, sosyal medyanın sağladığı “beğenme, 

beğenmeme, yorum yapma ve yanıtlama” gibi özellikler, kullanıcıları bütün 

içeriklere entegre etmeye başlamıştır (Yıldırım, 2021: 7; Çiftçi, 2021: 19). 

Sıradan bir kullanıcı, Facebook’ta çeşitli videolar ve görseller paylaşırken, 

Instagram’da mutlu günlerini ve özel anlarını paylaşmaktadır. Aynı kullanıcı 

Twitter kullanırken ise daha agresif mesajlar üretebilmektedir. Özellikle 

Pandemi döneminde Covid-19’un etkilerinin Twitter’a yansıdığı ve insanların 

öfkelerini paylaştıkları çalışmalarla kanıtlanmıştır (Selman, Chamberlain, 

Sowden, Chao, Selman, Taubert, ve Braude, 2021:1268). 

Sosyal medyanın ruhunu anlayabilmek için ise uzun bir kullanıcı 

deneyimi yaşamak gerekmektedir. Bu mecralarda kullanım biçimleri, mesaj 

paylaşım amaçları ve mesajın üretimi farklılık göstermektedir. Örneğin, kitlesel 

bir olayın merkezinde çoğunlukla Twitter yer alabilmekte ve kullanıcılar 

Twitter’ın sahip olduğu “TT” (Trend Topics) ve “gündem” üzerinden bir araya 

gelerek mesajlarını üretmektedir. Bu mesajlar üretilirken öfke ve sevincin 

paylaşımı en önemli konu haline gelebilmektedir (Baucum, Cui, ve John, 2020: 

16-3).  Araştırmacılar Fan, Xu ve Zhao, öfkenin sevince göre daha fazla 

paylaşıldığını tespit etmiştir. Öfkenin altındaki en önemli güç ise sosyal 

medyanın sağladığı anonimlik ve özgürlüktür. Bununla birlikte sosyal medyada 

başlayan bir öfke patlaması, yayıldıkça daha da etkisini artırmaktadır. Bir 

gündem üzerinde başlayan mesaj üretimi, başlangıçta öfke ile başladıysa o 

öfkenin önüne alabilmek için artık yeni mesajların üretilmesi çaresiz 

kalabilmektedir. Herhangi bir olayda sıradan kullanıcılar, olaya ilişkin olumsuz 

duygular barındıran bir içeriğe gördüklerinde o içerikle ilgili kartopu gibi 

büyüyen bir öfke yığınına aynı şekilde katkı vermeye devam edebilmektedir. 

Olayın esas nedeninin ne olduğu konusu genelde görmezden gelinerek sadece 

sosyal medyadaki öfke üzerinden kararlar verilebilmektedir. Bunun en güzel 

örneğini ise herhangi bir olaydan dolayı sosyal medyada gündem olan bir 
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kişinin o gündemle ilgili özür dilemesi veya reddetmesi artık kullanıcılar 

tarafından görülmemeye başlamaktadır. Öfkeyle biriken ve birikmeye devam 

eden mesajların arasında bir tane özür mesajı görülse bile tıpkı suskunluk 

sarmalı gibi görmezden gelinerek kitlenin ruhuna uygun davranış şekli ortaya 

çıkacaktır.  

 

Örnek Olay 

Kaynak: (Habertürk, 2022). 

Yukarıdaki örnekle olduğu gibi sosyal medyada doğrulama ve kaynak 

araştırması yapılmadan kullanıcılar birikmiş bir öfkenin gerçekliğine inanarak 

o öfkenin bir parçası olmaya devam etmektedir. Olayın gerçekliğinin 

araştırılması ise hiçbir zaman gündem içerisinde yer almamaktadır. Sosyal 

medya, öfkenin kaynağını yine kendi içerisinde ortaya koyarak bir dönüşüm 

sağlasa da olay başladığı gibi öfke ile bitmektedir. 

Martin, Coyier, VanSistine ve Schroeder (2013: 119), sosyal medya 

platformlarında öfkenin nasıl meydana geldiğiyle ilgili çok az çalışmanın 

olduğunu belirtmekle birlikte, konuya ilişkin iki adet çalışma gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmalara göre, ziyaretçiler gönderi paylaştıktan hemen sonra rahatlarken, 

çoğundan daha fazla öfke yaşadıklarını ve öfkelerini uyumsuz şekillerde ifade 

ettiklerini bulmuşlardır. Bir diğer bulguya göre ise, katılımcıların sosyal 

medyada okuma ve yazma ihtiyacının ruh haliyle ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir.  

Bir askeri personel ile ilgili sosyal medyada başlayan “doktora dayak” gündeminde, 

tüm sosyal medya askeri personeli eleştirip öfke yığınının içerisine alırken, olaya 

ilişkin hastane personelinin de alkışlı protestoları sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. 

Bu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıktan sonra hasta ve doktor 

arasında yaşanan gerginliğin aslında doktor tarafından başlatıldığı anlaşıldı. Oysa 

ki sosyal medya kullanıcıları tüm öfkelerini hasta üzerine yansıtmıştı. Ardından askeri 

personeli savunan mesajlar paylaşılsa da, özür üzerine bir paylaşım yapılmadığı 

sosyal medya üzerinde takip edilmiştir. Ayrıca olayın başlangıcında başlayan bir 

gündem daha sonra değişse de başladığı algıyla kalmıştır. 
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Sosyal medyanın bu derece öfkenin açığa çıkma platformu haline 

gelmesi araçların özelliklerinden kaynaklandığı söylenemez. Bunun çok fazla 

nedeni olabilir. Kullanıcıların ruh hali, psikolojisi, anlık davranışları 

yorumlanamayacak kadar karmaşıktır. Kişilerin duygulanım hali, sosyal zekası 

ve karakteri de öfkenin açığa çıkıp çıkmaması noktasında önem kazanmaktadır. 

Sosyal hayatta reklamlar, medya içerikleri, ideal tutum ve davranışların 

televizyonlarda ve internet içeriklerinde belli bir sosyo-ekonomik ve maddi 

seviyeleri kullanıcılara dayatması da öfkenin bir anlamda açığa çıkmasına 

neden olabilir. Duygularla ilgili daha fazla deneyime sahip olan insanlar, daha 

ince ayrımlar yapmak için daha donanımlı hale gelirler. Bu nedenle duygusal 

zeka, insanlar arasındaki öfkeli tepkiler açısından çok önemlidir. Bilgisayar, 

internet, cep telefonları ve diğer medya biçimlerinin kullanımı çeşitli alanlarda 

devrim niteliğinde değişiklikler yaratmıştır. Diğer yandan, Öfke Yönetiminin 

olumsuz etkileri birçok duygusal ve davranışsal sorun şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. İnsanlar arasında öfkeli tepkilerin gelişimini etkileyebilecek 

çeşitli faktörlere bakıldığında; alt sınıflardan ve azınlıktan gelen çocuklar, 

kişilik tipi, sosyal çevre, ırkçılık, bağnazlık, erotizm, bilişsel süreç, duygusal 

kontrol, kimlik derecesi, ödüller ve cezalar, şiddet eylemleri gibi konular 

olabilir. Bu yetersizlik; depresyon, hayal kırıklığı, öfke ve saldırganlık 

duygularına yol açabilir (Bhave ve Saini, 2009) 

(Salovey ve Mayer, 1990)’dan aktaran Bhave ve Saini (2009:59), bir 

kişinin duygusal gelişiminin 5 aşamada gerçekleştiğini ve bu beş aşamaya göre 

medya içerikleri karşısında kişinin davranışlarının belirlendiğini 

söylemektedir:   

a) Duyguları okuma yeteneği 

b) Duygusal öz farkındalık 

c) Duyguları verimli bir şekilde kullanma,  

d) Duyguları yönetme ve ilişkileri yönetme. 

Medya, yukarıda yer alan tüm alanlarda güçlü bir etkiye sahiptir. Bhave ve 

Saini, insanların beş duygusal gelişiminin sağlam olması halinde medya 

içeriklerinden düşük oranda etkileneceğini, gerçek hayatta kişisel davranışları 

üzerinde kontrol gücü yüksekse, medya içeriklerinde yer alan şiddet veya 

korkuya da daha sakin bir tepki verebileceklerini söylemektedir. Sosyal medya 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 52 

 

içerikleri de çoğunlukla şiddet ve felaket haberleriyle dolu olduğu için, bu tür 

içeriklere karşı duygusal gelişimin önemli olduğu görülmektedir. Öfkenin 

sosyal medyada açığa çıkma sebepleri arasında duygusal gelişimin de payının 

büyük olduğu söylenebilir.  

Burada dikkat çeken konu, sosyal medyada içerik üretilirken öfkenin 

dozunun artmasıdır. Bu dozun artmasında sosyal medyanın etkisi nedir? Bu 

sorunun cevabını araştırmacılar şu şekilde vermektedir. Sosyal medyanın 

sağladığı anonimlik, kullanıcılara fazladan bir güven sağlamaktadır.  

Bireylerin internet dolayımlı iletişim tarafından sağlanan anonimliği 

stratejik olarak nasıl kullanabileceğine dair örnek, Coffey ve Woolworth’den 

Aktaran Christopherson (2007: 3049) tarafından yapılan bir çalışmada 

mevcuttur. Bu çalışma, yerel bir cinayet hakkında çevrimiçi bir tartışma 

panosunda yayınlanan ifadeleri analiz etmiştir. Cinayet, Washington 

Tacoma'da geceleri vatandaşlara saldıran bir grup genci kapsamaktadır. Beyaz 

ırka sahip bir insanın hayatını kaybettiği bir saldırıda şüpheli olanların Latin 

veya Afrika kökenli Amerikalı olarak tanımlanması nedeniyle bu saldırıların 

nefret suçu olabileceği tahmin edildi. Yerel gazete, vatandaşların endişelerini 

dile getirmeleri için bir çıkış yolu oluşturarak toplumun bu trajedi ile başa 

çıkmasına yardımcı olmak amacıyla çevrimiçi bir tartışma panosu kurdu. 

Hoşgörüyü teşvik etmek ve olumlu diyalogu geliştirmek için bir araç olması 

amaçlanan şey, kısa sürede bireylerin öfkelerini, hayal kırıklıklarını ve 

nefretlerini dışa vurmaları için bir yol haline geldi.  

Özellikle karşılıklı etkileşime olanak veren ve yorumlama ve beğenme 

imkânı sunan platformların kısa sürede öfkeye zemin hazırlamasındaki neden, 

kullanıcıların duygu durumlarını sosyal medya aracılığıyla ifade 

edememesinden kaynaklanıyor olabilir. Sosyal medya platformlarında beden 

dili, sesin şiddeti ve kelimelerin vurgulama tonları yansıtılamadığı için yazılan 

içerikler zamanla anlaşılamamakta ve kullanıcıları derin bir öfke girdabının 

içine sokmaktadır. Sosyal medya platformlarında meydana gelen birçok 

tartışma ve öfke patlamasının, anlaşılamamaktan kaynaklandığı söylenebilir 

(Coffey ve Woolworth, 2004: 2). Bir başka konu ise kullanıcıların kendileriyle 

benzer düşünen insanlarla sosyal medyada bir tartışmada bir araya geldiğinde 

düşüncelerinde aşırılık oranı artmaktadır. Buna grup kutuplaşması 

denmektedir. Benzer düşünen bireylerin bir grup tartışmasının ardından 

düşüncelerinde daha aşırı hale gelme eğilimidir (Christopherson, 2007: 3043).  
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Sosyal medyanın sağladığı bir diğer önemli kolaylık, birden fazla 

cihazdan aynı platformları kullanabilmektir. Yeni medyanın da bir özelliği olan 

hiper metinsellik, platformlar arası link, fotoğraf ve video geçişlerini 

kolaylaştırmaktadır. Kullanıcı, bir platformda ürettiği bir içeriği bir başka 

platforma anında ekleyebilmektedir. Bu da herhangi bir öfkeli içeriği birden 

fazla platformun hedef kitlelerine ulaştırabildiğini göstermektedir. Kullanıcılar, 

tüm ağda aynı içeriği birden fazla farklı hedef kitleye sürekli tekrar edilerek 

gönderdiğinde, ağdaki kullanıcılar da bu içeriklere maruz kalarak aynı biçimde 

öfkeli bir dile bürünebilmektedir.  

 

SONUÇ 

Öfke, bir duygu olarak algılandığında yönetilmesi kolay olan bir 

duygudur. Öfke patlamalarının belirli ortam ve duruma göre değişiklik 

gösterdiği bilgisi dikkate alındığında sosyal medya platformları üzerinden 

öfkenin açığa çıkması daha olası görünmektedir. Sosyal medya öfkenin 

gelişimini artırmaktadır. Kullanıcılar, sosyal medyanın sağladığı anonimlik ve 

gizlilik avantajlarını kullanarak öfke duyduğu kişi ve kurumlara karşı sosyal 

medyada her istediğini söyleyebilme hakkını kendinde bulabilmektedir. Sosyal 

medyanın sağladığı bir diğer avantaj ise kullanıcıların her konuda fikir beyan 

etme gereksinimi hissetmesidir. Bu gereksinim, kullanıcıları içinde olmadığı ve 

kendisini ilgilendirmeyen konularda bile yorum yapmaya yöneltmektedir. 

Çünkü sınırsız içerik paylaşabilme ve ücretsiz olması, kullanıcıları içerik 

üretmeye yönlendirmektedir. Birçok kullanıcı, sosyal medyada geri kalmamak 

için ve gündemler hakkında fikir beyan etmek için içerik üretmektedir. Sosyal 

medyada gündem olan bir konuda içerik paylaşmadığında kullanıcı kendisini 

gruptan uzak hissetmektedir. Ek olarak, toplumun hassas konularında veya özel 

günlerinde içerik paylaşmaması, o gündemle ilgili yanlış bir algıya sahip 

olacağı düşüncesi oluşmaktadır. Örneğin, çevre katliamıyla ilgili bir konuda 

oluşmuş bir gündem için kullanıcı kendisini içerik paylaşma mecburiyetinde 

hissedebilmektedir. Eğer gündem içeriği öfke mesajlarıyla da dolmuşsa, mesaj 

stratejisi aynı öfkeyi devam ettirme üzerine kurulmaktadır. Sosyal medyanın 

doğası genel olarak muhalif ve yüksek sesli mesajların ön plana çıkarılması 

üzerine kuruludur. İçeriklere bakıldığında müzik, eğlence, alışveriş ve diğer 

gruplarda paylaşılan içerikler de mevcutken, öfkeyle birikmiş çeşitli 

gündemlerin sesi ve görünürlüğü daha fazla hissedilmektedir. Özellikle 
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dünyada başlayan tahıl tedarik süreçlerindeki sıkıntı, akaryakıt fiyatlarının 

oynaklığı, Rusya-Ukrayna Savaşının getirdiği olumsuzluklar, hayat pahalılığı 

ve ekonomik zorluklar dikkate alındığında, öfkenin bir duygu olarak değil dışa 

vurulması gereken bir eylem olarak sosyal medyada yer alması büyük 

olasılıktır.  

Sosyal medya, kullanıcıların günlük duygu değişimlerini yansıttığı bir 

alan olarak düşünüldüğünde, öfkelerini günlük yaşamda birkaç kişiye 

ulaştırmak yerine binlerce kişiye ulaştırabilme imkânı elde edilebilmektedir. 

Bu durum da kullanıcıları sosyal medyayı öfkenin bir aracı olarak kullanmaya 

itebilmektedir. Ayrıca sosyal medya dediğimiz, karşılıklı etkileşime dayanan 

platformlar sadece Facebook, Twitter ve Instagram’dan ibaret değildir. 

Şikayetvar.com gibi etkileşimli mecralar, kullanıcıların günlük hayatta yaşamış 

olduğu olumsuz deneyimleri dile getirebilme imkânı vermektedir. Geçmişte 

sıkça kullanılan Tumblr isimli platform ise daha duygusal ve romantik 

içeriklerin merkezinde yer almaktaydı. Günlük yaşamda kullanıcılar, 

yakınlarına söyleyemediği duygusal mesajlarını uygun bir mecrada dile getirme 

imkanına sahiptir. İsimsiz olabilme ve izini kaybettirme özelliği, bunu daha 

fazla desteklemektedir. Çünkü sosyal medya platformları, hesabı kapatma, 

silme ve dondurma gibi imkanlar sağlamaktadır. Paylaşımlarının sosyal 

mecralarda uzun süreli kalmasını istemeyen ve kısa süreliğine diğer 

kullanıcılara ulaşmasını isteyenler ise 24 saatlik mesaj paylaşabilme özellikleri 

platformları tercih etmeye başlamıştır. Özellikle, Snapchat gibi ağlar, 

kullanıcılara kaybolan mesaj özelliği sunmaktadır. Snapchat sonrası diğer 

sosyal medya platformları da kaybolan mesajlar, 24 saatlik hikâye paylaşabilme 

gibi özellikler getirmiştir. Bu özellikler, kullanıcıların son yıllarda gizlilik ve 

mahremiyet algılarının değişmesiyle yaşanmış olabilir. Özellikle Meta 

şirketinin yayınlaşmış olduğu ve Facebook, Whatsapp gibi platformları 

ilgilendiren gizlilik kuralları, kullanıcıları tedirgin etmiş, gizlilik ve 

mahremiyetlerinin tehlikeye gireceğini düşünmüşlerdir.  

Sonuç olarak, sosyal medyanın sağladığı avantajların kullanıcıları duygu 

durumlarını daha fazla paylaşmaya ve sınırı olmayan mesaj üretebilme 

imkanına kavuşturması, öfke gibi duyguların da daha fazla açığa çıkmasına yol 

açabilmektedir.  
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GİRİŞ 

Kamu diplomasisi, ülkelerin bir başka ülkenin halkına yönelik olarak 

gerçekleştirdiği faaliyetlerin adıdır. Bu faaliyetler, bir yandan siyasi 

diplomasiyi desteklerken bir yandan da ülkelere sempati ve ilgi 

kazandırmaktadır. Karşılıklı diyalog kanallarının açılması, kültürel ve 

ekonomik fonksiyonların desteklenmesi ve ülke itibarının korunması için elzem 

olan kamu diplomasisi günümüz koşullarında daha da önem kazanmıştır. 

Yaygınlaşan iletişim teknolojileriyle küreselleşmenin kendini iyice hissettirdiği 

dünyada güvenlik, eğitim, ticaret ve göç hareketleri gibi önemli konular daha 

çok tartışılmaya başlamıştır. Bununla birlikte, ülkeler arası iş birliklerinin ve 

halklar arası bağların kuvvetlendirilmesi gerektiği görüşü kamu diplomasisi 

çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada, kamu diplomasisi 

faaliyetleri yürüten ülkenin, yabancı ülke halklarıyla daha yakından çalışmalar 

yürüten sivil toplum örgütlerinin desteğini almasının etkili bir ara yöntem 

olduğu varsayımı üzerinde durmaktadır. Sivil toplum örgütleri, devlet 

mekanizmasından sonra ülkelerde etkili olan ve son yıllarda gelişen bir yapı 

olmuştur. Bu yapılar, eğitimden sağlığa, ekonomiden kültüre kadar geniş bir 

alanda halkla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belli bir 

kitlenin de desteğini alabilmektedir. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin bu iş 

birlikleriyle güçlendirilmesi, yapılan çalışmaların daha sağlıklı bir biçimde 

sonuca ulaşmasında etkili bir yol olarak görülmektedir. Sivil toplum 

örgütlerinin birer paydaş olarak kamu diplomasisi faaliyetlerinde yer alması, 

halkın yapılan çalışmalara güvenilirliğinin de artacağı düşünülmektedir.  

Devletler kültürlerini, değerlerini ve siyasi düşüncelerini yabancı 

kamulara benimseterek uluslararası arenada etkili olmak için çeşitli iletişim 

faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Klasik kamu diplomasisi faaliyetleri geçmişte 

uygulanan tek yönlü ve etkiye dayalı propaganda faaliyetlerinin günümüz 

dünyasında etkisini kaybetmesi ile ön plana çıkmıştır. Uluslararası halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin temelinde yatan karşılıklı güven, iyi niyet, fayda ve iş 

birliği gibi unsurlar uzun süreli olumlu ilişkiler oluşturabilmektedir. Kamu 

diplomasisinin de amaçları ve uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Diplomasi devletlerarası iletişim sanatı olarak tanımlanabilir. Ancak 

yalnızca devlet adamları arasında gerçekleştirilen diplomatik faaliyetler 
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günümüz dünyasında yetersiz kalmaktadır. Günümüzde kamuların etkisi 

giderek artmakta olduğundan kamularla gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri de 

önem kazanmıştır. Kamu diplomasisi yabancı kamular üzerinde olumlu bir imaj 

yaratarak, bu imajın uzun süre desteklenmesi halinde itibara dönüşmesini 

sağlayabilmektedir. ABD başta olmak üzere günümüzde uluslararası amaçları 

olan hemen hemen tüm ülkeler kamu diplomasisi faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. Burada hedef kamuların iyi bir şekilde analizi ve 

uygulamaların kamunun özelliklerine uygun yapılması son derece önemlidir. 

Sivil toplum kuruluşları kamuların güven duyduğu, faaliyetleri 

hükümetler üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilen, geleneksel ve sosyal 

medyada geniş yer bulabilen, faaliyet alanına göre uluslararası etki yaratabilen 

devlet dışı kamu diplomasisi aktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışmada kamu diplomasisi ve STK literatürleri ışığında, yabancı STK’ların 

kamu diplomasisi faaliyetlerine nasıl entegre edilebileceği ve planlama, 

uygulama ile etkilerinin yayılması süreçlerinde paydaş olarak alınmasının 

devlet, kurum veya kuruluşlara sağlayabileceği faydalar ortaya koyulmuştur. 
 

1. KAMU DİPLOMASİSİ 

Kamu diplomasisini tanımlamadan evvel, diplomasi kavramının nasıl 

ortaya çıktığını belirtmekte fayda vardır. Tarih boyunca farklı diplomatik 

sistemleri karşılaştırırken, farklı dönemlerde diplomasinin görev ve 

prosedürleri arasındaki çarpıcı benzerlikten etkilenmemek mümkün değildir. 

Eski zamanlardan günümüze 'diplomasi' (ya da işlevsel eşdeğeri), tanıdık bir 

temel işlevler repertuarını yerine getirmek için elçilerin bir yönetimden 

diğerine gönderilmesini içeriyordu: mesajları, selamları ve hediyeleri iletmek; 

yasal ve törensel durumlarda müdürler adına avukat ve vekil olarak hareket 

etmek; barış ve savaşta iş birliği anlaşmalarının müzakere edilmesi, özellikle 

ticaret ve askeri ittifakın yürütülmesi; hem yasal hem de gizli olarak bilgi 

toplamak bunlar arasında sayılabilir (Cohen, 2001: 25). Uluslararası ilişkilerde 

yaşanan gelişmeler sonrası diplomasi kavramının çerçevesi de genişlemiştir. 

Dünyada ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler her geçen gün daha da 

gelişmekte ve güçler dengesi askeri ve ekonomik koşullardan daha fazlasını 

içermektedir (Yağmurlu, 2007: 11).  Kurtaran, diplomasiyi devletlerarasında 

barışı esas alan ve ülkelerin askeri ve siyasi gücüne göre değişkenlik gösteren 

ilişkiler bütünü olarak tanımlamaktadır (2015: 109). 21. Yüzyıl diplomasisinde 
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devletlerle birlikte kamuoyu ön plana çıkmış, iletişim, etkileşim ve ikna 

süreçleri önem kazanmıştır (Özkan, 2015: 4-5). 

Küreselleşmenin etkisi ve kamuların önem kazanmasıyla birlikte 

devletler, STK’lar ve özel kurumlar iletişim faaliyetlerini uluslararası arenalara 

ve yabancı kamulara yöneltmişlerdir. Yeni uluslararası sistemin getirdiği çok 

kutuplu dünya, askeri ve sert güç unsurlarının azalmasına, idealizmin, kültürel 

iş birliklerinin ve diplomasinin artmasına katkı sağlamıştır (Özkan, 2015, s. 3). 

Savaşlardan ve çatışmalardan doğan boşluğun bir şekilde doldurulması için 

yeni politik enstrümanlar devreye girmeye başlamıştır. Uluslararası 

ilişkilerdeki yenilikler, dış politikaların amaçlarını ve araçlarını da 

dönüştürmüştür. Soğuk savaş döneminin getirdiği sert askeri güç, internet ve 

medya ağlarının gelişmesiyle yerini itibar yönetimi ve imaj inşasına bırakmıştır 

(Gilboa, 2008: 56). Klasik diplomasinin aksine günümüzde uluslararası 

şirketler, devlet dışı ve uluslararası örgütler veya diğer unsurlar da diplomasinin 

temel aktörleri konumuna gelmiştir. (Erdem, 2017: 40; Gilboa, 2008: 59). 

Yılmaz ve Kılıçoğlu, kamu diplomasisinin, klasik diplomasinin resmi 

kanallarla yürütülen ve devlet adamları ile diplomatları kapsayan sınırlarını 

ortadan kaldırdığını, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumların birbirleri ile 

ilişkileri sonucunda yabancı kamuoyu üzerinde etkili olabilecekleri bir ortam 

yarattığını belirtmektedir (2017: 118). Aynı zamanda devletlerin çeşitli 

kurumlar aracılığıyla da yapılan faaliyetleri bu alanda yer almaktadır. Bu 

doğrultuda sıklıkla kullanılan kamu diplomasisi faaliyetleri önem kazanan ve 

ülkelerin tercih etmeye başladığı bir politika aracı olmuştur. Kamu diplomasisi 

aynı zamanda devletlerin yönetimsel anlamda bir dizi yenilikler yapmasını da 

gerekli kılmıştır. Özellikle medyayla ilişkilerde şeffaflık ilkesinin 

benimsenmesi, rasyonel bir yönetim anlayışı, çoğulcu bir politika ile hareket 

edilmesi kamu diplomasisinin nihayete ulaşmasında önemli konular olmaktadır 

(Göksu, 2019: 405). 

Kamu diplomasisi kavramı, yabancı kamuların sempatisini kazanarak 

onların kalbinde ve zihninde yer edinmek, yabancı kamularda olumlu algılar 

yaratmak, itibar oluşturmak, karşılıklı güven ve anlayışa dayalı ortak uzlaşma 

alanları bulmak, diyalog ortamı yaratarak çift yönlü iletişimi ikna etmek gibi 

amaçları bakımından ortak bir paydada buluşmaktadır (Yıldırım ve Akbulut, 
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2017: 62). Hükümetler, STK’lar ve özel kurumlar uluslararası halkla ilişkiler 

ve kamu diplomasisi uygulamalarını, yabancı kamuları etkileyerek devletlerin 

uzun vadede karşılıklı güven, iyi niyet ve faydaya dayalı ilişkiler çerçevesinde 

lobicilik, ticaret, diplomasi ve turizm gibi alanlarda kamunun desteğini 

kazanarak avantaj sağlamak için kullanmaktadır. Kamu diplomasisinin 

uygulama alanları arasında eğitimden ekonomiye, kültürel değişim 

programlarından dil öğrenimlerine, turizmden ticari iş birliklerine kadar birçok 

faaliyet yer alabilmektedir. Macmillan, (2006: 57) kamu diplomasisi 

kavramının yabancı bir hükümetin vatandaşlarını etkileyerek bilgi, eğitim ve 

kültür alanlarındaki faaliyetleri içerdiği konusunda genel bir fikir birliği ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Ülkelerin yumuşak gücüne katkı sağlayan kamu 

diplomasisinin kökenleri ve kamu diplomasisine duyulan ihtiyaç konusundaki 

mevcut tartışmalar, 1960'ların ortalarında Amerikalı diplomat Edmund Gullion 

tarafından başlatıldığı belirtilmektedir. Daha sonraları kavram ABD ile 

anılmaya başlamıştır (Macmillan, 2006: 6). Dolayısıyla soğuk savaş sonrası 

dönemde yumuşak güç kavramı da bu vesile ile kullanılmaya başlamıştır. 

1980’lerin sonuna doğru devletlerin uluslararası ilişkilerde istediğini elde 

etmek için kazandığı güç, İlk kez ABD’li siyaset bilimci Joseph Nye tarafından 

yumuşak güç olarak tanımlanmıştır (Kalın, 2011: 8). Bu alandaki güç de askeri 

güç gibi somutlaşarak literatüre kazandırılmıştır (Ünalmış, 2019, s. 138). 

Böylelikle gücü oluşturan kaynağın kurumları, değerleri, kültürü ve 

politikalarıyla kamu diplomasisi ve iki yönlü-çok aktörlü diplomatik ilişkilerle 

insanları cezbetmesi ve gündemi belirlemesi (Nye, 2017: 57) sonucunda 

istediğini elde edebilme becerisi olarak tanımlanmıştır (Nye, 2017: 20). 

Joseph Nye’a göre kamu diplomasisinin 3 boyutu vardır. Birinci boyut 

devletlerin iç ve dış politika ve kararlarının açıklandığı günlük iletişim 

boyutudur. Hükümetler aldıkları kararları genellikle yalnızca ulusal basına 

duyurmaktadır, oysaki alınan kararların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin 

uluslararası basında yer bulması ülke imajı açısından oldukça önemlidir. İkinci 

boyut ise reklam ve siyasi kampanyalarda da görüldüğü gibi bir dizi basit tema 

çerçevesinde oluşturulan stratejik iletişimdir. Devletler dış kamuları ile 

iletişimlerinde sürekli tekrarlanan mesajları, bütünlük ilkesi çerçevesinde 

iletmelidir. Mesajlar birbirleri ile çelişmemelidir. Üçüncü boyut uzun süreli 

ilişkilerdir. Uzun süreli ilişkiler burslar, değişim programları, staj, eğitimler, 
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seminerler, konferanslar gibi etkinlikler gibi uygulamalar ile gerçekleşir (Nye, 

2008: 101-102). 

Leonard vd., (2002: 10) kamu diplomasisi faaliyetlerinin bir ülkenin şu 

amaçlarına ulaşmasında etkili olabileceğini vurgulamaktadır:  

• İnsanların birbirleriyle olan yakınlıklarını artırır, ülkelerin insanların 

zihninde olan imajlarına katkıda bulunur ve eğer yanlış kamuda yanlış 

anlaşılmaya bağlı olumsuz düşünceler oluşmuşsa bunların 

düzeltilmesine imkân verir. 

• İnsanlar arası ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur.  

• Sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik alanda yapılan faaliyetlerle 

insanların birbirlerini tanımasını ve uzun süreli bağlantılar kurmasını 

teşvik eder. 

• Bu alanda yapılan iş birlikleri ve uluslararası bağlantılar, ülkelerin dış 

politikadaki hedeflerine katkıda bulunurken, ülke imajlarına da 

olumlu etkiler sağlamaktadır. 

Kamu diplomasisinin özelliklerine bakıldığında, uluslararası ilişkilerde 

hükümet-kamular-özel kurumlar-STK’lar aracılığıyla uluslararası iş birliğine 

gidilmesi, tüm aktörler arasında ortak bir anlayış oluşturulması, ilişkilerin 

inşası ve sürdürülmesine katkı sağlaması, iç ve dış kamuların da süreçlerde aktif 

rol oynaması, bir başka ülke halklarının ortak anlayış geliştirecek politikalara 

dahil edilmesi, birliktelikleri güçlendirecek ilkelerin oluşturulması, çift yönlü 

iletişim kanallarının tesis edilmesi, halklar arasındaki bağların değer 

kazanması, kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişimin ötesinde proaktif 

ve uzun süreli ilişkilerin inşa edilmesi öne çıkmaktadır. (Fitzpatrick vd., 2013: 

8). Szondi, kamu diplomasisi aktörlerini başta devlet kurumları olmak üzere 

sivil toplum kuruluşları, diplomasi kuruluşları, özel ve resmi eğitim kurumları 

ve diasporalar olduğunu belirtmektedir (2008: 17-18). Türkiye’nin kamu 

diplomasisine katkı sunan kurumları arasında Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif 

Vakfı gelmektedir. Bu kurumlar aracılığıyla yurtdışında eğitim iş birlikleri ve 

çeşitli düzeylerde eğitim kurumları kurulmuştur. Özellikle son yıllarda askeri 

eğitim alanında yapılan ve eğitimden geri kalmış ülkelerin kolluk kuvvetlerini 

ve askerlerini eğiten ve iş birliklerini geliştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
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Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerine 

katkılar sağlamaktadır. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığı, Avrupa 

Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Teşkilatları Örgütü (FİEP) ve Avrupa 

Jandarma Gücü (EUROGENDFOR) üyesi olarak yurtdışında çeşitli eğitim ve 

iş birliği organizasyonlarına katılım sağlayarak ülke ilişkilerine katkıda 

bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa 

Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili çalışmalara ise Millî Savunma 

ve Dışişleri bakanlıkları katkı sağlamaktadır (Avcı, 2021: 11). 

Türkiye dışında uluslararası alanda etkin olan birçok ülke, kamu 

diplomasisi olarak çeşitli faaliyetler yürütmektedir.  
 

2. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Sivil toplum örgütleri günümüzde oldukça fazla sayıda üyesi bulunan, 

birçok farklı alanda kamu yararına faaliyetler gösteren topluluklardır. Sivil 

toplum örgütlerini daha iyi açıklayabilmek adına öncelikle sivil kelimesini 

etimolojik olarak incelemek gerekmektedir. “Sivil” kelimesinin anlamına 

bakıldığında Latince “civitate” (devlet, şehir) kelimesinden türediği 

görülmektedir. Kelime önce Fransızcaya ardından ise İngilizceye “city”, 

“civilization” (şehir, şehirlileşme ve medenileşme) şeklinde girmiştir. 

Dolayısıyla sivil kelimesinin medeniyet ile sıkı bir bağı olduğunu söylenebilir 

(Hocaoğlu, 1997: 106).  

Sivil toplum, yasalara ve toplum kurallarına bağlı olmakla birlikte 

devletin kapsama alanı dışında olan, devlet ve özel alan arasında durarak kendi 

kendini üreterek destekleyen ve yeniden üreten bir alandır (Diamond, 1994, s. 

46). Sivil toplum kavramının literatürdeki tüm tanımlamalarının ortak özelliği 

onun devlet dışı bir alan olmasıdır. Devletten bağımsız bir biçimde hareket eden 

sivil toplum örgütlerinin denetim ve idare yapılarında devletin müdahale alanı 

içerisinde olduğu söylenebilir. Tarih boyunca sivil toplum ve devlet arasındaki 

bağlar araştırmacılar tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Bazı araştırmacılar 

sivil toplumu devletin ya da iktidarın toplum üzerindeki gücünü sınırlandırıcı 

bir alan olarak görürken, bazı araştırmacılar, demokrasinin gelişmesi 

noktasında önemli bir enstrüman olduğunu belirtmektedir (Şahin ve Akboğa, 

2019: 406). Geçmişi on yedinci ve on sekizinci yüzyıla kadar giden kavram, 

Marksist ve post Marksist yaklaşımda baskı ve güç eşitsizlikleri alanı olarak 
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görülür. Bir başka görüşte ise sivil toplumun burjuvanın gelişmesine katkı 

sağlayan bir alandır ( 

 Sivil toplumun temelini; dini örgütler, siyasal partiler, sendikalar, 

meslek kuruluşları, dernekler, kitle iletişim araçları ve eğitim kuruluşları gibi 

devlet-dışı ve ekonomi-dışı topluluk ve örgütler oluşturmaktadır (Habermas, 

2018: 2). Eğer devlet tüm siyasi, kültürel, sosyal ve iktisadi faaliyetleri 

yürütücü konumda bir rol üstlenirse sivil toplumun alanı sınırlandırılmış olur. 

(Çaha, 1999: 72).  Çağdaş anlamda sivil toplum, belirli kurallar çerçevesinde 

örgütlenmiş, kendi kendini üreten ve devletten özerk bir alan olarak, kamu 

yararı içeren faaliyetlerde bulunan, devletten gereken desteğin sağlanması için 

politika üreten ve kanunun çizmiş olduğu çerçevede iş birlikleri ve menfaatleri 

gözeten organizasyonlar olarak adlandırılmaktadır (Brand, 2001: 963). 

Sivil toplum kavramı, yabancı literatürde devlet dışı örgütler 

(Nongovernmental Organizations - NGOs) olarak ifade edilmektedir. Devletin 

yeterince etkin olmadığı alanlarda faaliyet gösteren sivil topluluklar, özellikle 

çevre konusuna eğilmişlerdir (Clark, 1995: 13). Son yıllarda çevreyle birlikte 

insan hakları, uluslararası göç faaliyetleri, sığınmacılar ve mülteciler konusu, 

kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi artan sorunlar da sivil 

topluluklar tarafından politika üretilmesi gereken alanlar olarak 

değerlendirilmektedir (Gül, Özen, Nizam, 2017: 200).  

Henriksen ve arkadaşları (2008: 71) STK’ları faaliyet gösterdikleri 

alanlara göre 3 kategoride incelemişlerdir; faaliyet merkezli STK’lar (kültür ve 

spor vb.), halk odaklı STK’lar (siyasi partiler, sendikalar, çevre örgütleri, yerel 

toplum örgütleri vb.), refah merkezli STK’lar (sosyal hizmet, sağlık, eğitim vb. 

hizmeti sunanlar).  

Sivil toplum kuruluşları insanların sorunlarını ve beklentilerini topluma 

iletmekle birlikte, hükümetin politika ve faaliyetlerine ve özel kuruluşların 

kamu faydasını düşünmeden gerçekleştirdikleri faaliyetlere muhalefet 

etmektedir. Bu özellikleri ile sivil toplum kuruluşları topluma zararlı olabilecek 

bazı politika ve uygulamaların iptal edilmesini veya kaldırılmasını 

sağlayabilmektedir. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin toplum ve devlet 

arasında bir tampon özelliği görerek kamu faydasını sağladığı düşünülebilir 

(Özer, 2008: 92). Ek olarak, Devletler, kamu diplomasisi aracı olarak sivil 
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toplum örgütlerinden de yararlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan Türk Kızılay Derneği, yurtiçi ve 

yurtdışı insani yardım ve kalkınma çalışmalarında kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştirmektedir. STK’lar değer, düşünce ve 

eylemlerini demokratik uygulamalarla yeniden üreten aktif vatandaşların 

siyasal partilerin demokratik çizgiden çıkmamaları, özel ve kamu 

kuruluşlarının şeffaflığının sağlanması, insan haklarının korunması ve yasal 

değişikliklerin takip edilerek kamu yararının gözetilmesi gibi birçok farklı 

konuda uygulamalar gerçekleştirmektedirler (Tosun, 2000: 54).  

STK’ların devletle ilişkilerini genel olarak üç temelde şekillendirdikleri 

söylenebilir. Bunlar; yardımcı, tamamlayıcı ve daha az müdahaleci ilişki 

(Özdemir, v.d., 2009: 174): 

• Birinci kategorideki yardımcı ilişki, devletin yerine getiremediği 

sorumluluklarda sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Devletin toplumun sorunlarına, istek ve 

beklentilerine yeterince cevap verememesi bu konu sivil toplum 

örgütlerini öne çıkarmaktadır. Bu durum devlet ve STK’ların 

giderlerinde bir denge ortaya çıkarmaktadır. Devlet kamu yararına 

daha fazla hizmet üreterek harcadığı parayı artırdıkça, STK’ların 

sorumlulukları ve harcamaları azalmaktadır.  

• İkinci kategorideki ilişkide ise STK’lar genellikle devletin finanse 

ettiği hizmetlerin uygulanmasında yüklenici kuruluş gibi görev 

yaparlar. Devlet ve STK’lar hizmetlerde ortak hareket ederler. Burada 

devlet ve STK harcamaları arasında doğru orantılı bir ilişki 

gözlemlenmektedir. Devletin hizmetleri ve yaptığı harcamalar 

arttıkça STK’ların da hizmetleri ve harcamaları artacaktır. 

• Üçüncü kategorideki ilişkide ise STK’lar devleti kamu yararına 

politika ve hizmet üretmesi için sürekli teşvik ederler. Bu ilişkide 

daha az müdahale söz konusudur. 
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3. KAMU DİPLOMASİSİ- YABANCI STK’LARIN 

İLİŞKİSİ 

Kamu diplomasisi yabancı kamularla uzun vadeli, iş birliğine dayalı ve 

ortak faydayı amaçlayarak devlet, kurum ya da kuruluşun değerlerini, 

kültürünü, siyasetini destekleyen bir kamuoyu yaratma amacıyla 

gerçekleştirilmektedir. Burada yabancı STK’larla gerçekleştirilen kamu 

diplomasisi faaliyetleri STK’ların kamu yararı güden uygulamalara olan 

yüksek ilgisi, katılımı ve kamuoyu oluşturma gücü açısından oldukça yararlı 

olabilecektir. Literatürde STK’lar kamu diplomasisinin aktörleri olarak 

gösterilmekle birlikte genellikle faaliyetleri uygulamaya koyan ve devlete ya 

da kuruluşlara kamu diplomasisinde destek olan bir konumda ifade 

edilmektedir (Akçadağ, 2011: 5).  Bu araştırmada ise kamu diplomasisinin 

uygulamaları ve amaçları çerçevesinde yabancı STK’ları doğrudan paydaş 

almasının sağlayabileceği yararlar tartışılarak, bu kapsamda öneriler 

sunulmaktadır. 

Öncelikle uluslararası ölçekte geliştirilen iletişim faaliyetlerinde yabancı 

STK’ların çok farklı özelliklerde insanlardan oluşan bir kamu olabileceği 

unutulmamalıdır. Uluslararası zeminde iletişim çalışmaları gerçekleştirilirken, 

bu noktada çalışmaların yürütüleceği toplumların ve ülkelerin kültürlerini 

tanımak zorunluluk halini almaktadır (Özdemir ve Önder, 2018: 63). 

Uluslararası ilişkiler faaliyetlerinde hedef kamunun hedef kitle analizleri nicel 

ve nitel verilerle iyi bir şekilde analiz edilerek, iletişim kurulacak kamunun 

sosyal ve kültürel özelliklerine uygun faaliyetler hayata geçirilmelidir (Arklan, 

2016: 101). Yabancı STK’lar gerçekleştirilecek kamu diplomasisi 

faaliyetlerinde paydaş olarak alınırken, STK’lar ile ilişkinin meşruiyet 

kazanabilmesi ve başarılı olabilmesi için STK’nın demografik ve sosyal 

özelliklerini oluşturduğunu ifade edebileceğimiz STK’nın faaliyet alanı, 

değerleri, kurum kimliği, kültürü ve katılımcıları gibi unsurları çok önemlidir. 

Paydaş olarak alınacak STK titizlikle incelenmeli, STK ile iletişime geçerek 

desteğinin alınması, katılımcıları ile nicel ve nitel yöntemler kullanarak 

araştırmaların yapılması ve gerçekleştirilecek politika ve uygulamaların 

yabancı STK’nın iş birliği ile oluşturulması kamu diplomasisini başarıya 

götürebilecektir. Çünkü Sivil toplum örgütlerinin etkinliği uluslararası 
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alanlarda git gide artmaktadır. Örneğin, Greenpeace, çevreci olmayan ürün 

gruplarının boykot edilmesini herhangi bir hükümet düzenlemesinden daha 

hızlı gerçekleştirebilir. Uluslararası Af Örgütü, siyasi mahkumların serbest 

bırakılmasını diplomatlardan veya başkanlardan daha hızlı kolaylaştırabilir. 

ABD’nin Irak müdahalesi sırasında Abu Garib cezaevinde yaşanan suistimaller 

hakkındaki Uluslararası Kızılhaç Raporu, Bush Yönetimi'nin inkar etme 

çabalarına son vermiştir. Bu kanıtlar, aslında STK'ların etkilerinin arttığını 

göstermektedir. Kısaca “sivil toplum” denen şeyin bugün tüm BM 

toplantılarında yer alması da bir diğer dikkate alınması gereken husustur 

(Snow, 2006: 20). 

Kamu diplomasisi faaliyetlerinde sivil toplum kuruluşlarının paydaş 

olarak alınması, yabancı STK’nın söz konusu topluma ve ülkeye yakın olması, 

insanların sorunlarını, istek ve beklentilerini çok iyi bilme potansiyeline sahip 

olması ve faaliyet gösterilecek insanlara kolaylıkla ulaşabilmesi açısından da 

önemlidir. Yabancı bir ülkede gerçekleştirilecek iletişim faaliyetlerinde hedef 

kitle analizini oldukça iyi yapabilecek olan yabancı STK’lar bu anlamda kamu 

diplomasisine en uygun paydaşlar olabilecektir. Örgütlü toplum olma ideali, 

toplumsal sorunların çeşitlilik kazanması ve ağırlaşması, hükümetlerin 

özellikle yerel konularda çözüm üretme kapasitesini düşürmüştür. Kamu 

diplomasisi faaliyetlerinde yabancı STK’lar kamuya oldukça yakın oldukları 

için hangi politikanın izleneceği ve nasıl uygulanacağı, kamu diplomasisi 

faaliyetlerinin hangi alanda gerçekleştirileceği ve hangi iletişim kanallarının 

kullanılacağı konusunda karar alma süreçlerine dahil edilmesinin önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. Kamu diplomasisi uygulamaları, kamunun 

desteğini alarak diplomatik ilişkilerde de avantaj sağlayabilir. Burada yabancı 

STK’lar lobicilik gücü ve bir baskı unsuru olarak devletin alacağı kararlara etki 

etmesi gibi özellikleri ile kamu diplomasisini gerçekleştiren devlet, kurum veya 

kuruluşun elini güçlendirebilir. Baskı grubu olarak STK’lar genellikle bir 

grubun özel çıkarlarını gerçekleştirmesi için faaliyet gösterirler. Yabancı 

STK’larla gerçekleştirilen kamu diplomasisi faaliyetleri, uzun dönemde 

devletleri, çıkarının gerçekleştirilmesi için yabancı STK tarafından desteklenen 

bir konuma getirebilir. 

Baskı grupları gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dolaylı veya doğrudan 

politika veya uygulamalara etkide bulunabilirler. Siyasi politika üretme ve 

karar alma merkezi olan hükümetlere yapılan baskılar doğrudan faaliyetler 
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olarak adlandırılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde sıklıkla 

gerçekleştirilen bu faaliyetler lobicilik olarak isimlendirilmektedir. Kamuoyu 

oluşturarak etki yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler ise dolaylı 

faaliyetlerdir. Toplum veya hedef kitleyi etkileyerek istenilen yönde tutum, 

düşünce ve davranış oluşturulması yoluyla kamuoyu yaratılarak hükümetlere 

baskı yapılmaktadır. Kamu diplomasisi yoluyla yabancı STK’ların baskı grubu 

olarak kullanılması söz konusu devletle gerçekleştirilecek ilişkilerde alınacak 

kararlarda STK’ların dolaylı veya dolaysız faaliyetleri ile büyük avantaj 

sağlayabilir. 

Sivil toplum örgütlerinin kamu diplomasisinde etkin rol oynamaları 

oldukça önemlidir. Tench ve Yeomans’a göre (2006: 116). Dünya çapında 

güven analizi yapan Edelman Trust Barometer 2019 raporuna bakıldığında sivil 

toplum kuruluşlarına devletler ve özel sektörlerden daha fazla güven duyulduğu 

görülmektedir (www.edelman.com). Kaynağın güvenilirliği bir iletişim 

faaliyetinin başarılı olması için en önemli etkenlerden biridir. Yabancı kamular 

daha önce ilişkide bulunmadıkları ya da çok az tanıdıkları devlet, kurum veya 

kuruluşların kamu diplomasisi faaliyetlerine şüphe ile bakabilirler. Ya da bu 

faaliyetleri duyurma, faaliyetler sonucunda kamuoyu oluşmasını destekleme 

gibi çabalara girmeyebilirler. Ancak kamular tarafından güven duyulan yabancı 

STK’ların kamu diplomasisi faaliyetlerinde paydaş olarak alınması bu sorunlar 

için etkili bir çözüm olabilir. Hedef kamunun kültürel, sosyal ve demografik 

özellikleri benzerlik gösteren STK’lar ile yapılan iş birlikleri kamu 

diplomasisinin amacına ulaşmasını sağlayabilir.  

Sivil toplum kuruluşları küreselleşmenin ve günümüz iletişim çağının 

sonucu olarak kendileri yeniden konumlandırmıştır. STK’lar genelde tek bir 

odak konu üzerinde çalışmakta ve bu çalıştıkları dar alan üzerinde bir uzmanlık 

elde etmektedir.  Bu uzmanlığın STK’lara ayrıca bir gün kattığı çıkarımı 

yapılabilmektedir.  Bunun bir sonucu olarak çözüm bulunabilecek ilgili 

konularda çeşitli kuruluşlara ve devlete nazaran daha işlevseldir. Buna da 

binaen de STK’lar kitle desteğini kolayca alabilmektedir. Ayrıca STK’ların 

güçlü yönlerinden biri olarak ulusal ve uluslararası ekonomide direkt veya 

dolaylı katkı sağlayabilmesi gösterilebilir. Bu noktadan hareketle STK’ların 

önemli rolleri bulunmaktadır. Bu roller bilgi alışverişi ve bilgi ekonomisi 
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yaratma, finansal kaynak sağlama, deneyim aktarma gibi temel işlevler olmakla 

birlikte STK’lar uluslararası iş birliği ile çözülebilecek sorunlarda önemli rol 

oynamaktadır (Yavuz ve Kaynar, 2015: 191). İlk zamanlarda çevre ve insan 

hakları konusunda faaliyet gösteren STK’ların ilgilendikleri konular zamanla 

genişlemiştir. Günümüzde uluslararası çapta faaliyet gösteren büyük kuruluşlar 

olan STK’lar bulunmaktadır (Açıkgöz, 2019: 97). Bu anlamda Dünya Sağlık 

Örgütü, Greenpeace gibi temsili ve etkisi dünya çapında olan STK’lar ile 

yapılacak kamu diplomasisi faaliyetleri dünya çapında önemli bir kamuoyu 

oluşturabilir. Kamu diplomasisi faaliyetleri genellikle tek bir ülkenin kamusu 

özelinde gerçekleştirildiği için etkileri de o kamuya özel olmaktadır. Bu 

sınırları aşan kamu diplomasisi faaliyetleri oldukça sınırlıdır. Ancak dünya 

çapında faaliyet gösteren STK’larla yapılan iş birlikleri kamu diplomasisi 

faaliyetlerinin etki alanını oldukça genişletebilecektir. 

ABD’nin yumuşak gücünün büyük bir bölümünü oluşturan demokrasi, 

liberal ekonomi ve özgürlük gibi kavramlar sivil toplum kuruluşları için de 

oldukça önemlidir. STK’lar varlığını demokratik düzen ile güçlendirmektedir. 

Özellikle toplumsal hareketleri destekleyen ve otorite karşısında kamuyu aktif 

bir şekilde savunan STK’ların önem verdiği değerlere yönelik 

gerçekleştirilecek kamu diplomasisi faaliyetleri ülkelerin siyasi, ekonomik ve 

kültürel düşüncelerine büyük sempati yaratma kapasitesine sahiptir.  

Sivil toplum kuruluşları günümüzde özellikle de demokrasinin yaygın 

olarak işletildiği ülkelerde daha çok toplumdaki dezavantajlı kesimler ve 

marjinal grupların haklarını savunmaktadır (Diamond, 1994: 8–9). Bu anlamda 

kimi zaman etkileri büyük olacak bu tür gruplar kamu diplomasisi 

faaliyetlerinde ihmal edilmemelidir. Kamu diplomasisinde amaç en büyük ve 

en geniş etkiyi yaratmak olsa da dezavantajlı kesimler ile yapılacak iş birliğinin 

toplumun büyük bölümünde karşılık bulabileceği unutulmamalıdır. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uluslararası halkla ilişkiler açısından kamu diplomasisi faaliyetleri 

yabancı kamular ile uzun süreli, karşılık güvene ve anlayışa dayalı, iş birliği 

içerisinde ilişkiler geliştirerek kamuoyunun faaliyeti gerçekleştiren devlet, 

kurum ya da kuruluşun istediği yönde oluşmasını sağlamak amacını 

taşımaktadır. Kamuoyu oluşturmak için kamunun özenle analiz edilerek, 

iletilecek mesajların ve kişilerin belirlenmesi gerekmektedir. Yabancı kamunun 
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analizi ve yapılacak faaliyetlerin etkisi kamu diplomasisi gerçekleştirilen her 

ülkede uygulanması gerektiğinden uzun, zahmetli ve kesin sonuç alması zor bir 

süreçtir. Her kamunun sosyo-kültürel özellikleri farklılık gösterdiğinden kamu 

diplomasisi faaliyetleri burada karmaşık bir hal almaktadır. 

Bu çalışmada kamu diplomasisi faaliyetlerinde yabancı STK’ların 

paydaş olarak sürece nasıl dahil edilebileceği ve yabancı STK’ların paydaş 

olduğu kamu diplomasisinin devlet, kurum veya kuruluşların amaçlarına 

ulaşmasında sağlayacağı faydalar araştırılmıştır. Yabancı kamular için öteki 

olarak görülebilecek devlet, kurum veya kuruluşlar halihazırda kamu üzerinde 

güven inşa etmiş olan yabancı STK’ları belirleyerek bunlar ile işbirliğine 

gitmesi, kamu diplomasisi faaliyetlerine kamunun ilgisini artırabilecek ve 

güven duyulan bir kaynak ile işbirliği yapıldığından önyargıları ortadan 

kaldırabilecektir. Yabancı STK’lar faaliyet gösterdiği topluma en yakın 

kuruluşlar olduğundan, toplumun sorun, istek ve beklentilerini çok iyi analiz 

etme becerisine sahiptir. Gerçekleştirilecek kamu diplomasisi faaliyetlerinde ve 

uluslararası politikaların belirlenmesinde karar sürecinin en başından itibaren 

yabancı STK’ların karar verici ve uygulayıcı olarak paydaş alınması 

uygulamaların başarıya ulaşması için önemli faydalar sağlayabilir. Günümüzde 

ABD başta olmak üzere demokratik katılım kültürünün olduğu ülkelerde 

STK’lar hükümetler üzerinde önemli bir baskı aracı olarak görev yapmaktadır. 

Lobicilik olarak da adlandırılan bu baskı yöntemi, kamu diplomasisi 

gerçekleştiren devlet, kurum veya kuruluşun söz konusu ülkenin hükümeti, 

kurum veya kuruluşları ile olan siyasi, ticari veya sosyal ilişkilerinde lehte karar 

alınmasını sağlayabilecektir. Kamu diplomasisi faaliyetleri genellikle 

uygulamanın gerçekleştirildiği ülkelerde veya o ülkenin hedef kamusu özelinde 

etki yaratmaktadır. Ancak günümüzde evrensel değerleri savunan uluslararası 

STK’ların varlığı bu STK’ları paydaş alarak gerçekleştirilecek kamu 

diplomasisinin küresel etkiler yaratabileceği görülmektedir. Kamu diplomasisi 

politikalarının belirlenmesinde, uygulanmasında, amacına ulaşmasında ve 

etkisini artırma konusunda yabancı STK’lar kamu diplomasisinde önemli bir 

paydaş olabilirler. Böylece kamu diplomasisi faaliyetleri en az sürede ve düşük 

maliyetle kamuoyu oluşturarak destek sağlayabilir ve devlet, kurum veya 

kuruluşların amacına ulaşmasını sağlayabilir. 
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GİRİŞ 

Dijitalleşme sürecinin merkezinde yer alan birey, sanal platformlarda 

kimliğini kendisi oluşturmakta, bu uygulamalarda kendisini bazen olduğu gibi 

göstermekte bazen de olduğundan farklı göstermektedir. Sanal uygulamalar 

kullanıcılara sunduğu multimedya çeşitliliği ile kimliklerini oluşturmalarının 

yanı sıra gerçek üstü profiller üretmelerine de olanak sağlamaktadır. Kişi 

kendini bu uzamda hatasız, mükemmel, erişilmez bir karakter olarak 

gösterebilmektedir. Bunu yaparken dijital ortamın metin, ses veya görsel olmak 

üzere her türlü alternatiflerini kolayca kullanabilmektedir. Bazı durumlarda her 

şeyi ile mükemmel bir varlık ortaya koymaya çalışan birey, diğer kullanıcıları 

basit ve sıradan görmekte kendisini ise yüceltmektedir. Literatürde narsisizm 

kavramıyla doğrudan ilişkilendirilen bu davranışlar teknolojik ilerlemenin ve 

özellikle iletişim sürecini tepeden tırnağa etkileyen sosyal medya 

uygulamalarının dezavantajları formunda görülmektedir.  

Kibir ve benlik ile de ilişkilendirilen narsisizm, temelde Narkissos mitine 

dayanmakta ve kendine âşık olan bu mitolojik karakterin kendilik sevgisinin 

problemli haline işaret etmektedir. Narsisizm tarihsel perspektiften bu şekilde 

değerlendirilirken günümüzde artan bir şekilde narsisistik bireyler ortaya 

çıktığı da söylenebilmektedir. Takipçi sayısı, ün elde etme ve kendini gösterme 

gibi kendisini var etme çabalarıyla sosyal medya beden, güzellik, popülerlik 

gibi kavramların gerçekleştirildiği bir mecra olarak işlemektedir (Cezik, 2016: 

2; Çiftçi, 2021: 19). Bunun yansımaları olarak sosyal ilişkiler de bağlanma ve 

egoizm ilişkileriyle, daha fazla narsisistik karakterlere bürünmüş durumdadır 

(Wardetzki, 2018: 9). Whatsapp, Facebook Messenger, Facebook gibi sosyal 

medya araçlarının kişilerarası iletişimde en çok tercih edildiği günümüzde bu 

yeni iletişim şeklinden kaynaklanan mahremiyetin ihlali, nefret söylemi, etik 

ihlali, sanal linç, narsisizm vb. gibi iletişim risklerinin görülmesi kaçınılmazdır 

(Kutlu, 2022: 105). Sosyal medya insanları selfie’lerle sarhoş olup kendinden 

geçmeye ve kendini böylece önemli hissetmeye kışkırtmaktadır. Görünmenin 

olmaktan daha çok geçerlilik taşıdığı, alkış, parıltı ve kariyerin yüksek değerler 

olarak görüldüğü günümüzde insanlar, popülerlik ve büyüklük vaat eden 

narsisistik hareketlerle; abartılmış güzellik ve güç iddialarıyla başarıyı 

yakalamaya çalışırken (Wardetzki, 2018: 9-10), sosyal medya kullanıcılarının 

kendi arasında bile “sosyal medya bizi narsisist yapıyor” algısı sıklıkla 

görülmektedir. 
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Çevrimiçi sosyal etkileşim tercihinin, bazı durumlarda olumsuz 

sonuçlara yol açan zorunlu İnternet kullanımını teşvik ettiği görülmektedir 

(Caplan, 2005). Son 15 yılda, İnternet kullanımının muazzam bir şekilde arttığı 

dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı çevrimiçidir. İnternetin artan popülaritesi 

kötüye kullanım belirtileri gösteren klinik vakaların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Poli, 2017). Bu olumsuz durumlardan biri sosyal medya 

ortamlarında yaygınlaşan narsisizmdir. Narsisizm, bir takım istenmeyen özellik 

ve davranışla ilişkilidir. Örneğin, narsisistler insani ilişkilerde daha az uyumlu 

olma eğilimindedirler (Bradlee & Emmons, 1992). Bu nedenlerle sosyal ağ 

siteleri ve narsisizm üzerine yapılan araştırmaların miktarı hızla birikmektedir 

(Davenport vd., 2014: 212). Genel olarak sosyal medya narsisizmin 

yayılmasında araçlarından kullanım şekline kadar birçok açıdan etkilidir. 

Gündelik yaşam içinde iletişim teknolojileri ile gittikçe narsisistleşen bireylerin 

yetişip ortaya çıktığını görebilmekteyiz (Cezik, 2016: 3). Diğer insanları ve 

dünyayı sevmeyip, kendini aşırı seven kişiye işaret eden narsisizm, kişinin 

kendisiyle, güzelliğiyle, başarılarıyla ve gücüyle ilgilenmesidir. Narsisistik kişi 

başkasını yalnız kendi çıkarı için kullanan, kendisi ile ilgili yargıları 

umursamaz bir tavır içindedir (Doğaner, 1996: 341). 

Sosyal ağlar aracılığıyla kendini yüceltmeye çalışan birey, beğenilmek 

ve övülmek arzusu ile paylaşımlar yaparken aynı zamanda bu tutumunu diğer 

kullanıcılara örnek olarak ta gösterebilmektedir. Sosyal medya ve narsisizm 

ilişkisinin temel alındığı bu çalışmada narsisizmin sosyal medya ortamlarında 

hangi söylemlerle üretildiği araştırılmaktadır. Bu amaçla temel örüntüsü 

büyüklenme ve diğer insanları küçümseme yoluyla şekillenen narsisizm temalı 

metinler ve görseller incelenmektedir. Çalışmanın amacı narsisizmin sosyal 

ağlarda hangi öğelerle oluşturulduğunu ve yaygınlaştırıldığını araştırıp ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda en önemli ağlardan biri olan Facebook uygulaması 

üzerinden amaçlı örnekleme tekniğiyle alınan paylaşımlar analiz edilmektedir. 

Bireyler kendileri hakkında en çok bilgileri sosyal ağlara yüklemektedirler. Bu 

sosyal ağların başında da Facebook gelmektedir. Facebook ayrıca bağlantılı yan 

uygulamaları ile de kişisel bilgilerin çoğunu toplamaktadır. Kullanıcının aklına 

gelemeyip unutabileceği daha önce nerede yemek yediği, ilişki durumu, yıl 

dönümleri, ziyaret edilen siteler, seyredilen filmler, fotoğraflardaki arkadaş 

bilgileri, dürtülen insanlar, özel mesajlaşmalar, tartışılan konular, adres listesi, 
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eski çalışılan yerler vb. gibi 100 kadar bilgiyi hafızasında taşımaktadır 

(Ezgimen, 2015).  

 

1.NARSİSİZM  

Amerikan Psikiyatri Derneği, narsisizmi; beğenilme ihtiyacı, gösteriş 

duygusu ve empati yoksunluğu olarak tanımlamaktadır (APA, 2000: 717). The 

Mayo Clinic tarafından ise “insanların kendi önemlerine dair şişkin bir anlayışa 

sahip oldukları ve derin bir hayranlık duyma ihtiyacı duydukları bir zihinsel 

bozukluk” olarak tanımlamaktadır. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olanlar, 

diğer insanlardan daha üstün olduklarına inanırlar ve onların duygularına saygı 

duymazlar (Firestone, 2017). Narsisizmde temel konular her türlü araçla 

özdeğer elde edip yükseltme çabasıdır. Narsisist insanlar abartılmış özdeğer 

duygularıyla dikkat çekip kendilerine âşık olduklarını gösterirler fakat 

yeterince iyi olamamaktan korkarlar, bu endişeyle her zaman en iyi olmak 

zorunda olduklarına inanırlar. Eleştirilmeyi ve zıtlıklarla tartışmayı kabul 

edemezler, bu durum değersizlik olgusuyla karşılaşmalarına yol açmaktadır; ne 

olursa olsun, bundan kaçmak zorundadırlar (Wardetzki, 2018: 17). Freud’a 

(2007: 25) göre narsisistik kişiliğin temel özellikleri; arzu ve isteklerinin 

gücüne aşırı değer verme ve büyüklenmeci hareketlerle dış dünya ile başa 

çıkma yeteneğidir. Narsisizmin en ilkel görünümlerinden biri insanın kendi 

vücuduna olan sevgisinde görülmektedir. İnsanların çoğu kendi bedenlerini 

veya yüzlerini beğenmektedirler. Hatta kendilerinden daha güzel bir insanın 

yerinde olmayı isteyip istemedikleri sorulduğunda hayır cevabını 

vermektedirler. Narsisist kişiler diğer insanları kendine özgü durumları olan, 

kendi gereksinmeleri olan ayrı bir kişi olarak görmezler. Onların mantığına 

göre kendisine kolay gelen şey diğer insanlar için de kolay olmalıdır, her 

hâlükârda diğer insanlar onlara ayak uydurmalıdır (Fromm, 1982: 67-68). 

Narsisizm alan yazında büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm şekillerinde 

görülebilmektedir. Her ikisinin temelinde de benmerkezcilik (Brogaard, 2019) 

ve kişinin kendisini kişilik davranışları ve özellikleri bağlamında başka 

insanlardan soyutlayarak üstün görmesi yer almaktadır. Büyüklenmeci 

narsisistler üstünlük ve ayrıcalıklarını kendilerinde olan güç, mükemmellik ve 

başarı ile gerçekleştirirken, kırılgan narsisistler daha iyi kalpli, erdemli, 

şefkatli, duyarlı ve tevazu sahibi olabilmektedirler (Uplifers, 2022). 

Narsisizmde görkemli boyut, büyüklenmecilik, saldırganlık ve yetkilendirme 
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unsurlarıyla ilişkilendirilirken, savunmasız boyut yetersizlik, olumsuz duygu 

ve yetersizlik duygularıyla ilişkilidir (Miller vd., 2011). Narsisizm, giderek 

artan bir şekilde, büyüklenmeci ama kırılgan bir benlik ve yetki duygusu ile 

başarı ve hayranlık talepleriyle meşgul olmayı içeren önemli bir kişilik 

özellikleri ve süreçleri kompleksi olarak kabul edilmektedir (Ames vd., 2006: 

440). Narsisizm ve benlik kavramı netliği, başarısızlıktan sonra olumsuz 

duyguların ve saldırganlığın önemli yordayıcılarıdır (Stucke & Sporer, 2002: 

509). Narsisist insanlar kendilerini diğer insanlardan üstün görerek ve onlarla 

ciddi anlamda ilişkiye girmeyerek bu durumdan kaçınmaktadırlar. Yalnızca 

başkaları tarafından görülme üzerinden bir değer elde etmektedirler; bu da 

yalnız kaldıkları ve onları alkışlayan insanların bulunmadığı zamanlarda 

yıkılmaktadır. Zararlı narsisizmin karşısında yeterli özdeğer anlamında olumlu 

(Wardetzki, 2018: 17), kabul edilen narsisizm ya da sağlıklı benlik 

değerlendirmesi yüksek düzeyde kendine güven şeklinde gelişmektedir. Bu 

narsisizm, kişinin kendine güvenmesi, kendisi hakkında olumlu hislere sahip 

olması ve yeterli olduğu yeteneklerle karakterize edilmektedir (Pulver, 1970: 

319). Bu durumda narsisizm, benlik saygısı ya da özlük değeri ile yakından 

ilişkili bir kavramdır. Benlik kişinin kendisiyle “bilinen” hatta daha basit olarak 

“benim” ile ilgili düşünce ve inançlardan oluşmaktadır. Benlik aynı zamanda, 

“bilen” ya da “ben” olarak etkin bilgi işlemcisidir. Çağdaş deyimiyle benliğin 

bilindik yönü benlik kavramı, bilen yönü de öz farkındalık olarak 

adlandırılmaktadır. Benlik kavramı benliğin içeriği; kişinin kim olduğuyla ilgili 

bildikleri ve kendisi hakkında düşünme eylemidir. Benliğin bu yönleri bir araya 

gelip kimlik duygusunu oluşturmaktadır. Benlik hem zamanla toplanmış 

çarpıcı bir içerikle dolu bir kitap hem de bu kitabın istediği zaman istediği 

bölümü açabilen ya da yeni bir bölüm ekleyebilen okurudur (Aronson vd., 

2012: 244).  

Narsisizm konusunda en verimli bulgulara ulaşan araştırmacılardan biri 

olan Freud’a (2007: 23) göre de narsisizm, kişinin benlik imgesini üstün 

tutması, ben’i sahip olduğu nesnelerle özdeşleştirmesi ve böylece hayatını 

devam ettirmesi için bir gereksinimdir. Bu bakımdan her insanda doğal olarak 

narsisistik özellikler görülebilmektedir. Bu durumda narsisizm, bir kişilik 

bozukluğu değil, insanın kendini koruma içgüdüsünden ibarettir. Her iki tipte 

olan üstünlük duygusu, normal narsisistlerde daha masum formlarda 

görülmektedir. Normal insanlarda bile tamamen yok olması olanaksız olan 
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narsisist bir öz vardır. Normal ölçülerde hafif narsisist eğilimler kişinin hayatını 

devam ettirmesi için gereklidir. Fakat narsisizm abartılmış öz benlik sevgisine 

yol açtığında tehlikeli bir problem ortaya çıkmaktadır. Öz benlik sevgisi 

abartılıp yükseltildiğinde davranış ve tutumlar başkalarına karşı ilgi duymaz bir 

duruma getiren “narsisist kişilik” profilini ortaya çıkarmaktadır. Bu tür bireyler 

kendi kendine yeten bir kişinin tüm belirtilerini gösterirler, boş konuştuklarında 

bile önemli şeyler anlattıklarını düşünürler. Başkalarının sözlerini çoğunlukla 

dinlemez ve ilgi göstermezler (Fromm, 1982: 70-74). Aşağıda, narsisist bir 

bireyin sahip olması muhtemel bazı ortak özellikleri sıralanmıştır fakat bu 

özelliklerin kendilerini gösterme derecesinin bireye bağlı olarak büyük ölçüde 

değişeceğine dikkat edilmelidir (Firestone, 2017): 
 

• Yetki veya üstünlük duygusu, 

• Empati eksikliği, 

• Manipülatif veya kontrol edici davranış, 

• Hayranlığa güçlü ihtiyaç, 

• Genellikle başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı ederek kendi 

ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanma, 

• Daha yüksek saldırganlık seviyeleri, 

• Davranışları hakkında geri bildirim almada zorluk, 

Genel anlamda narsisistik davranış kalıpları ise aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır (Brogaard, 2019):  

• Narsisistler görkemli bir özdeğer duygusuna sahiptirler, başarı ve 

yetenekleri abartırlar, 

• Sınırsız güç, başarı, güzellik, parlaklık, ideal aşk fantezileriyle 

meşguldürler, 

• Benzersiz ve özel olduklarına, sadece özel ve yüksek statülü kişiler 

ve kurumlarca anlaşılabileceklerine inanırlar, 

• Aşırı hayranlık gerektirirler, 

• Haklılık duygusuna sahiptirler, olumlu davranış ve beklentilerine her 

zaman uyma konusunda sıra dışı beklentilerdir bunlar, 

• Kişiler arası sömürücüdürler, amaçları için başkalarından 

yararlanırlar, 

• Empatiden yoksundurlar. Başkalarının ihtiyaç ve duygularıyla 

özdeşleşmeye isteksizdirler, 
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• Genellikle diğer insanları kıskanır ve başkalarının da kendilerini 

kıskandıklarına inanırlar, 

• Kibirli davranışlar ve tutumlar gösterirler. 

 

2.SOSYAL AĞLARDA NARSİSİZM 

Psikanalitik anlamda klinik bir vaka olarak görülen narsisizm, sosyal 

ağlarda daha çok narsisistik kişilik; büyüklenme, kendiyle övünme, 

özelliklerini abartma şeklinde görülmektedir. Giderek daha narsisist bir 

dünyada yaşamaktayız. Ciddi istatistikler ve bilim bu yöne işaret etmektedir. 

Facebook gibi sosyal ağlar tarafından desteklenen “bana bak” akımı, insanları 

dünyaya sundukları imajla olumlu yönde hayran bırakmaktadır. Ek olarak, artık 

benlik saygısı hareketinin olumsuz etkilerini daha büyük ölçekte görmekteyiz 

(Firestone, 2017). Facebook gibi sosyal uygulamalarda etkileşim, çevrimdışı 

ilişkilerde gelişmeyen psikolojik, duygusal ve kişilerarası ihtiyaçları 

karşılayabilmektedir. Bu da özellikle yalnız olan bireyler için telafi edici bir 

mekanizma görevi görmektedir (Skues vd., 2012). Narsisizm, çevrimiçi 

topluluklarda daha yüksek düzeyde sosyal aktivite ve sosyal ağ sayfalarının 

çeşitli yönlerinde kendi kendini teşvik eden bir yapıda karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırmacılar, sığ ve kişisel olmayan ilişkilerden oluşan sosyal ağların 

narsisistlere kendilerini nasıl sunacakları konusunda çeşitli şekillerde özerklik 

verdiğini, narsisizm düzeyi yüksek olanlar için sosyal ağların çekici olduğunu 

ileri sürmektedirler (Buffardi & Campbell, 2008). Ayrıca tüketici toplumlarda, 

narsisistik bozukluklar işbirlikçi toplumlara göre daha fazla görülmektedir 

(Doğaner, 1996). Bu tüketimi sosyal medyada gereğinden fazla zaman 

geçirmek olarak da düşünebiliriz.  

Sosyal medyanın kullanıcılarını narsisistik tutumlara teşvik ettiği bazı 

çalışmalarda dile getirilmektedir. Yeni medyanın etkileri çok yönlüdür. 

Örneğin takipçi sayıları ile kullanıcılar değerli veya değersiz 

hissedebilmektedirler. Ne kadar “liken” olduğu ne kadar “mükemmel” olduğu 

anlamına gelmektedir. Böylece yeni bir iletişim ortamı sunmasının yanında 

tüketme ve tükettirme platformu olduğu da görülmektedir. Bu anlamda sosyal 

medya bir tanıtma platformudur; kişinin kendini tanıttığı, görünürlük 

kazandığı, ben buradayım, en iyiyim, kendimi seviyorum, harikayım dediği bir 

kanaldır. Bu kanallar narsisistik yönü ortaya çıkmaktadır. Genel bir ifadeyle 

sosyal medya ortam ve araçları bakımından narsisizm dinamiklerini 
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barındırmaktadır ve böylece sosyal medyada narsisistik ritüeller ortaya 

çıkmaktadır (Cezik, 2016: 55-56). Sosyal medyanın narsisizmi tetikleyen bir 

yapıya sahip olduğu açıkça görülebilmektedir. Etkileşime uygunluk, 

sansürlemenin azlığı ve herkese açık iletişim, narsisistin kişisel niteliklerini 

başkalarına sunma çabasına yardımcı olurken; kullanıcıların içerik üretip kendi 

başlarına medya olabilmeleri narsisizm olgusundaki teşhirciliğe ve 

benmerkezciliğe denk düşmektedir. “Görme" ve "görülme" sürecinin 

yansıması olan sosyal ağların ucuz ulaşılabilme ve içeriklere kolay erişebilme 

özelliğinin şöhret arzusunu teşvik ettiği, bunun da narsisizmdeki "görünür 

olma" kaygısına denk düştüğü görülmektedir (Koç, 2017: 64-66). Sonuç olarak 

sosyal medya, narsisizm ekseninde insanlara ideal kimliklerini oluşturma, 

benliklerini gösterme ve hayranlık uyandıran biri olma arzularını 

gerçekleştirmede yardımcı olmaktadır. Çünkü sosyal medya siteleri, 

kullanıcılara kendilerinde olumsuz gördükleri özelliklerini saklayabilecekleri, 

daha fazla beğeni ve takipçi toplamak için kendilerini kusursuz bir şekilde 

sunabilecekleri ortamlar sunmaktadır (Çakır, 2018: 18). 

Sosyal ağlarda sıklıkla karşılaştığımız narsisizm, üstünlük dışa dönüklük 

ve yetki duygularıyla karakterizedir. Bu kişiler görkemli benlikleri nedeniyle, 

diğer insanlardan üstün olduklarına ve özel karşılanma hakları olduğuna 

inanırlar. Onlara göre diğer insanların işi sadece onların ihtiyaçlarını 

karşılamaktır (Brogaard, 2019). Genel olarak kendini beğenme, kibir,  ben-

merkezci ve gösteriş yapmakla birlikte anılan bu kişiler kendini aşırı derecede 

önemsemekte, övmekte ve efsanevi bir varlık olarak görmektedir. Narsisist 

kişiler sosyal ağ sitelerinde istediği fotoğraflarını seçme, çok sayıda arkadaşa 

sahip olma ve böylece kendini ortaya koyma tutumları ile yeterince başarılı 

olmaktadırlar. Sosyal ağlar her şeyden önce insanların hayali imgelerini 

gerçekleştirebildikleri bir ortamdır. Kişi gerçeği dışarıda bir yerlerde bırakabilir 

ve orada olmak istediği kimliği oluşturabilir. Bu oluşturulan kimlik daha iyi, 

havalı ve daha çekici olmaktadır. Sanal dünyada yazılan metin, özenle çekilmiş 

fotoğraflar ve filtreler her biri paylaşılmadan önce üzerinde düşünülmekte ve 

bilinçli olarak seçilmektedir. Bununla birlikte bu siteler aracılığıyla daha büyük 

bir seyirci kitlesine ulaşılmaktadır. Tüm bu durumlar narsisizmi teşvik eden 

etkenlerdir. Böylelikle sosyal medya narsisizmi bulaştırmaktadır. Sosyal 

medya ortamlarında nicelik nitelikten daha önemlidir. Örneğin; çoğu sosyal 

medya kullanıcısı için sahip olduğu arkadaş sayısının çokluğu, kim 
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olduklarından daha önemlidir. Bu nedenle sosyal medyanın kullanım özelliği 

bakımından narsisistik davranışlar içerimlediği söylenebilmektedir. Narsisist 

kişiler için kendisi dışındakiler önemsizdir. Narsisist bireyler duygusal anlamda 

bağlar geliştiremezler, daha çok sayıda arkadaşa sahip olmak onlar için bir statü 

sembolüdür, MySpace ya da Facebook gibi sanal ağlarda yalnızca beş 

arkadaşın olması utanç vericidir (Akt. Cezik, 2016, Twenge & Campbell, 

2010).  

Narsisistik kişiliklerde bu durumlar gözlemlenmesine rağmen, 

kişilerarası problemleriyle ilgili sıkıntıları reddedip çoğunlukla olumlu benlik 

temsillerini yansıtmaktadırlar (Dickinson & Pincus, 2003: 188). İnsanların 

kendi yeteneklerini görme ve davranışlarının nedenlerini yorumlama biçimleri 

başarıları üzerinde önemli ve belirleyici bir etkiye sahip olabilmektedir 

(Aronson vd., 2012: 244) fakat sosyal ağlarda benlik saygısının yüksek oranlara 

ulaşması narsisistik kişilik gibi olumsuz durumları beraberinde getirmektedir. 

Narsisistik özellikler ve sosyal medya kullanımına ilişkin çevrimiçi anket 

yapan Singh vd. (2018: 308), katılımcılara küresel narsisizm özçekim 

gönderme sıklığı, özçekimlerin algılanan çekiciliği, etiketleme/yorum/be-

ğenme davranışları ve ayrıca bireysel sosyal medya platformlarına özgü 

değişkenler dâhil olmak üzere çok sayıda sosyal medya davranışıyla ilişkili 

sorular yönlendirmişler, sonuç olarak katılımcıların başkalarının ilgi ve 

hayranlık göstermesi motivasyonunun özçekim paylaşım gönderme/gönderme 

sıklığı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır.  
 

3.METODOLOJİ 

Çoğu zaman kibir kavramıyla ilişkilendirilen narsisizmin sosyal 

ağlardaki sanal yansımaları üzerine yoğunlaşan çalışmada gelişi güzel 

örnekleme, kota örneklemesi¬, amaçlı örnekleme, kartopu örnekleme, gönüllü 

örnekleme ve kolaylı örnekleme (Şimşek, 2018: 117) çeşitleri arasından amaçlı 

örnekleme tekniği ile Facebook platformundan 1 Aralık – 30 Aralık 2022 

tarihinde alınan metinler ve görseller incelenmiştir. Nitel araştırmalarda amaçlı 

örnekleme tekniğine sıklıkla başvurulmaktadır. Amaçlı örneklemede belirli bir 

amaç doğrultusunda konu uzmanları ya da araştırmacı tarafından seçilen 

örneklem üzerinde çalışılmaktadır. Seçilen örnekleme ilişkin derinlemesine ve 

ayrıntılı bir çözümleme gerçekleştirilmektedir (Şimşek, 2018: 90). Bulgular 

aranırken narsisizm ile direkt ilintili olduğu düşünülen “ben” ve “kendim” 
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anahtar kelimeleri kullanılmıştır. En popüler sosyal ağlardan biri olan 

Facebook, kolej ve yetişkin örnekleri açısından her sitenin belirli özellikleri 

etrafında hipotezler formüle edebilecek bir kapasiteye sahiptir (Davenport vd., 

2014: 212).  

Narsisizm konusuyla bağlantılı olarak kişilik özellikleri, çevrimiçi 

davranışların belirlenmesinde önemli faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü 

sosyal ağlarda sergilenen kişilik özellikleri, kullanıcıların davranışlarıyla 

büyük ölçüde bağlantılıdır. Kişilik özellikleri ile Facebook bağımlılığı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir meta-analiz çalışmasına göre, uyumluluk, 

deneyime açıklık ve vicdanlılığın, Facebook bağımlılığı ile olumsuz yönde 

ilişkili olduğu; yalnızlık, narsisizm, dürtüsellik ve utangaçlığın ise Facebook 

bağımlılığı ile önemli ölçüde ilişkili olduğu görülmüştür (Rajesh, & Rangaiah, 

2022). Ayrıca dışa dönüklük ve duygusal istikrarın da Facebook’un fazla 

kullanımı ile olumsuz ilişkili olduğu görülmüştür (Blachnio vd., 2017). Bu 

nedenlerle çalışmada örneklem olarak sosyal medya uygulamaları arasından 

Facebook uygulaması seçilmiştir. Narsisist paylaşımların sıklıkla görüldüğü 

Facebook'a kıyasla Twitter'da, kullanım için narsisistik güdülerin tümü 

tweetleme yoluyla kendini gösterirken, Facebook narsisistik güdülere ulaşmak 

için başka mekanizmalar sağlamaktadır (Davenport vd., 2014: 212). Çalışmada 

incelenen bu mekanizmalardan bazıları kullanıcılar tarafından kolayca 

oluşturulan görsellerdir.  Neredeyse yalnızca özçekim (selfy) kullanımına 

odaklanan önceki araştırmaların aksine bu çalışmada narsisistik metinler ve 

insan fotoğrafı dışında narsisistik öğeler içeren görseller birlikte incelenmiştir. 

Çalışma sosyal medya kullanıcılarının sanal mecrada dolaşıma soktukları öz 

çekim fotoğraflarından çok narsisizmi sempatik bir formda sunan kurgulanmış 

görsel öğelere yoğunlaşmıştır.  

Narsisizm kültürü ve sosyal medya ilişkisine yönelik alan taraması 

yapıldığında Alanka ve Cezik (2016) tarafından yapılan "Dijital Kibir: Sosyal 

Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme" başlıklı çalışma göze 

çarpmaktadır. Göstergebilimsel yöntem ile yürütülen çalışmada narsisizmin 

bireysel olduğu kadar kültürel bir olgu olduğu da vurgulanmış ayrıca narsisizm 

olgusunun yaygınlaşmasında sosyal medyanın etkisi üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca Koç (2017) tarafından yürütülen “Sosyal Medya ve Narsisizm Kültürü” 

ile Çakır (2018) tarafından yürütülen “Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, 

Narsisizm ve Empati Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” çalışmaları alan 
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yazına katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada da literatüre katkı sağlamak amacıyla 

narsisizmin sosyal medyada hangi söylemlerle kurgulandığı, görsel ve metin 

birlikteliği esas alınarak incelenmiştir. Narsisizm konusunda görsel öğeler ve 

metinlerin bir arada incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması 

araştırmayı önemli kılmaktadır. Çalışma bu yönüyle nitel araştırma yöntemini 

ve bu yöntem çerçevesinde içerik analizi tekniğini tercih etmiştir. İçerik analizi 

birbirine benzeyen verilerin belirlenmiş temalar ve kavramlar çerçevesinde bir 

araya getirilmesi ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi sürecidir (Yıldırım & 

Şimşek, 2011). Bu açıdan tümevarımcı yöntem olarak da adlandırılmaktadır. 

Betimsel analiz gibi diğer yöntemlere göre daha derin bir çözümleme gerektiren 

içerik analizi, genellikle elde olan verileri incelemek için daha önceden belirli 

boyutlar ya da kategoriler olmadığı zaman kullanılmaktadır. Ayrıca betimsel 

analiz sürecinde gözlerden kaçan veya önceden belirlenen konu başlıkları 

içinde yer almayan yeni başlıklar ve kavramlar içerik analizi yardımıyla ortaya 

çıkarılmaktadır. İçerik analizinde temalar bulunmakta, kod ve temalar 

düzenlenmekte ve bulgular tanımlanarak yorumlanmaktadır (Şimşek, 2018: 

186-187). İletişim içeriğinin bilimsel çalışması olarak tanımlanan içerik 

analizinin (Prasad, 2008: 1), “büyük veri” çağında metodolojik tekniği, 

araştırmacıların çantasındaki en güçlü araçlardan biridir ve yeteri kadar çok 

yönlüdür. Hem metinsel hem görsel hem de işitsel verilere uygulanarak 

fotoğrafik, video ve işitsel verilerin çözümlenmesine yardımcı olmaktadır 

(Stemler, 2015: 1). Araştırma sürecinde bu teknik ile yazılı iletilerde ve 

görsellerde yer alan metinlerin temalara ayrılarak içeriklerindeki narsistik 

öğelerin analiz edilmesi narsisizmin sanal yansımalarını tespit etmeyi mümkün 

kılmıştır. 

 

4.BULGULAR VE ANALİZ 

Elde edilen veriler içerik analizine uygun bir şekilde aşağıda 

temalandırılarak analiz edilmiştir. Nitel veri seti içinde yer alan temaları açığa 

çıkarabilmek ve veriyi betimleyebilmek amacıyla analiz birimleri olan metin 

ve resimler anlamlı parçalara ayrılmış ve bu parçaları adlandırma süreci takip 

edilmiştir. Bu süreçte analiz birimleri anlamlandırılmış, adlandırılmış, birbirine 

benzeyen ya da yinelenen veriler dikkate alındıktan sonra genel başlıklar 

altında toplanmıştır. Böylece kapsamlı bir veri incelemesi temalar altında yer 

alacak şekilde daraltılmış ve özetlenmiştir (Şimşek, 2018: 187). Oluşturulan 
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temalar sanal ortamda oluşturulan hashtag’ler doğrultusunda belirlenmiştir. 

Bulgular analiz edilirken sosyal medya kullanıcılarının isimleri verilmemiş, 

incelenen her gönderi “paylaşım” olarak adlandırılmıştır. Belirlenen temalar şu 

şekildedir: #canımkendim, #iyikivarım, #kendimeteşekkürederim, 

#hayatbenim, narsisizmi sempatik gösteren paylaşımlar.  

 

4.1.Canım Kendim   

Aşağıda Facebook uygulamasından alınan “#canımkendim” etiketiyle 

sanal uzamda dolaşıma sokulmuş paylaşımlar gösterilmektedir. Paylaşım 1. 

“💥Uzmanlık alanlarımı sayarsam sıkılırsınız. 😉😂      💥Sonuçta ben çalışmayı 

ve kendimi çok seviyorum 💙 👏 Kendimle gurur duyuyorum ve yaşamımı çok 

seviyorum”. Paylaşım 2. “Hayatındaki herkes sana muhalefet ediyorsa kendi 

alnından öp tadını çıkar iktidar sensin demektir..... #CanımKendim”. Paylaşım 

3. “Vefaysa vefa, kinse kin. Bu saatten sonra zerre vicdanım titremez… #vicdan 

#mutluhaftalar #canımkendim” (Facebook, 2022).  

Sosyal medya ortamında paylaşılan bu gönderilerde görüleceği üzere 

kişilerin her zaman haklı olduklarını, en iyisi olmaları gerektiğini veya daha 

fazlasını bildiklerini hissetmeleri narsisizm belirtileridir (Firestone, 2017). İlk 

paylaşımda uzmanlık alanlarının büyüklenme ile belirtilmesi, ikinci 

paylaşımda güç ve iktidarın vurgulanması üçüncü paylaşımda da benzer şekilde 

vicdan açıklaması narsisizmin sanal ortamdaki yansımalarını göstermektedir. 

Narsisitler davranışta genel bir büyüklenmecilik, empati eksikliği ve hayranlık 

ihtiyacı örüntüsü olarak (Brogaard, 2019) otoriter, antisosyal, soğuk ve kindar 

kişilerarası sorunlar bildirirler (Dickinson & Pincus, 2003: 188). İncelenen bu 

paylaşımlarda narsisizm kavramının en belirgin özelliği olan benliğin 

yüceltilmesi söz konusudur. Benlik, kendiliğin gücünü temsil etmektedir. 

Dolayısıyla başarı ve güç arzusu narsisistik bir boyutta benliğin sunumu ile 

görünürlük kazanmaktadır. Narsisistik bir kişi için diğerlerine üstünlük 

sağlamak egonun tatmin edilmesi için en temel gayedir. Narsisistik kişi aslında 

sosyal medyada diğer insanlarla iletişim kuran kişi değildir sadece kendini 

göstermek için paylaşım yapan kişidir, bu gösteriş için de diğer İnternet 

kullanıcılarına ihtiyacı vardır. Aksi takdirde narsisistik kişi kendisinden 

başkasını tanımamaktadır. Sosyal ağlarda narsisizm sadece metinsel öğelerle 
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dolaşıma sokulmamaktadır. Aşağıda Facebook uygulamasında paylaşılan 

narsisizm içerikli bazı görseller analiz edilmiştir. 

 

  
Görsel Grubu 1. “Canım Kendim” Temalı Paylaşımlar (Facebook, 2022) 

 

Yukarıda incelenen görsellerin her biri farklı bir paylaşımı 

göstermektedir. “Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum”, “beni seviyorum”, 

“canım kendim”, “ben kendim” gibi narsisizm içeren cümlelerin yanı sıra pasta 

üzerine “iyi ki doğdun canım kendim”, “14 Şubatta kendime hediye alıcam 

canım kendim” ile “sevmezseniz sevmeyin lan ben kendimi severim canım 

kendim” gibi hakaretamiz görseller de görülmüştür. Hatta sosyal medya 

kullanıcıları narsisizmi sanal boyutta öyle bir hale getirmişlerdir ki kendi 

kendileri ile ilişki yaşadıklarını “canım kendim ile bir ilişkisi var” profili ile 

göstermişlerdir. Bu paylaşımlar gerçek hayatta her ne kadar çekinilecek 

durumlar olsa da sanal ortam bu çekinkenliği kırmıştır. Son görselde ise “canım 

kendim günü yapılacaklar listesi” şu şekilde sıralanmıştır: Havalı bir 

yapılacaklar listesi hazırlamak, maddelerin yanına havalı tikler atmak, altılı 

stoğunu kontrol etmek, boş duvara bakıp hayallere dalmak, saçma tiktok 

videolarına düşüp bundan kimseye bahsetmemek.  

Narsisizmin genellikle büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm olarak 

adlandırılan iki farklı boyutu olduğunu gösteren kanıtlar birikmiştir. Bireyler 

bu boyutlardan herhangi birinde narsistik tavırlar sergileyebilmektedirler. 

Büyüklenmeci narsisizm, dışa dönüklükle pozitif, nevrotiklik ve uyumlulukla 
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negatif ilişkilidir; savunmasız narsisizm, nevrotiklik ile pozitif, dışa dönüklük 

ve uyumluluk ile negatif ilişkilidir (Miller vd., 2011). İncelenen bu paylaşım 

büyüklenmeci narsisizm olarak değerlendirilmiştir. Savunmasız narsisizm daha 

çok depresyon, kaygı, düşmanlık, paranoya ve kişilerarası duyarlılık ile 

ilişkilidir (Miller vd., 2011). Büyüklenmeci narsisistler yüksek düzeyde 

büyüklenmecilik, saldırganlık ve baskınlık sergilerler. Daha özgüvenli ve daha 

az hassas olma eğilimindedirler. Genellikle seçkincidirler ve herkese ne kadar 

harika olduklarını söylemekte sorun yaşamazlar (Firestone, 2017). Çoğunlukla 

olumsuz kendilik temsillerini yansıtan korkulu ve saplantılı stiller barındırırlar 

(Dickinson & Pincus, 2003: 188). Ayrıca bu kişiler “büyük” bir kişiliğe sahip 

olma eğilimindedirler (Firestone, 2017). 

 

4.2.İyi ki Varım 

Bu başlıkta Facebook uygulamasından #iyikivarım hashtag’ı öncelik 

alınarak ulaşılan “iyi ki varım” temalı paylaşımlar gösterilmektedir. Paylaşım 

4. “Şimdi Üniversite düşünsün o zaman!!! Kaydımı yenilettim !!Daha hırslı ve 

kendine inanan ben ile üniversiteyi bitirmeye 1 yılım kaldı!!💪💪💪”. Paylaşım 

5. “🔺Kendime ve yeteneklerime güveniyorum. 🔺Yeteneklerim beni değerli ve 

eşsiz kılıyor. 🔺Duygularımı hissetmek için kendime izin veriyorum. 

🔺Kendime saygı duymanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. 🔺Kendime her 

zaman güvenirim. 🔺Kendime ihtiyacım olan dinlenmeyi vererek kendimi 

seviyor ve saygı duyuyorum. 🔺Elimden gelenin en iyisini yapmayı biliyorum. 

🔺Hayatımın merkezinde olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. 🔺Özel 

olduğumu, önemli olduğumu ve eşşiz yeteneklere sahip olduğumu biliyorum”. 

Paylaşım 6. “Bazen kendime bakıyorum söyle bir, sonra diyorum ki "iyiyim 

iyi, ne yaşadıysam iyi ki yaşadım, yine olsun yine yaşarım" çünkü biliyorum ki 

yaşamasaydım, o hataları yapmasaydım, o deliliklerde kulaç atmasaydım 

bugün olduğum deli kelebek olamazdım. Helal olsun be bana! İyi ki varım!”. 

Paylaşım 7. “Farklı olduğum için eleştirenleri, sıradanlığımla ezerim, sulu 

götürür susuz getiririm, en büyük kahramanıma her sabah aynada göz kırpmayı 

borç bilirim, kendim üzerine her iddiaya girerim“ (Facebook, 2022). 

Orta düzeydeki narsisizm insanın kişisel işlevselliği ve eylemleri için 

gerekli kabul edilir (Chatterjee & Hambrick, 2006: 9). İnsanın kendini sevmek 

istemesi bütün insanlarda görülebilecek bir duygudur. Ancak kişiden kişiye 
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özbenliği sevme biçiminin önemli farklılıklar gösterdiği kolayca fark edilebilen 

bir durumdur. Hemen hemen herkesin benmerkezci veya narsisistik özellikleri 

olmasına rağmen, çoğu insan kişilik bozukluğuna sahip olma kriterlerini 

taşımamaktadır (Firestone, 2017). Klinik narsisizm nadirdir. Nüfusun sadece 

yüzde birini etkiliyor ve bu sayı oldukça sabit görünmektedir (Brogaard, 2019). 

Örneğin “iyi ki varım” teması altında incelenen bu paylaşımlar klinik bir tanı 

gerektirmemektedir. Daha çok mizahi yönde narsisist tutumlar sunmaktadır. Bu 

konuda örnek başka bir paylaşım şu şekildedir: Paylaşım 8. “Nazardan bıktım 

artık ama güzellik ortalamasını arttırmak için dışarı çıkmak zorundayım😁🤣” 

(Facebook, 2022). Tıbben tedavi edilmesi gereken patolojik narsisizmden farklı 

olarak görülen bu paylaşımlardaki normal narsisizm, olumlu bir benlik imajı 

geliştirme, sosyal ortamlarda kendini geliştiren deneyimler arama ve başarı ile 

ilgili bağlamlarda baskınlık iddiasında bulunmak (Pincus & Lukowitsky, 2010) 

olarak değerlendirilmiştir. Özellikle 8. paylaşımda benlik bir güzellik abidesi 

olarak kurgulanmıştır. Mesajın kurgulanışı fiziki güzelliği sergilerken narsistik 

kişi onaylanma arzusunu sosyal medya imkânları ile idealleştirdiği güzelliği 

üzerinden kazanmak istemiştir. Böylelikle güzelliği ve kendiliği üzerinde 

toplamıştır. Paylaşım 9. “Kusurlarımı seviyorum, suratımı asmayı, kızınca 

küsmeyi, kıskançlık krizlerimi, alınganlıklarımı, öfkelerimi, beni seviyorum. 

İyi ki varım, iyi ki ben benim...” (Facebook, 2022). Önceki paylaşım gibi 

olumlu narsisizme örnek olarak gösterilebilecek bu paylaşımda kişi kendini 

sevme ve sevgi ilişkisini sürdürebilme kapasitesine sahip olduğunu 

göstermektedir (Doğaner, 1996: 70). 
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Görsel Grubu 2. “İyi ki Varım” Temalı Paylaşımlar (Facebook, 2022) 

 

“İyi ki varım” başlığı altında incelenen bu görsellerde metin içerikli 

iletilerde olduğu gibi olumlu sayılabilecek narsisizmin izleri görülmektedir. 

Örneğin “tatlılar sıcakta bozuluyormuş, kendim için endişeleniyorum” görseli 

ve “Psikoloğuma kendime olan aşkımı ve mükemmelliğimi anlattım, bi yere 

gönderdi, gömlek vereceklermiş bana, kendime sarılabilecekmişim, çok 

heyecanlıyım” yazılı görseller çekiciliğin, biricikliğin ve güzelliğin zararsız bir 

boyutunu sunmuştur.  

 

4.3.Kendime Teşekkür Ederim 

Bu paylaşımlarda narsisizm daha çok doğum günü mesajları üzerinden 

kurgulanarak paylaşılmıştır. Örneğin: Paylaşım 10. “Kendime #43yaş hatırası 

💜 Kimsenin yarım, eksik sevgisine kendimi muhtaç etmediğim için, doğama 

uymayana uymadığım için, beni ben yapan taraflarımı kabul edemeyenleri 

hayatımdan uğurladığım için, sevmekten vazgeçmediğim için, sıkıntılı 

zamanlarımda dahi neşemin kaybolmasına izin vermediğim için, aksini 

yapmamı söyleyenler olmuş olsa da beni mutlu eden ne varsa yapmaya devam 

ettiğim için, en büyük sadakati kendi ruhuma gösterdiğim için, hayatımdaki 

boşlukları önce kendim çabalayarak kapatmayı seçtiğim için kendime 

kocamannn teşekkür ederim”. Paylaşım 11. “Bugün, 37 yaşıma erdim. Bu yaşa 
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kadar sayısız duygu enkazının altından #birbaşıma sapasağlam çıktım, birazcık 

çiziğim, çatlağım, kırığım olmuş olabilir ancak konumuz bu mu asla değil. Her 

geçen yıl daha da erildim, farkına vardım, cesur oldum, kimseden beklentim 

olmadı, kendi kendimin pusulası oldum. Bu yaşıma kadar acı tatlı yaşadığım 

hiç bir yaşanmışlıktan pişman olmadım. Aklımsa hâlâ yaşamadıklarımda. Üç-

beş dost, üç-beş kan bağı dışında hayatımda kimseye yer veremedim. En 

önemlisi de ne kimsenin hayatına karıştım, ne de hayatıma karışılmasına 

müsade ettim. En çok duayı; kazancımı, öz güvenimi, hayattaki dik duruşumu 

sağlayan işim ve sağlığım için ettim, ediyorum, edeceğim🙏. Sadece kendime 

tek sitemim "kendini bu kadar yalnızlığa alıştırıp, her şeyin üstesinden bir 

başına gelmemeliydin be prenses". Yaşayacak, keşfedecek, görecek, gezecek, 

deneyimleyecek, belki de yeniden sevecek daha çok anlar ve yarınlar beni 

bekliyor ✨. İyi ki doğdum ve şu yalan dünyaya #birbaşıma kafa tuttum, kafa 

tutuyorum, kafa tutacağım💃ve bir şey daha; evet, belki kolay olmadı ancak bu 

renkli hayatı ben seçtim!. 🐞🦋🌈🎉       🌼🍀💫🍷🍺🎠            🎨👠♒". Paylaşım 

12. “Kendime teşekkür ederim. Bir gün kendine teşekkür edeceksin🙏. Bugün 

neden o gün olmasın? Hadi kendine teşekkür etme vakti      Birazcık 

şımarmaca” (Facebook, 2022).  

Narsisizm araştırması benlik saygısı ile karmaşık bir ilişki içerisindedir. 

Benlik saygısı yüksek olanlar ile narsisizmi yüksek olanlar arasında önemli 

farklar vardır. Örneğin kendinden emin olmak hissi benlik saygısı ve kişisel 

olarak kabul edilirken, kendini diğerlerinden üstün ve kibirli hissetmek ise 

kişilerarası ve yüksek narsisizm olarak kabul edilmektedir (Rosenthal & 

Hooley, 2010). Paylaşımlarda geçen kimseye muhtaç olmadan yaşamak, 

kendine teşekkür etmek ve en büyük sadakati kişinin kendi ruhuna göstermesi 

benlik saygısını gösterirken, her şeyin üstesinden gelme gücünü tek başına 

kendinde görmek ve dünyaya kafa tutmak ifadeleri büyüklenme örneklerini 

göstermiştir. Narsisizm bu paylaşımlarda kişinin kendi kendisine teşekkür 

etmesi olgusuyla örülmüştür. Metinlerde bu olgu izlenirken paylaşımların 

geneline hâkim olan teşekkür etme ihtiyacı,  üstünlüğün, ayrıcalığın ve 

farklılığın simgesine dönüşmüştür. Bu ayrıcalık ve farklılık ise narsisistik 

anlamda kibir ve eşsizlik durumlarına işaret etmiştir. 

Araştırmacıların bir kısmı yüksek benlik saygısını olumlu bir özellik 

olarak görmekle birlikte (Foster vd., 2003) sosyal medyada insanlar bu saygıyı 



93 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

abartarak çekici çevrimiçi öz kimlik oluşturmakta ve kendilerini diğer 

kullanıcılara popülerlik ihtiyacını karşılayan çekici bir şekilde sunmaktadırlar. 

Bu şekilde benlik saygısını artıran, kendini doğrulayan ve güven veren 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Ryan vd., 2014). Aşağıdaki görsellerde de 

incelendiği gibi kişinin kendisine teşekkür etmesi normal narsisizm olarak 

değerlendirilirken kendini her konuda haklı ve hatasız bir varlık olarak 

gösterme çabası büyüklenmeci narsisizm olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

 

Görsel Grubu 3. “Kendime Teşekkür Ederim” Temalı Paylaşımlar (Facebook, 2022) 

 

“Hırslıyım, meraklıyım, sınıflandırılabilir birisi değilim” gibi örnek 

gösterilebilecek benlik bilgisi ile kişi kendisi hakkında bildiklerini 

formülleştirir ve organize eder; benliğini sunma ile kendini başkalarına en iyi 

ve mükemmel şekilde göstermek için elinden geleni yapar (Aronson vd., 2012: 

245). Narsisist kişilerin kimliklerini gösteren kapı, kendilerini içinde buldukları 

büyüklenmeci bir yapı oluşturma gerekliliği hissetmeleri biçiminde yanlış 

ayarlıdır. İnsanlara gösterdikleri kişi, onları oluşturan yapının yalnızca bir 

yüzüdür. Kendileri de bunun farkına varamazlar, çünkü onlar kendi 

algılayışlarına göre dışarıya gösterdikleri şeyler, yani “cezbediyorum, 

parlıyorum, etkiliyorum o halde varım” gibi düşüncelerdir (Wardetzki, 2018: 

16) 
 

4.4.Hayat Benim 

Bu başlıkta sosyal medyada paylaşılan “hayat benim” temalı metinler ve 

görseller incelenmiştir. Bu paylaşımlarda narsisizmdeki benlik olgusu hayat 

benim imgeleri ile oluşturulmuştur. Paylaşım 13. “Kendimden çok memnunum, 

tırnağım taşa değmesin düşmanlarım baka baka kahrolsunlar”. Paylaşım 14. 
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“Taklitler aslını yaşatır!!💫💫”. Paylaşım 15. “#hayatbenim. Tercih benim. 

Seçim benim. İmkân benim. Hiçbir şey kimseyi ilgilendirmez...”. Paylaşım 16. 

“Ben yaptıklarımın ve gördüklerimin doğru olduğunu bildikten sonra dostum 

veya düşmanım ne demiş zerre kadar "umurumda" değil, "herkes önce kendi 

yamasını, kapatsın...!" (Facebook, 2022). İncelenen bu metinlerde görüldüğü 

gibi narsisist bireyler çoğunlukla eleştiriye kapalı olup, alınganlık, kızgınlık ve 

üzüntüyle buna karşılık verirler, kendi gerçekliklerinden başka bir gerçeklik 

tanımazlar. Farklı belirtileri ne olursa olsun narsisizm olgularının hepsinde dış 

dünyayla ilginin kesilmesi, narsisist kişinin kendi bedeniyle meşgul olması, 

kendi bedenine veya güzelliğine tutkun olması, tanıdığı en önemli gerçekliğin 

kendisi olduğu ve başka insanların dünyasındaki gerçekliği kendi 

gerçekliğinden farklı bir gerçeklik olarak kavrayamaması ortak özelliklerdir 

(Fromm, 1982: 69-70). Aşağıda ise görsel formdaki paylaşımlar incelenmiştir.  

 

 
Görsel Grubu 4. “Hayat Benim” Temalı Paylaşımlar (Facebook, 2022) 

 

Yukarıda incelenen görsellerde “yerine koyamayacağım bir kimse varsa 

o da kendimdir”, “bazen kendime sarılıp derim ki; ben hep seninleyim”, “sakin 

olmayın çünkü bugün benim doğum günüm ne gerekiyorsa onu yapın”, 

“benimle evlenecek olan kişinin şansından istiyorum”, “kendi kendime 

konuşmayı severim çünkü tanıdığım en kafa dengi insan benim” içerikleri 

narsisizmin “ben” olgusunu gözler önüne sermiştir. Mesajlar ve görsellerdeki 

imgeler, aynı zamanda narsisizmin temel özelliklerinden bir diğeri olan 

büyüklenme ediminin yansımalarını göstermiştir. Başkalarının 
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değersizleştirilmesi ve benliğin yüceleştirilmesi paylaşımların her birinin 

kurgusal merkezinde yer almıştır. Kendisi dışındaki diğer insanları kayda 

değersiz olarak görme, temel anlamda büyüklenmeci tutumun en belirgin 

göstergesidir. Bu paylaşımlarda ötekilerin basitleştirilmesi ve kendini beğenme 

narsisizmin simgesel ifadelerini konumlandırmıştır. Bunlara ek olarak 

incelenen şu paylaşımlarda da aynı kriterlere rastlanılmıştır:  

Paylaşım 17. “Bugün benim doğum günüm💖 O zaman 40 gün 40 gece 

kutlamalar devam etsin”. Paylaşım 18. “Dengem de yok dengim de…”. 

Paylaşım 19. “Bugün günlerden “ben” 💫 🎂”. Paylaşım 20. “Benimle kavga 

edilmez, çünkü tad vermez...”. Paylaşım 21. “Sırtımı kendime yasladım, 

dünümde de, bugünümde de yarında...” (Facebook, 2022). Narsisizmin 

çoğunlukla olumsuz çağrışımlar uyandırmasının nedeni işte bu formdaki 

paylaşımlardır. Narsisizme karşı olumlu bir yaklaşım sergileyen Kohut’a 

(2004: 7) göre narsisizm genellikle toplumda ahlaki bir eksiklik ve kötü bir 

özellik gibi görme eğiliminden kaynaklanmaktadır. Çünkü “narsisistler”, 

başkalarını kendine bağımlı kılarak özerk kalma ve onlara hükmetme 

eğilimindedir. “Narsisistler” diğerlerini ayartmakta ve onları kendi istedikleri 

yönde manipüle etmektedirler (Wardetzki, 2018: 15). Özellikle 

“övmeyeceksiniz mesaj atmayın” yazılı görseli, övülme ihtiyacının narsisizmin 

temel parametrelerinden biri olduğunu göstermektedir. Burada benlik arzusu 

övülme ve hayranlık uyandırma isteği çerçevesinde örülmüştür. Bu konuda 

sosyal medyada kullanıcıların ne kadar beğeni ve yorum aldıkları ve buna göre 

kendilerini diğer kullanıcılarla kıyasladıkları önemli faktörlerdir (Rajesh, & 

Rangaiah, 2022). 
 

4.5.Narsisizmi Sempatik Gösteren Paylaşımlar 

Bu başlıkta “canım kendim”, “iyi ki varım”, “kendime teşekkür ederim” 

ve “hayat benim” temaları altında incelenen paylaşımlardan sonra narsisizmi 

sempatik gösteren paylaşımlar incelenmiştir. Bu paylaşımlar şunlardır: 

Paylaşım 22. “Bence insan önce kendini sevmeli… Ve önce kendi diyebilmeli 

kendine; ‘İyi ki doğdun! İyi ki varsın!’ diye…”. Paylaşım 23. “Kendini yok 

sayma, sal gitsin! Aslolan sensin...”. Paylaşım 24. “Bir 

#kendimeteşekkürederim akımı başlatmak istiyorum. Niye mi çünkü kendine 

yaklaşmak kendini kucaklamak gibisi yok”. Paylaşım 25. “Kendine, sadece 

kendin lazımsın..”. Paylaşım 26. “Sevgililer günü kutlu olsun; olsun da, ya o 
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yalnızlar, o bir elini hep diğeriyle ısıtanlar, değişmez sevgilisi kendisi olanlar” 

(Facebook, 2022). İncelenen bu paylaşımlarda narsisizmi sevdirmekle 

yalnızlığın eşleştirildiği göze çarpmaktadır. Blachnio ve Przepiorka (2018) gibi 

bazı araştırmacılar yalnızlığın problemli Facebook kullanımı ve problemli 

Facebook kullanımının da yalnızlığı yordadığı sonucuna ulaşmışlardır. Çünkü 

yalnız bireyler, kendilerini sunma becerilerinden yoksun olma eğilimindedirler, 

bunu telafi etmek için de çevrimiçi etkileşimleri tercih etmektedirler. Yalnızlık, 

kasıtsız sosyal kopukluk veya yalnızlık bilincidir (Russell, 2009). Yalnız 

kişiler, olumsuz duygularından kaçmak için sıklıkla çevrimiçi sosyal iletişimi 

kullanmaktadırlar (Caplan, 2005). İlginç bir şekilde, diğerlerine göre yalnızlık 

düzeyi daha yüksek olan kişiler daha fazla Facebook arkadaşına sahip kişilerdir 

(Skues vd., 2012: 2414). İncelenen mesajlarda bu yalnızlığın sosyal medya 

ortamlarında narsisistik davranışlar şeklinde tezahür ettiği görülmektedir. 

“Narsisist” profilini süs olarak taşıyıp ondan gurur duyanların sayısı çok 

ta az değildir. Narsisizm dikkat çekmeyi garantilemekte, ayrıca zenginlik, 

başarı ve iktidarı desteklemektedir (Wardetzki, 2018: 15). Narsisizm bireysel 

olmakla birlikte aynı zamanda bir veba gibi yayılan kültürel bir olgudur. 

Narsisizmin yaygınlık kazanmasında medya ve yeni iletişim teknolojilerinin 

rolü göz önünde bulundurulmak zorundadır (Alanka & Cezik, 2016: 548). Bu 

nedenle çalışmada sıklıkla narsisizm içeriklerine sahne olan Facebook 

uygulaması örneklem olarak seçilmiştir. Örneklem belirlenirken araştırma 

sorunsalına en uygun olabilecek öğelerin seçimine özen gösterilmiştir. Çünkü 

araştırmanın amacına göre seçilen örneklem sonuçların yorumlanmasında en 

doğru bilgileri verecektir (Şimşek, 2018: 121). Örneklem olarak seçilen 

Facebook'un yoğun kullanımının ne kadar önemli ve zararlı olduğu konusunda 

araştırmacılar arasında bir anlaşma söz konusudur. Facebook kimi durumlarda 

iş hayatına, akademik faaliyetlere ve kişilerarası ilişkilere kötü şekilde 

müdahale edebilmektedir (Poli, 2017). Sosyal medya uygulamalarında ve 

özellikle Facebook platformunda narsisist olmak artık bir moda haline 

gelmiştir. Bunda narsisizmi sempatik göstererek diğer kullanıcıları teşvik eden 

öğelerin rolü yadsınamayacak kadar önemlidir.  
 

SONUÇ 

Araştırma sürecinde sosyal ağlarda görülen narsisistik tutumların 

psikanalitik açıdan klinik vakalar olarak görülen narsisistik ruh bozukluğundan 
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çok narsisistik kişilik şeklinde görüldüğü tespit edilmiştir. İncelenen 

paylaşımlarda bireylerin büyüklenmeci bir tavırla yaptıkları paylaşımlar klinik 

müdahaleler gerektirmeyen kendini beğenen ve kibirli narsisistik kişilik 

üzerinden şekillenmiştir. Bu paylaşımlar daha çok ilgi çekme, beğenilme, 

takipçi sayısını artırma, kendi kendini motive etme, sahip olduğu özellikleri 

olduğundan fazla abartarak başkalarına üstünlük uygulama gibi dürtülerle 

kurgulanmıştır. Ciddi anlamda kişinin çevresine zararı dokunmayan bu 

paylaşımların daha çok sosyal ağ siteleri aracılığıyla benlik duygusunu 

yükselterek kendini tatmin etmek amacıyla şekillendirdikleri görülmüştür.   

Temelde Narkissos mitine dayandırılan ve sosyal medya 

uygulamalarında sayısız kullanıcı ile zirveye ulaşan narsisizm Facebook 

özelinde sosyal ağlarda kişinin kendi kendine beslediği abartılmış sevgi ve 

yükseklik duygusu şeklinde görülmüştür. Paylaşımlarda narsisizm ilişkisini 

çözen bağlantı narsisistik kişinin diğer insanları aşağılaması duygusu olmuştur. 

Narsisizmin bireysel söylemlerine odaklanan çalışmada sosyal medyanın her 

türlü içerik üretip yayınlayabilme özelliğinin narsisistik paylaşımların 

sürdürülmesinde ve meşrulaşmasında önemli bir etken olduğu gözlemlenmiştir. 

Narsisistik davranışların en fazla yoğunlaştığı benmerkezci tezahürler sosyal 

medyada artık herhangi bir karakterin sıradan bir özelliğiymiş gibi 

görünmektedir. Öyle ki narsisizmi sempatik ve masum göstermeye çalışan 

paylaşımlar, özellikle çalışma kapsamında incelenen “canım kendim” temalı 

iletiler kendini taparcasına sevmeyi, başkasını görmezden gelmeyi neredeyse 

tamamen doğal bir gereksinim gibi göstermektedir. Bu da sosyal ağlarda 

narsisistik tutumların hızla yayılmasındaki en önemli faktörlerden biri olarak 

değerlendirilmiştir. 

Çalışma doğrudan sosyal medya kullanıcılarının profil veya kişisel 

fotoğraflarına odaklanmamıştır. Daha çok narsisizmi sempatik bir formda 

sunan görsel öğelere yoğunlaşmıştır. Yazılı paylaşımlarda narsisizm çok açık 

bir şekilde kendini gösterse de görsel öğelerde narsisizmi olumlama, sevdirme 

ve insan için kaçınılmaz bir gereksinim gibi gösterme eğiliminin var olduğu 

kanaatine varılmıştır. Yapılan analizler sonucunda narsisizmin sosyal ağ 

kullanma motivasyonuyla direkt ilişkili olduğu görülmüştür. Sosyal medyada 

kişilerin kendilerini var olan gerçek özellikleriyle tanıtmanın yanı sıra narsisist 

bireylerin kendilerini olduğundan çok daha farklı göstermek ve bu profili ispat 

etme yoluyla büyüklenmeci bir benlik sunumunu sürdürmek için çaba 
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gösterdikleri görülmüştür. Facebook özelinde sosyal medya ortamları yüksek 

benlik sunumu için mükemmel ortamlardır. Hem yazı, hem görsellik hem de 

emoji gibi araçlarla narsisistik öğelerin oluşumu için tüm gereksinimler bu 

platformlarda mevcuttur.  

Elde edilen bulgularda narsisistik öğelerle kullanıcıların kendilerini 

çekici gösterme motivasyonu çoğunlukla ön plandadır. Kullanıcılar başkaları 

için daha da çekici olarak algılanmak duygusuyla mesajlarına narsisizm içerikli 

imajlar yerleştirmektedirler. Bunun yanı sıra örneğin “ben ve ben” temalı 

imajlar, bu paylaşımı yapan kullanıcıları çekici göstermekle kalmayıp aynı 

zamanda narsisizm sermayesine katkıda da bulunmaktadır. Bu imajlarla 

karşılaşan her sosyal medya kullanıcısı için narsisizmin doğallaşması ve 

sempatikleşmesi kaçınılmaz görünmektedir. Bu paylaşımlara makro ölçekte 

bakıldığında ortaya büyük bir sermayenin çıktığı görülmektedir. Bilinçli veya 

bilinçsiz hangi amaçla paylaşılırsa paylaşılsın, bu öğelerle narsisizmin sosyal 

ağlarda geniş kitlelere ulaştığı ve küresel ölçekte narsisizmin yayılmasına katkı 

sağladığı düşünülmektedir. Paylaşımların temel hedefi kişinin kendini üstün bir 

varlık olarak tanıtması iken öte yandan bu paylaşımlarda işleyen alt mekanizma 

narsisizm dalgasının yayılmasını önemli ölçüde beslemektedir.  

“Canım kendim” temalı iletilerde incelendiği gibi sosyal medyada 

narsisizm çeşitlerinden hem olumsuz anlamda değerlendirilen büyüklenmeci 

(kibirli) narsisizm hem de “iyi ki varım” temalarında görüldüğü üzere kişinin 

ruh dünyasına ciddi zararlar vermeyen olumlu sayılabilecek narsisizmin izleri 

görülmüştür. Çalışma kapsamında narsisizm hakkında son söz olarak şunlar 

söylenebilir: kişinin toplumsal normlar ile makul sayılabilecek ölçülerde 

kendisini tanıtması, sevmesi ya da beğenmesi bir kişilik bozukluğu olarak 

görülmemektedir. Ancak kendisini başkalarından üstün görmesi, bunu 

yaparken de diğer insanları ya da nesneleri küçümsemesi ve olmayan 

özelliklerini varmış gibi göstermesi davranışsal bir problem olarak yani 

narsisistik kişilik olarak görülmektedir. Çalışma sonucunda sosyal medya 

kullanıcılarının paylaşım yaparken benmerkezci tutumlarını kırmalarının, diğer 

insanlara gerekli empati ve saygıyı göstermelerinin ve sonuçta kendilerinin de 

bir insan olduklarını unutmamalarının narsisistik paylaşımları önemli ölçüde 

minimize edeceği düşünülmektedir.  
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INTRODUCTION 

Although its historical roots go back to ancient times, the presence of 

experts in the political field became evident with many changes in the 20th 

century. Transformations in political party structures and the impact of 

mediatization have made it necessary to benefit from expert knowledge in the 

production and presentation of politics. Experts from different fields have 

become prominent actors in politics within the new forms of politics that spread 

from the United States to the whole world and are discussed in the context of 

'Americanization' and 'Modernization' (Negrine and Papathanassopoulos, 

1996). 

 This study examines how the experts, including public opinion 

researchers, public relations experts, journalists, sociologists, and political 

scientists, who are among the prominent actors of the political sphere, become 

visible in the context of transformations in the political sphere in Turkey. In 

this respect, the transformations in the political field in Turkey will be detailed 

by dividing them into three periods in time. First, the transition to a multi-party 

system in 1946 and the process of the Democratic Party's coming to power, and 

the next developments will be explained Then, it will be mentioned how the 

changes in the political, economic, and social structure of Turkey after 1980 are 

reflected in the use of specialist knowledge. In terms of the subject, In the last 

period, after the 2000s, especially after the Ak Party came to power in 2002, 

how the concept of political communication differentiated and the roles of the 

experts here will be summarized. 
 

1. Transition to Multi-Party System in Turkey 

After the Second World War, Turkey was also affected by the processes 

of change that took place all over the world. After the Ottoman Empire 

collapsed, the establishment of the Republic, and the single-party period, 

Turkey switched to multi-party political life in 1946. Turkey's transition to 

multi-party political life was influenced by many developments within and 

outside the country. The social and economic devastation following the Balkan 

Wars, the First World War, and the War of Independence deepened with the 

impact of the 1929 Depression. The burden of the economic crisis fell on the 

small and middle peasantry and the wage earners with the contribution of global 

developments. Upon the start of the Second World War, the economic burden 
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of the people became even more severe, and social unrest began to emerge 

against practices such as the Wealth Tax, the Farmer Land Law, the Soil Crops 

Tax, the National Protection Law and the Road Tax. Initiatives of Liberalization 

accelerated the transition to multi-party life in line with the policies of 

rapprochement with the West against the increasing Soviet threat (Kara, 1984; 

Uluç, 2020). 

 The Landing Law, discussed in the Turkish Grand National Assembly 

during the Presidency of İsmet İnönü, caused discontent within the Republican 

People's Party. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, and Refik 

Koraltan submitted a motion to the Parliamentary Group of the Republican 

People's Party on 7 June with a Quartet representation. The proposal referred 

to international democratic developments and demanded that Turkey follow 

similar democratic. This faction that developed within the Republican People's 

Party was excluded from the party, and on September 21, Menderes and 

Köprülü were expelled from the party, followed by Koraltan on November 27. 

Celal Bayar resigned from the İzmir deputy because he protested the dismissals 

(Kara, 2019 p. 382). After the developments, the Democratic Party (Demokrat 

Parti) was established on January 7, 1946. Although it has been a short time 

since the establishment of the Democratic Party the elections that should have 

been held in 1947 were held on 21 July 1946, taking one year forward. The 

Republican People's Party won the elections, which were held with the open 

vote and secret counting principle. 

 Having assumed the role of the opposition party for nearly four years, 

the Democratic Party overwhelmingly seized power in the elections held on 14 

May 1950 and ended its 27-year single-party rule. With the transition to multi-

party political life, the first examples of benefiting from experts and expertise 

began to be seen. The posters and brochures symbolized by the "Enough, Word 

Belong to the Nation" (Yeter, Söz Milletin) banner used by the Democratic 

Party was the most used election campaign material in this period. Not only the 

Democratic Party, which won the election but also the Republican People's 

Party, which was defeated, entered a period of restructuring and sought to 

benefit from experts, even though it did not carry as much professional meaning 

as today. Another significant feature of the 1950s was the utilization of radio 

as a mass communication tool by political communication activities. In the 

multi-party life in Turkey, the Democratic Party's rule could last for ten years, 
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while democracy was interrupted by the military coup of 27 in May 1960, 

Turkey met with a military coup. 

 The development discourse and institutional developments in the 1960s 

have a dominant role in the application of experts in terms of politics and 

administration in Turkey. Institutionally, the establishment of the State 

Planning Organization has been a pioneer in the advancement of research and 

development activities. The State Planning Organization's request to conduct 

market research on the incentives it provides for investment has improved 

market research. Universities and newspapers did not become indifferent to the 

increasing interest in public opinion surveys. Many domestic and foreign 

companies that want to invest have cooperated with universities and created 

research funds. Along with the incentives aimed at encouraging industrial 

investments, public opinion research companies focused on market research 

were established, and these companies sought to expand their business areas by 

recruiting academics from universities. The financial opportunities provided by 

the projects supported by the United States of America during the Cold War 

period is another issue that increased the interest in public opinion polls and 

disseminated expert knowledge (Keskin, 2002). 

 After the 1961 Constitution came into force, the use of new 

constitutional rights, the organization of different interest groups that make up 

the society, increasing their activities, and perhaps most importantly, the fact 

that the people, who saw different political options, had the power to oppose 

the current government, caused the public administration to accept public 

relations as a management function. (Kazancı, 2002, p. 12). Thus, not only 

public opinion research, but also public relations took its place on the agenda. 

The desire to be informed about the problems and expectations of the public in 

improving the relationship between the administration and the public and the 

aim of ensuring participation in public services are the reasons for the 

establishment of public relations units and the development of public relations 

projects. 

 The idea of benefiting from experts, which started with public opinion 

surveys in 1960, continued in the 1970s under the leadership of public opinion 

polls. For the first time in the print media, just before the 1975 by-election, 

Milliyet newspaper had gotten a large-scale public opinion poll conducted in 

the Ankara sample. The study carried out by the Ankara University Faculty of 
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Political Sciences is one of the examples of the close cooperation between the 

media and experts and the use of specialized knowledge in the media. For the 

first time, A political party, the Justice Party, was prepared for the elections 

together with the advertising agency Cen Agency in 1977 (Çankaya, 1994). In 

the election campaign carried out by the Cen Agency on behalf of the Justice 

Party (Adalet Partisi), many new practices that could be considered innovations 

for that period stand out. Almost twenty thousand cassettes were distributed in 

three big cities. Common messages were tried to be given in the five million 

flyers, purple posters, and brochures used in the campaign, and to increase the 

effectiveness of the messages to the desired level, columns were purchased 

from the print media, and even though advertisements were given, a newspaper 

was published specifically (Balcı, 2006, pp. 143-144; Gazi and Cetin, 2018, p. 

138). 

When Turkey transitioned to a multi-party system, from 1946 to 1980s, 

experts in the political field started to emerge. Examples of experts existed in 

politics led by public opinion research during this period. In election 

campaigns, on the other hand, party organizations still dominated. Until the 

1980s, the effectiveness of experts in Turkey was extremely limited. The fact 

that the phenomenon of professionalization in political campaigns had not yet 

been adopted sufficiently contributed to this limitation. 
 

2. Turkey After 1980 

The milestone for Turkey in utilizing specialized knowledge in the 

process that started in the 1950s is 1980. 1980 was a period of political, 

economic, and social upheaval in Turkey. The September 12, 1980, military 

coup, the acceleration of the flow of global capital with the transition to the free 

market, and the closure of all political parties created ruptures in Turkish 

political life. The increase in state authority after the military coup, the closure 

of political parties, the restriction of trade union activities, and the loss of 

autonomy of many institutions, especially universities, is a summary of political 

life after 1980. 

The trauma caused by the military coup manifested itself in politics as in 

every field. All of the political parties that were active before September 12 

were closed, and their leaders and administrative staff were banned from 

politics. The principles of neoliberal economics were transferred to the political 
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sphere in order to create political participation limited to the ballot box and an 

apolitical society. Leaders, parties, or programs, as products, appeared before 

the voters, who were the customers, and presented themselves as the best option 

in the political market. As in the case of the Motherland Party (Anavatan 

Partisi) founded by Turgut Özal, goals such as uniting different tendencies 

under a common roof, prioritizing development, and avoiding conflict were 

frequently emphasized. The parties that were concentrated in the center started 

to resemble each other and convey their unique sides to the electorate through 

mass media and images. The disappearance of ideological differences between 

the parties, the political vacuum created by the bans, the development of mass 

media, and the model of citizenship that emphasizes individual 

entrepreneurship despite being committed to national and spiritual values have 

shown that the old habits and methods in politics are no longer valid for Turkey. 

The Motherland Party, as the representative of the neoliberal policies that 

have been influential all over the world, acted on the thesis that the state and 

society were "ungovernable". The state, which could not respond to the 

increasing expectations and demands with each passing day, was overwhelmed 

and clumsy under the burden of excessive expectations. To rescue the state 

trapped in such a situation, even constitutional rights are proposed to be 

restricted when necessary. Privatization and the abolition of the state monopoly 

are steps to prevent the crisis. In solving the problem that the state and society 

cannot be managed, market forces must also respond to the conditions created 

by increasing competition. The Basic strategy is to solve problems in a market 

where competition is kept alive. Special interest in the family, education, and 

traditions, and the strengthening of institutional structures to foster this interest 

are part of this strategy (Offe, 2001). Society can only develop through the 

unification and harmony of all its parts. In achieving unity and harmony, 

democracy should be judged according to the principle of technical rationality. 

In overcoming the obstacles to development, the state should be freed from its 

cumbersome structure, downsized, and reorganized as a technical apparatus. 

The solution to Turkey's now chronic problems has been treated as a technical 

issue, and experts with a rational and impartial perspective have been perceived 

as the key to solving many administrative, political, and economic problems. 
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During the Motherland Party rule, experts were involved in politics 

beyond the restructuring of the state. Turkey's socio-economic transformations, 

the loss of close ties between voters and political parties, and the parallel 

increase in the number of undecided voters necessitated decisions to be made 

in the presence of scientific and technical experts. It was thought that 

developing political maneuvers by knowing the demands of the electorate 

would provide a more rational view of governance. The first effects of the new 

scientific and professionalized way of doing politics based on expert knowledge 

were seen in election campaigns. 

After the military coup of September 12, 1980, during the transition to 

multi-party political life, while the reforms necessary for the implementation of 

the market economy were planned, the state authority was strengthened, and 

political participation was reduced to a minimum with elections. Having 

entered the November 6, 1983 elections in such an extraordinary environment, 

Turkey has met with examples of professionalized election campaigns. Before 

the November 1983 elections, which were held with closed political parties, 

banned political leaders and actors, and parties authorized by the National 

Security Council, political parties were given some opportunities to introduce 

their programs and targets to the public. Political parties were able to place 

advertisements in the press, and their leaders came together in an open session 

held on TRT with the legal regulations. These practices, which were new for 

that period, not only increased the public recognition of new political actors but 

also marked the beginning of professional election campaigns based on 

specialized knowledge. The Motherland Party conducted its election campaign 

in cooperation with Man Agency and built its campaign on Turgut Özal's 

personality. The party, which tried to bring together four tendencies, came to 

power alone with the support of very different ideological segments. The 

Motherland Party is one of the best examples in Turkey of party structures that 

are weak in ideology, dependent on the leader, integrated with the leader's 

personality, and aiming for power by getting votes from all segments. 

Despite the rapid social and economic changes experienced in Turkey in 

the 1980s, the policy of opening up to the world with the transition to the market 

economy, the erosion of traditional and cultural values , and the predominance 

of opportunism created a new political culture. Voters, who are in constant 

search on the slippery ground of politics, can easily change the party they voted 



111 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

for in the previous election in the next election. As alliances were effortlessly 

formed and just as easily disintegrated, political parties gradually took on a 

pathological character, and principled politics could not find the environment 

to institutionalize (Öz, 1997, p. 71). The neoliberal economic understanding 

permeated politics, and the competition rules of the free market were applied in 

politics as well. In the marketing approach where voters are customers, parties 

are businesses that make intensive efforts to obtain customers and use technical 

knowledge in every field. 

Starting with the 1983 elections, the idea of utilizing public opinion 

researchers and advertising agencies in campaign planning continued in the 

following elections, and in the elections held in the following years, the 

majority of political parties prepared for the elections together with experts. 

The process that started in the 80s progressed to another dimension with the 

development of mass media. Show-type spectacle campaigns reached their 

peak, and personal representation became evident around artificial and 

fictionalized events with the opening of private radio and television stations 

(Tokgöz, 2019). Political advertisements broadcast on radio, television, and 

cinema were added to traditional campaign materials such as flyers, brochures, 

and posters. Western, American-like election campaign methods and 

techniques, whose form and content was determined by the media, were 

imported and used in the Turkish elections. In the case of the Motherland Party, 

the leader image came to the forefront in the election campaign through the 

personality of its founder Turgut Özal, while the party and the leader were 

presented as parts that make up the whole. When the Motherland Party was in 

power between 1983-1987, the citizens were told about the government's 

actions with the program "İcraatın İçinden" which means; ‘from inside the 

execution’ as well. These programs, which TRT could not legally prepare, were 

created with the help of experts (Balcı, 2006, p. 144). 

Political parties have focused on advertising and marketing techniques 

and have preferred to use persuasion techniques that appeal to all segments of 

society beyond ideological discourses. Politics has become mediatized and 

turned into an image showcase, and the power of their programs, cadres, and 

ideological positions has decreased compared to the past, and leadership has 

become the center of politics. Each stage of the political communication 

process is meticulously planned, and in politics, which resembles a theater stage 
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that is part of the show, professional experts assume the roles that party 

volunteers used to play in the past. 

The influence of experts in the 1980s continued in the 1990s. Along with 

the power of the square, one of the main factors in the specialization of politics 

was Turkey's peculiar conditions in the 1990s. The increase in political 

instability by the failures of coalition governments, the poor state of the 

economy, and corruption further diminished the loyalty of voters to parties, and 

the voters' different voting behavior in each election period accelerated the vote 

switching between parties. Therefore, political parties have turned to public 

opinion researchers to gain the support of undecided voters who can make new 

preferences in every election period. Election campaigns were built around 

rational principles and techniques according to public expectations. The chaotic 

environment of the 1990s contributed to the institutionalization of expertise and 

elevated experts to an important position in the political sphere. The 1990s were 

a period in which the governments that were formed did not experience long-

lasting periods of power and short-lived coalition governments were effective. 

Parliamentary elections ended the uninterrupted eight-year rule of the 

Motherland Party On October 20, 1991. Turkey waited for the November 3, 

2002 elections for another period of uninterrupted government. In the last 

eleven years, different parties emerged victorious in each election, and many 

coalition governments were formed (Gülada, 2018, pp. 205-206). Many 

innovations, in terms of political propaganda, were implemented during this 

period in addition to economic and political turmoil. For example, well-known 

political communication experts such as Jaques Seguela and Clifford A. 

Botway came from abroad and took part in determining election campaign 

strategies. 
 

3. Turkey after November 3, 2002, and Specialization in 

Politics 

The elections on November 3, 2002, resulted in an unprecedented 

situation. None of the parties that were in parliament before November 2002 

were able to pass the ten percent electoral threshold, and only the Justice and 

Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi), which was founded shortly 

before the elections, and the Republican People's Party (Cumhuriyet Halk 

Partisi), which was excluded from parliament in the 1999 elections, were able 
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to be represented in parliament. A political party won the majority to form a 

government ending the era of coalition governments for the first time since 

1991. In parallel with the advances in technology during the Ak Parti rule, 

developments were observed in political communication practices. In addition 

to traditional media tools such as newspapers, radio, and television, new online 

data-based channels emerged, and these were frequently used in political 

communication processes in this period. Parties had the chance to reach large 

masses very quickly, especially thanks to social media platforms. In the post-

2002 period, enormous progress has been made in terms of specialization, and 

political parties have tried to get closer to voters by benefiting from 

communication professionals in their political communication practices. 

Political parties continued their experience of preparing for elections with 

professional advertising agencies and improved their cooperation with experts 

to follow the problems of the masses more closely. Political parties have 

cooperated with public opinion researchers more than ever before to learn the 

wishes and expectations of voters before election campaigns (Karaca and Cakı, 

2018, pp. 231-232). As a result of the same idea, political parties have sought 

to make more use of their research and development departments. Apart from 

the professional support they received from outside, political parties conducted 

research and prepared reports on almost every subject within their organizations 

and shared these reports with the public when appropriate. 

 After 2002, another characteristic of the developments in the field of 

political communication in Turkey is that with digitalization, social media has 

become one of the leading tools used to reach the public. Political 

communication practices were introduced to a new medium with the use of a 

website in Bill Clinton's campaign in the 1992 presidential elections In the 

United States. Although Clinton's website mainly served the function of 

disseminating information, over time, strong relations between political 

communication and new media were established. The content prepared in new 

media within the framework of election campaigns was created by specialized 

teams. Visuals, posters, and words were transferred to digital media, 

strengthening the two-way communication process with voters. Political actors 

preferred to reach the electorate by adopting an interactive approach. Barack 

Obama's effective use of social media in his 2008 election campaign set an 

example for the whole world (Göksu, 2018, pp.79-81). Channels such as 
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Instagram, Twitter, blogs, Tik Tok, and Facebook have turned into channels for 

politicians in Turkey to reach voters quickly and easily. This transformation has 

led to more utilization of the knowledge of experts. Political parties and actors 

have employed social media experts to prepare appropriate content on social 

media.  
 

 Table 1. Periodic Classification of Political Campaigns (Keskin, 2017: 24) 

 

Pre-Modern Modern Postmodern 

Campaign 

Organization 

Local and 

decentralized 
National coordinated 

National 

coordinated and 

decentralized 

Preparatory 

phase 

Short and 

improvised 

campaigns 

Long electoral 

campaign 

Continuous 

electoral 

atmosphere 

Central 

Coordination 

Party 

management 

Election campaign 

centers, recourse to 

specific consultants 

and party officials 

Emphasis on 

opinion polls, 

consultants and 

specialized 

electoral 

departments 

Feedback 
Local home 

visits 

Opinion polls and 

small-scale surveys 

Opinion polls, 

observations, focus 

groups and internet 

Media 

Local and 

regional press, 

flyers, posters, 

election 

Visibility on national 

channels 

Dispersed media 

channels, targeted 

advertising, direct 

appeal to the 

public, 
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literature and 

radio speeches 

Media activities 

specific to the 

target audience 

Campaign 

Activities 

Local meetings, 

limited 

campaign trips 

Media management, 

daily press 

conferences, 

television 

advertising and photo 

deadlines 

Campaign style 

using advanced 

marketing methods 

Media-centered 

structured policy, 

professional issues 

and event 

management 

Budget 
Limited 

campaign budget 

High production 

costs for TV spots 

Increased costs for 

consulting, research 

and TV spot 

 

Political campaigns have changed in the historical process. As seen in 

Table 1, political campaigns can be divided into three periods: pre-modern, 

modern, and post-modern. While pre-modern campaigns are local and 

decentralized, they have short-term effects. These campaigns are limited to 

local meetings and have a small budget. After 1950, the modern campaign 

period started. In the long election struggle, modernized campaigns carried out 

in national coordination have benefited from experts as well as party officials. 

Television has been a crucial mass media tool for modern campaigns. After 

1990, we can say that the era of post-modern movement campaigns began. In 

post-modern campaigns, messages are prepared using media tools specific to 

the target audience in a continuous election atmosphere, and experts determine 

advanced marketing methods and ensure that voters are reached with digital 

media-oriented content. 
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RESULT 

The influence of experts in the political field has increased all over the 

world, starting with the United States of America in the post-World War II 

period. Turkey has been affected by this situation, albeit a little late, and the 

power of experts in politics has become more evident over time. The reason 

why the effects of specialization were felt in Turkey later than in the United 

States and Europe that the transition to democracy in Turkey took place over a 

long period. Political campaigns are divided into pre-modern, modern, and 

post-modern periods at the beginning of the 17th century. If we make this 

distinction for Turkey, we can categorize the period from 1946 to 1980 as pre-

modern political campaigns. Campaigns in this period in Turkey were generally 

organized and planned at the local level. When party organizations were 

predominant, campaigns were planned for short periods in this period. The 

period between 1980 and 2000 has the characteristics of movement campaigns 

defined as modern as well. Modernized campaigns, which were planned at the 

national level, in which public opinion researchers and advertisers took part, 

and in which television was used, developed as a result of the conditions created 

by the military coup of September 12, 1980, and partly as a necessity. After the 

2000s, with the inclusion of digital media in the political communication 

process, the era of post-modern campaigns began. 

A periodic distinction of political campaigns sheds light on the role of 

experts in the political field. During the pre-modern campaigns in Turkey, the 

idea of utilizing experts had not developed much. After the 1980s, the 

production and presentation of politics in Turkey became more specialized, 

showing similar characteristics to developments in the world. Political and 

economic changes, technological developments, and transformations in voter 

behavior have been the reasons for the use of information produced by experts 

in Turkey and across the world. After 2002, experts are no longer just 

professionals working in election campaigns. They are the ones who design 

politics in general, work closely with political decision-makers, set and change 

the agenda. Expert knowledge now represents a power that not only covers 

election campaign activities but also plans the entire political communication 

process. 
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GİRİŞ 

İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bireylerin sosyal yaşamından 

iletişim tarzlarına pek çok alanda dönüşüm yarattığı görülmektedir. Sözü edilen 

bu dönüşüm alanları günlük hayatta bir araya gelinen ortamlarda da farklılıklar 

oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde Web 2.0 teknolojisinin sunduğu çift 

yönlü, katılımcı iletişim sayesinde temas ortamları değişiklik göstererek sanal 

dünyada da belirli amaçlar etrafında birliktelikler yaşanmaya başlanmıştır. Bu 

birliktelikler sanal topluluklar olarak anılmaktadır. Sanal topluluklar, bilgisayar 

aracılı teknolojiler ile desteklenerek, üye kaynaklı içerik üretmek ve 

katılımcıların iletişimini sağlamak adına, etkileşimi merkeze alan bir siber alan 

olarak tanımlanmaktadır (Lee, Vogel & Limayem, 2003, s. 51). Bu ortamlar 

bireylerin özellikle tanınmış kişi, kitap ya da film hayranları için bir araya 

gelebilecekleri, yaratıcılıklarını destekleyen ve hayran oldukları konular ile 

ilgili paylaşımlarda bulunabilecekleri alanlar haline dönüşmüştür. Bireyler bu 

ortamlardaki etkileşimleri sayesinde kendilerine has bir kültürün oluşmasına 

katkı sunmaktadır. Dijital dünyadaki bu topluluklar, pazarlamacılara ve 

markalara pek çok şey söylemekle beraber geleneksel tutundurma çabalarına 

da alternatif çıktılar sağlamaktadır. Bu bakımdan sanal ortamdaki bireylerin 

davranışlarını anlamlandırabilmek, topluluğun kültürünü iyi analiz edebilmeye 

bağlıdır. Öte yandan söz konusu topluluklara, bireylerin katılma 

motivasyonlarının ortaya konulabilmesi de var olan kültürün anlaşılabilmesine 

bağlı bir diğer konudur. Bu doğrultuda sanal toplulukların; marka, ilişki, 

pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler ve kültür gibi çeşitli alanlarda ulusal 

(Alakurt & Keser, 2014; Cebeci & Esen, 2016; Köker & Özer, 2017; Mutlu & 

Bazarcı, 2017; Şafak, 2017; Başlar, 2017; Narin, 2018; Aktan & Kayış, 2018; 

Sarıyer, 2019; Güzel &Keskin, 2019; Saygın & Ersoy Arca, 2020; Keskin, 

2020) ve uluslararası (Cova & Pace, 2006; Misra vd., 2008; Alavi vd., 2010; 

Royo-Vela & Casamassima, 2011; Rageh vd., 2013; Ferreira, 2015; Loureiro 

vd., 2019; Lizzo, 2019) alanyazında çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların 

her ne kadar son yıllarda artış gösterdiği gözlense de sanal topluluklara dair 

aydınlatılmaya ihtiyaç duyulan alanların olduğu aşikardır.  

 Bu bağlamda alanyazına bir katkı sunmak için çalışmada Yüzüklerin 

Efendisi hayranları tarafından kurulmuş olan “Isengard Sanayi Odaları” 

Facebook topluluğu incelenmiştir.  Bu topluluğun özellikle araştırmacılar 

tarafından seçilme nedeni; üyelerin, eserin iyi olarak ifade edilen 
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karakterlerinden ziyade kötü karakterlerinin hayranı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri ise topluluğu, diğer Yüzüklerin Efendisi 

hayran gruplarından farklı kılmaktadır. Yapılan çalışmayla ilgili topluluğun 

kültürünü, iletişim tarzlarını ve etkileşimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda altı farklı araştırma sorusu yapılandırılmıştır. Bunlar; 

1. İncelenen Facebook grubunun özellikleri nelerdir? 

2. İncelenen sanal topluluğun üye tipolojileri nelerdir? 

3. İncelenen sanal toplulukta mevcut bir hiyerarşi bulunmakta mıdır? 

4. İncelenen sanal topluluğun üyelerinin iletişimleri nasıldır? 

5. Topluluğun kullandığı dil nasıldır? Kendilerine ait bir jargonları var 

mıdır? 

6. İncelenen sanal topluluğun yazılı olan ve olmayan kuralları nelerdir? 

Araştırma kapsamında merak edilen sorulara yanıt bulmak amacıyla 

netnografi yönteminden yararlanılmıştır. Netnografi, çevrimiçi etkileşimler 

vasıtasıyla derin bir kültürel anlayışın değerlendirmesidir. Etnografide olduğu 

gibi netnografi de kültürü kendi bağlamında gerçekçi ve bütüncül analiz etmeye 

yarar (Kozinets, 2010b, s. 1). Bu nedenle yürütülen çalışmada, dijital alanda 

var olan bu kültürün ortaya çıkarılması adına netnografik analiz tercih edilmiş 

ve araştırmacılar tarafından uzun süreli gözlemler yapılmıştır. Öncelikle serinin 

filmleri Orta Dünya’daki doğu halklarının bakış açısı temelinde tekrar izlenmiş 

ve topluluğun anlaşılabilmesi adına ilgili bakış açısından yararlanılmıştır. Her 

bir araştırmacının topluluğun Facebook sayfasına üye olmasıyla birlikte 

katılımsız gözlem yoluyla incelemeler gerçekleştirilmiştir.  

1. SANAL TOPLULUKLAR 

Yeterli sayıda insanın internette oluşturduğu sosyal topluluklar olarak 

tanımlanabilen sanal topluluk kavramı, Rheingold (1993) tarafından 

geliştirilmiştir (Kozinets, 2010a, s. 8). Sanal toplulukta öncelikli unsur farklı 

bir odağa sahip olmaktır. Sanal topluluklar, insanların ortak bir ihtiyaç veya ilgi 

grubu ile bir araya getirilmesi olarak da tanımlanmaktadır. Bu ihtiyaç veya 

çıkarlar farklı alanlar ile ilgili olabilmektedir. Sanal topluluklar bir ilgi alanı, 

demografik unsur veya coğrafi bir bölge etrafında organize edilebilmektedirler. 

Bu nedenle çeşitli iş kategorileri etrafında şekillenebilmekle birlikte farklı 

müşteri tiplerini de bir araya getirmektedir (Hagel & Armstrong, 1997, s. 57). 
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Sanal topluluklar, çevrimiçi ortamda var olan topluluklardır. İnternetin 

gelişimi ve yaygınlaşması ile bilgisayar aracılı iletişim ve etkileşim kurma 

araçlarında artış gözlenmiştir. Çevrimiçi forumlara çeşitli amaçlarla katılım 

gösteren insanların etkileşimi sonucu birçok sanal topluluk oluşum 

göstermektedir. Daha fazla kişinin çevrimiçi ortamda birbirleriyle bağlantı 

kurmasıyla bu sanal toplulukların katılımcılar için ne anlama geldiğini ve 

gelecekte ne anlam ifade edebileceğini belirlemeye yönelik araştırmalarda da 

artış gözlenmektedir. Bu gruplar oluşumları ve gelişim gösterdikleri ortamlar 

açısından da ele alınabilmektedir. Başlangıçta çevrim içi ortamda var olan bazı 

gruplar, sonrasında çevrimdışı ortamda da gelişim gösterebilmekte, buna göre 

kimi gruplar tamamen çevrimiçi ortamda etkileşimlerini sürdürmeye devam 

ederken kimi gruplar çevrimdışı toplulukların uzantısı olarak meydana 

gelmektedir (Levinson & Christensen, 2003, s. 1454). Buradan hareketle sanal 

topluluklarda edinilen çevrim içi ve çevrim dışı arkadaşlıklar, bilgi alışverişinin 

ve sosyal desteğin ötesinde faydalar sağlayabilmektedir. Bu faydalar; birlikte 

vakit geçirme, sosyalleşme, aidiyet duygusu gibi sıralanabilir (Ridings & 

Gefen, 2004). 

Alanyazında sanal toplulukların çeşitli şekillerde sınıflandırıldığı 

(Armstrong & Hagel, 1996; Preece, 2000; Stanoevska-Slabeva, 2002; Valck, 

2005) görülmektedir. Armstrong ve Hagel (1996) tarafından geliştirilen 

sınıflamaya göre sanal topluluklar, dört tür tüketici ihtiyacını karşılamaktadır. 

Buna göre işlem/bilgi paylaşım toplulukları, herhangi bir ürün veya hizmeti 

satın alma sürecinde bilgi edinmek amacıyla dahil olunan, alıcı ile satıcıların 

bir araya geldiği ortamlar olarak ifade edilirken ilgi toplulukları, belirli ilgi 

alanları doğrultusunda bireylerin bir araya geldiği ve kişilerarası iletişimin bilgi 

paylaşım topluluklarına nazaran çok daha yüksek olduğu ortamlar olarak ifade 

edilmektedir. Diğer yandan fantezi toplulukları aracılığıyla bireyler, gerçekte 

var olmadıkları kimliklere bürünerek hayal güçleriyle oluşturdukları bir 

evrende bir araya gelebilmektedirler. Bu toplulukların üyeleri yeni hikayeler ve 

ortamlar yaratarak etkileşim içine girmekte ve gerçek kimliklerinden sıyrılarak 

dijital dünyada varlık göstermektedirler. Son olarak ise ilişki toplulukları, 

bireylerin derin bağlar ve yoğun ilişkiler oluşturmak amacıyla hayat 

tecrübelerini aktardıkları sanal ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bağlamda her ne kadar farklı şekillerde sınıflandırılabilse de günümüzde sanal 

toplulukların, bireylerin çeşitli neden ve ihtiyaçlarla katılım sağladığı heterojen 
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yapılanmalar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bireyler bilgi 

alışverişinde bulunmak, sohbet etmek, destek bulmak, kendileri ile benzer 

fikirde olan kimselere ulaşmak, alışveriş yapmak, oyun oynamak, problemleri 

tartışmak ya da yalnızca başkalarıyla vakit geçirmek gibi amaçlarla çevrim içi 

ortamlara dahil olmakta, buralarda kendi gruplarını oluşturmakta ya da bu 

niyetlerle var olan gruplara katılım sağlamaktadırlar (Maloney-Krichmar & 

Preece, 2005, s. 203).  

Herhangi bir kültürün alanını temsilen çevrim içi ortamlar, heterojen bir 

yapı sergilemektedir. Sanal ağları somut hale dönüştüren kültür kavramı, 

çevrim içi ortamdaki sanal tanışıklığın oluşturduğu koşulların bir sonucudur.  

Bu siber alanda var olan çeşitli kültürel yapılanmalarda, çevrim dışı alanın 

aksine jest ve mimiklere, fiziksel olarak temas kurmaya yer yoktur (Porter, 

2013, s. 11). Farklı kültürlerle çalışılırken bu konuda deneyimli araştırmacıları 

bile zora sokan, farkındalık alanının dışında kalan değişik nüanslar 

bulunabilmektedir. Kültürel farklılıklar sadece sanal topluluklarda değil; aynı 

yerde, ofiste veya sosyal grupta ve hatta bazen aynı aile içinde bile 

oluşabilmektedir. Bu yapıyı betimlemek adına buzdağının yapısı uygun bir 

benzetme olabilir. Su yüzeyinin üstünde kalan grupla ilgili özellikler; dil, etnik 

köken, giyim, kurallar, sanat, mimari gibi belirli bir kültürden bir kişi ya da bir 

bölgenin açıkça gözlenebilen ilk özellikleridir. Buzdağı sınırında ise açıkça 

belirgin olmamakla birlikte çoğu kişinin varlığının bilincinde olduğu özellikler 

mevcuttur. Bunlar; görgü kuralları, resmiyet, kişisel alan, hiyerarşi vb. 

sayılabilir. Yüzeyin altında ise bu kültürün %75-80’ini oluşturan kısım 

bulunmaktadır. Bu özelliklere bakıldığında; kökleşmiş tutumlar, inançlar, 

önyargılar, beklentiler yer almakta ve hepsi birey ya da topluluğun dünya 

görüşünü oluşturmaktadır (Brown, Huettner, & James-Tanny, 2007, s.19). 

İnsanlar yüz yüze iletişim kurduklarında alışverişi yapılan bilginin yaklaşık 

%70'i sözsüzdür. Bu sözsüz bilgi, iletişim kuran insanlar birbirlerini 

göremediklerinde veya duyamadıklarında kaybolur ve ancak yazılı bilgiye 

güvenmek zorunda kalabilirler. Buna, sanal iletişimin doğasında var olan artan 

gürültü-sinyal oranı da eklenir ve küçük yanlış anlamaların bir kaosa nasıl 

dönüşebileceğini öngörmek kolaylaşır. Bu sebeple sanal ekipler çevrim içi 

ortamlarda iletişimde; geri bildirimlere dikkat etmeli, mevcut koşulların seyrini 

değiştirmek adına inisiyatif kullanabilmeli ve mizah anlayışını sürdürmelidir 

(Brown vd., 2007, s. 21). 
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2. NETNOGRAFİ 

Temelde pazarlama ve tüketici araştırmalarında kullanılması amacıyla 

Robert Kozinets (1998) tarafından geliştirilen netnografi, günümüzde 

antropolojiden sosyolojiye, medya çalışmalarından psikolojiye pek çok alanda 

başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Kozinets’in (2002, s. 2) tanımlamasına 

göre netnografi, çevrimiçi ortamda ortaya çıkan toplulukları ve bu toplulukların 

kültürlerini inceleyebilmek amacıyla etnografik araştırma tekniklerini çevrim 

içi dünyaya uyarlayan nitel bir araştırma metodolojisidir. Netnografiden “saf” 

siber kültürleri ve sanal toplulukları incelemek için bir metodoloji olarak, genel 

konuları incelemek için ise bir keşif aracı olarak yararlanılmaktadır (Kozinets, 

1998, s. 2). Çevrim içi topluluğun kültürünün doğru bir şekilde anlaşılabilmesi 

için araştırmacıların yoğun ve uzun süreli gözlemini gerektiren yöntemin, 

alanyazında siber antropoloji, siber etnografi, online etnografi, dijital etnografi, 

sanal etnografi olarak da isimlendirildiği görülmektedir (Grincheva, 2014; 

Özbölük & Dursun, 2015). 

Etnografinin dijitale evrimi olarak kabul edilen netnografi, etnografi ile 

benzer özellikler taşımaktadır. Her iki yaklaşım da sosyal deneyimleri günlük 

bağlamlarda inceleyen, metodolojik olarak esnek ve uyarlanabilir doğalcı 

yaklaşımlardır (Kozinets, 2010c). Öte yandan netnografik yaklaşımın kendine 

has özellikleri de bulunmaktadır.  Netnografinin avantaj sağlayan en önemli 

özelliklerinden biri, araştırmacıyı coğrafik olarak kısıtlamamasıdır (Addeo vd., 

2020, s. 34). İnternet ağları sayesinde araştırmacının araştırma popülasyonuna 

kolaylıkla ulaşabilmesi ve büyük çapta nitelikli veriyi elde edebilmesi 

mümkündür.  Bu durum netnografiyi, geleneksel etnografik yönteme göre daha 

hızlı, kolay ve daha az maliyetli kılmaktadır (Kozinets, 2002; Kozinets, 2006). 

Ayrıca araştırmacıya sunduğu görünmezlik özelliği sayesinde hassas araştırma 

konuları (engelliler, LGBT, göçmenler) açısından netnografinin oldukça 

kullanışlı bir yöntem olduğu söylenebilir (Kozinets, 2002; Addeo vd., 2020; 

Langer & Beckman, 2005; Keeling vd., 2013). 

Yaşadığımız teknoloji çağında bireyler bilgisayarlar ya da mobil cihazlar 

aracılığıyla gün geçtikçe artan bir oranda internet üzerinden çevrim içi dünyaya 

bağlanmaktadır. Özellikle gençler ve dijital yerliler olarak adlandırılan dijitalin 

içine doğan çocuklar, bu çevrim içi ortamlar üzerinden doğal bir şekilde 

görüşlerini, deneyimlerini paylaşmakta ve günlük aktivitelerini 

gerçekleştirmektedirler. Başlarda sınırlı olan internet üzerindeki etkileşimler 
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teknolojinin gelişmesiyle birlikte yoğunlaşmış ve çeşitlenmiştir. Bu durum, 

çevrim içi ortamlarda daha fazla bulunmaya başlayan bireylerin davranışlarını 

anlayabilmek amacıyla etnografik tekniklerin sanal dünyaya uyarlanması 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Özbölük & Dursun, 2015, s. 232). Dolayısıyla 

netnografik araştırmanın evrimi, bilgi teknolojilerinin ve internetin evrimi ile 

yakından ilişkilidir (Heinonen & Medberg, 2018, s. 658). Bir netnografik 

çalışmada, incelenen çevrim içi topluluğun kullandığı kelimelere, forumun 

öğelerine, iletişimcilerin özelliklerine, kullanılan dile, gerçekleştirilen 

etkileşime odaklanılmasının yanı sıra kullanılan sembollere, fotoğraflara ve 

videolara da yer verilmektedir. Bu bağlamda, çevrim içi olarak gerçekleştirilen 

iletişimler sadece ‘içerik’ olarak değil, içerisinde anlamlar barındıran ifadeler 

bütünü olarak ele alınmaktadır (Kozinets, 2010c, s. 4-5). Araştırmanın 

konusuna ve sahip olduğu amacına bağlı olarak analiz edilecek sanal ortamlar 

ise bloglar, forumlar, sosyal ağlar, sohbet siteleri, oyun alanları, sanal dünyalar 

vb. olarak çeşitlilik göstermektedir (Addeo vd., 2020, s.14). Araştırma 

açısından doğru çevrim içi ortamın seçilebilmesi için topluluğun araştırmanın 

amacına uygun olması gerekliliğinin yanı sıra topluluk üyelerinin paylaşım 

trafiğinin yoğun olması, üyeler arasında araştırma sorusunun gerektirdiği türde 

interaktif bir iletişim akışının bulunması, tanımlayıcı açıdan ayrıntılı ve zengin 

verilere sahip olması araştırmacılar tarafından dikkat edilmesi gereken diğer 

faktörlerdir (Kozinets, 2002, s. 5).  

Alanyazında netnografi yönteminin beraberinde bazı sınırlamalar 

getirdiğine dikkat çekilmektedir. Sanal ortamların sunduğu anonimlik özelliği 

ve bireylerin dürüst olmama ihtimalleri nedeniyle kullanıcıların kimliklerini 

tespit edebilmek oldukça güçtür. Dolayısıyla yaş, etnik köken, cinsiyet gibi 

kullanıcıların demografik özelliklerine duyarlı araştırmalar için netnografik bir 

yaklaşım uygun bulunmamaktadır (Xun & Reynolds, 2010, s. 19-20). Ayrıca 

araştırmacıların benimsemesi gereken etik davranış kuralları hakkında sanal 

toplulukların halka açık olmasından ve netnografik yöntemin belirsizliklerden 

kaynaklanan tartışmalar mevcuttur. Çevrim içi ortamda gerçekleşen iletişimi 

kamusal iletişim olarak kabul eden bir kesim araştırmacı, verilerin izin 

alınmadan kullanılabileceğini ileri sürerken ilgili verileri kişisel iletişim olarak 

kabul eden araştırmacılar ise sanal ortamda paylaşılanların izin alınmadan 

kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır (Akturan, 2009, s. 9).  
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Sanal topluluk, insanların ortak bir ihtiyaç veya ilgi grubu ile bir araya 

getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ihtiyaç veya çıkarlar farklı alanlar ile 

ilgili olabilmektedir. Sanal topluluklar bir ilgi alanı, demografik unsur veya 

coğrafi bir bölge etrafında organize edilebilmektedirler (Hagel 1999, s.57). 

Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı ile bireyler, ortak amaçlar 

doğrultusunda çevrim içi dünyada birliktelikler oluşturmakta ve bu platformlar 

üzerinden bir kültür meydana getirmektedir. Bu kültürü anlamak ve 

anlamlandırmak pazar araştırmaları, sosyolojik çalışmalar vb. pek çok alanda 

önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında sanal bir hayran topluluğu olan 

“Isengard Sanayi Odaları” Facebook grubunun kültürü ele alınmaktadır. Dijital 

ağlarda, insanlar bir araya gelip yeni fantastik dünyaları birlikte keşfetme 

fırsatına da sahiptirler. Bu fantezi toplulukları aracılığı ile katılımcılar farklı 

kişiliklere dönüşebilmekte aynı zamanda bu yolla rol yapma oyunlarına da 

katılabilmektedirler (Hagel & Armstrong, 1997, s. 32). Bu bağlamda 

araştırmanın amacı, ilgili sanal hayran topluluğunun kültürünü, davranış 

kalıplarını, topluluk üyelerinin iletişimini, kullandıkları dili ve etkileşimlerini 

incelemektir.  

3.2. Araştırmanın Soruları 

Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen sorulara aşağıda yer 

verilmektedir:   

• İncelenen Facebook grubunun özellikleri nelerdir? 

• İncelenen sanal topluluğun üye tipolojileri nelerdir? 

• İncelenen sanal toplulukta mevcut bir hiyerarşi bulunmakta mıdır? 

• İncelenen sanal topluluğun iletişimleri nasıldır? 

• Topluluğun kullandığı dil nasıldır? Kendilerine ait bir jargonları var 

mıdır? 

• İncelenen sanal topluluğun yazılı olan ve olmayan kuralları nelerdir? 
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3.3. Araştırmanın Önemi 

Bireylerin çevrim içi ortamlarda varlık gösterme durumlarının giderek 

yaygınlaştığı günümüzde ortak amaçlar etrafında örgütlenebildikleri sanal 

toplulukların çeşitli konular temelinde çalışıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle 

ulusal literatüre bakıldığında sanal hayran toplulukları üzerine yapılan 

çalışmaların çok yaygın olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda sanal bir hayran 

topluluğunun kültürel varlığını inceleyen ilgili çalışmanın alanyazına önemli 

bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Diğer yandan konunun bu çerçevede ele 

alındığı çalışmalar gerek markaların tutundurma çabaları bakımından gerekse 

hedeflenen kitle ile çevrim içi ortamlarda ortak bir paydada buluşabilme 

noktasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu açıdan da çalışmanın 

uygulamaya dönük çıktılarının pazarlama iletişimi dünyası tarafından önemli 

ipuçları sağlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  

3.4. Araştırmanın Etik Standartları ve Sınırlılıkları 

Netnografide etik, oldukça önemli bir konu olmakla birlikte sınırları 

itibariyle bir o kadar belirsiz ve karmaşıktır. Netnografi, etnografiden farklı 

olarak kültüre dair verileri sanal ortamdan kolayca ve kalıcı şekilde elde etmeyi 

sağlamaktadır. Bu verilerin iyi niyetli ve etik standartlara uygun şekilde 

sunulması da yürütülen araştırmalar adına çok kıymetlidir. Çünkü edinilen 

kişisel veriler bu vasıtayla gözler önüne serilebilmektedir. Her ne kadar dijital 

ortamlar araştırmacılara kamuya açık bilgiye rahatlıkla erişim imkânı sunsa da 

yürütülen çalışmalarda bu konuda titiz davranmak etik açıdan oldukça 

önemlidir (Kozinets, 2010a, s. 136). 

Çalışma kapsamında, Kozinets (2010a)’in belirlediği standartlar 

doğrultusunda Isengard Sanayi Odası üyelerinin kimliklerini ortaya çıkaracak 

herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. İncelenen her içerik ve yorum 

katılımcılara açık paylaşımlardan oluşmaktadır. Bunun yanında çalışmanın 

bulgularına yer verilirken üyelerin kimliklerini deşifre edebilecek hiçbir 

paylaşım birebir alıntı yapılmamıştır. Verilere müdahale etmemek amacıyla 

araştırmacılar katılımsız gözlem yoluyla inceleme yapmışlardır. 

3.5. Araştırma Yöntemi 

Araştırmada sanal topluluğun kültürünü anlamak ve iletişim yapısını 

ortaya çıkarmak amacı ile nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel 
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araştırma, “teori oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı 

bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir 

yaklaşımdır” (Yıldırım, 1999, s. 10). 

3.6. Araştırma Deseni  

Çalışmada, ilgili sanal hayran topluluğunun kültürünü, üyeler arası 

ilişkilerini ve etkileşimlerini anlamak amacıyla kültür analizi (etnografya) 

deseni kullanılmıştır. Kültür analizi deseni antropoloji temelinde şekillenen bir 

metodoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu desen, bireylerin ve grupların ait 

olduğu kültürleri tanımlamak ve yorumlamak üzerine odaklanmaktadır. 

Sonuçta bir insan portresinin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır 

(Hancock, 2009, s. 10).  Araştırma, sanal bir topluluğun kültürünü anlamaya 

odaklı gerçekleştirildiği için etnografinin çevrim içi ortama uyarlanmış hali 

olan netnografi tercih edilmiştir.  

İnternet üzerinden gerçekleştirilen etnografi olarak da adlandırılan 

netnografi, bilgisayar aracılı iletişimle ortaya çıkan kültür ve toplulukların 

incelenmesi için etnografik araştırma tekniklerini çevrim içi sahaya uyarlayan 

nitel bir araştırma metodolojisidir (Kozinets, 2002, s.2). Etnografi ile netnografi 

araştırmalarının aralarındaki en büyük fark çalıştıkları sahadan 

kaynaklanmaktadır. Etnografi yönteminden türeyen netnografinin çalışma 

alanını internet ve sosyal ağlar üzerinde bulunan çevrim içi topluluklar 

oluşturmaktadır (Köker & Özer, 2017, s. 245). Netnografik araştırmalarda 

veriye ulaşmak daha kolay olmakla birlikte platformun doğası nedeniyle daha 

fazla veriye ulaşım imkanı sunması söz konusu desenin ilgili araştırmada tercih 

edilmesinde etkili olmuştur. 

3.7. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Kozinets (2002, s.2)’e göre, çalışma kapsamında incelenecek çevrim içi 

topluluklar seçilirken topluluğun araştırmanın amacına uygun bir grup olması, 

paylaşım trafiğinin fazla olması, tanımlayıcı açıdan zengin verilere ve üyeler 

arası etkileşime sahip olması önem teşkil etmektedir. Sözü edilen etkenler 

ışığında araştırmacılar tarafından, Isengard Sanayi Odaları adlı Facebook grubu 

araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Söz konusu grup belirlenmeden önce 

araştırmacılar gruba üye olmuş ve grubun araştırmaya uygun nitelik taşıyıp 

taşımadığını belirlemek üzere 3 hafta boyunca gözlem yapmışlardır. Nitel bir 
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araştırma olarak tasarlanan ilgili çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

ölçüt örneklemin kullanılması uygun bulunmuştur. Ölçüt örneklem, 

araştırmacılar tarafından önceden belirlenen veya daha önce başka çalışmalarda 

belirlenmiş olan bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır 

(Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 140). Bu bağlamda, çalışma kapsamında 

belirlenen araştırma sorularına yanıt verebilmek amacıyla örnekleme dahil 

edilecek paylaşımlar ve yorumlar için araştırmacılar tarafından çeşitli ölçütler 

belirlenmiştir. Bunlar; paylaşımın etkileşim yoğunluğu açısından en az 20 

yoruma sahip olması, yorumların nitelikli olması, paylaşım içeriğinin çeşitlilik 

göstermesi ve olumlu – olumsuz farklı görüşlerin yer almasıdır. Bu doğrultuda 

araştırmacılar tarafından Facebook üzerinden toplam 49 paylaşım ve 1707 

yorum çekilmiştir. 

3.8. Veri Toplama Süreci ve Kullanılan Teknikler 

Çalışmada veri toplama süreci, çalışılan grubun kültür ve etkileşiminin 

anlaşılabilmesi ve araştırma sürecinin planlanabilmesi amacıyla yaklaşık 3 

haftalık bir ön gözlem sonucunda gerçekleştirilmiştir. Kültür muğlak bir 

kavramdır bu nedenle standardize edilmiş araçlar vasıtasıyla tespit edilmesi 

güçtür. Dolayısıyla araştırmacının tanımlamaya çalıştığı kültürü ve bu kültürün 

bireyler üzerindeki etkilerini detaylı şekilde ortaya çıkarabilmesi için sahada 

uzun süre vakit geçirmesi ve kapsamlı bir veri toplama sürecine girmesi 

gerekmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 77). Bu doğrultuda araştırmacılar, 

14 Mart 2020 tarihinde gruba üye olarak gözlemlerde bulunmuşlardır. Çalışma 

kapsamında 1 Nisan- 11 Mayıs 2020 tarihleri aralığında veriler toplanmış ve 

veri doygunluğuna ulaşılması nedeniyle veri toplama süreci durdurulmuştur. 

Çalışmada söz konusu tarihte üretilen içerikler, bu içeriklere yönelik yorumlar 

ve görseller ele alınmıştır. Netnografik araştırmalar, etnografi desenine kıyasla 

çok daha kolay yürütülebilmektedir. Araştırma ile ilgili derinlemesine bilgiye 

ulaşmak adına ilgili metinleri ve görselleri internet ortamından bularak veriye 

daha detaylı erişim olanağı vermektedir. Netnografi, veri toplama ve analiz 

aşaması sürerken aynı zamanda verilerin yorumlanmasına devam edebilme 

imkanı da sunmaktadır (Kozinets, 2010a, s. 4). Netnografik araştırmanın doğası 

gereği veri toplama ve analizin eş zamanlı gerçekleşmesi mümkündür. Bu 

doğrultuda çalışmada veri toplama ve analiz süreci birlikte yürütülmüştür. 

Veriler toplanırken grubun iletişimine yönelik not alınarak bulguların 
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yorumlanma sürecinde kullanılmıştır. Ayrıca grubu manipüle etmemek ve 

verileri etkilememek adına katılımsız gözlem yoluna başvurulmuştur. 

3.9. Veri Analiz Teknikleri 

İlgili çalışmada verilerin analizi aşamasında içerik analizi tekniğinden 

yararlanılmıştır. İçerik analizinde amaç, verilerin art alanında yer alan 

anlamları ve ilişkileri ortaya çıkarmaktır (Yıldırım, 2016, s. 242). 

Araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun bir kod cetveli 

oluşturularak olası tipolojilerin belirlenmesinde yararlanılmıştır. 

Araştırmacıların her biri ayrı ayrı üye tipolojileri belirlemiş, bu tipolojiler 

karşılaştırılmış ve daha sonra ortak bir paydada buluşarak nihai üye 

sınıflandırmalarına ulaşılmıştır. Bu da araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğinin 

sağlanması açısından önemlidir. Araştırmada, ikonografik boyutu 

güçlendirmek için fotoğraflar, videolar gibi görseller de analiz aşamasına dahil 

edilmiştir. Böylece analiz aşamasında veri çeşitlemesi sağlanmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Facebook Topluluğu ve Üyelerin Demografisi  

Araştırma kapsamında incelenen Isengard Sanayi Odaları topluluğu, 

Yüzüklerin Efendisi hayranları tarafından 26 Eylül 2014 tarihinde Facebook 

üzerinden grup sayfası olarak kurulmuştur. “Kesilir başlar coşar uruklar” 

sloganını kullanan grubun kurulma amacı sayfada yöneticiler tarafından 

“Grubumuz Yüzüklerin Efendisi hayranlarına özel olup eğlence ve mizah 

amaçlı kurulmuştur” olarak belirtilmiştir. 17 Mayıs 2020 tarihi itibariyle toplam 

35.493 üyeye sahip olan toplulukta, yöneticiler tarafından grubun huzurunu ve 

bütünlüğünü korumak amacıyla bir takım yazılı kurallar belirlenmiştir. 

Uyulması gereken yazılı kurallar sayfada duyurular kısmında açık bir şekilde 

belirtilmiş ve herkesin görebilmesi için sabitlenmiştir. Bunlar; eğlen, hakaret 

ve küfretme, müstehcen içerikler paylaşma, taciz etme, reklam yapma, tema 

dışına çıkma, ırkçı ve cinsiyetçi olma, siyasi-dini tartışma yapma, tekrara 

düşme ve selfie paylaşmadır. Orta dünya ve Yüzüklerin Efendisi olarak 

belirlenmiş temanın dışına çıkan paylaşımlar grupta kesinlikle 

yayınlanmamaktadır. 10 maddelik kural listesi zaman içerisinde yöneticiler 

tarafından hem yeni üyelere hem de eski üyelere uyarıda bulunmak ve 

hatırlatmak amacıyla tekrar tekrar paylaşılmaktadır. Kurallara karşı gelen 
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davranışlar tespit edildiğinde ise üyeler engellenmekte veya gruptan 

atılmaktadır.  

Grubun demografik özelliklerine bakıldığında erkek üyelerin çoğunlukta 

olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca grup hesabına bağlı Instagram ve Twitter 

hesaplarının yanı sıra ikinci bir Facebook hesabı da bulunmaktadır. Bu 

hesapların ana hesap ile eş güdümlü hareket ettiği gözlemlenmiştir. 

4.2. İletişim 

Grup içerisindeki iletişim, Yüzüklerin Efendisi film serisine odaklı 

olarak gerçekleştirilmektedir. Üyeler birbirleri ile film ve karakterlere dair fikir 

alışverişinde bulunmakta ve bunlara yönelik deneyimlerini paylaşmaktadırlar. 

Grup içi iletişimin eğlence ve mizah temelinde ilerlediği ve buna yönelik 

içeriklerin üretildiği görülmektedir. Diğer yandan Yüzüklerin Efendisi oyunları 

ile ilgili yapılan paylaşımların yoğun etkileşim aldığı ve bu etkileşim 

sonucunda grup içinde küçük gruplaşmaların ortaya çıktığı da gözlemlenmiştir. 

Bu gruplar oyun temelli paylaşımlar üzerinden iletişimlerini yürütmekte ve 

bunun sonucu olarak gruptan bağımsız aktiviteler gerçekleştirmektedirler. 

Üyeler arasındaki iletişimde birlik, beraberlik, dayanışma, destekleme 

gibi temaların ön planda olduğu görülmektedir. Buna yönelik olarak içerik 

üreten üyelere övgü, topluluk aleyhindeki söylemler karşısında savunuculuk 

gibi davranışlar sergilenmektedir. 

Gruptaki iletişimin temelinde yaratıcı mizah ve hayal gücü 

bulunmaktadır. Üyelerin Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki herhangi bir 

sahneyi paylaşırken hayal güçleri ile şekillendirdikleri metinlerle birlikte 

yayınladıkları dikkat çekmektedir. Diğer üyelerin ise başlatılan hikâyeye 

katkıda bulunarak ilgili paylaşımın altında yorumlarıyla hikayeyi devam 

ettirdikleri gözlemlenmiştir. Bu paylaşımlar sonucunda Yüzüklerin 

Efendisi’nin kendi öz hikayesinden farklı senaryolar ve kurgular ortaya 

çıkmaktadır. Üyelerin ilgili hikâyenin gidişatını değiştirdiği, kendi hayal 

güçlerine göre şekillendirdikleri görülmektedir. Bu tür paylaşımların altında 

kurulan iletişimin ise üyeleri birbirine yakınlaştırdığı ve mutlu ettiği 

gözlemlenmiştir. 

İncelenen son paylaşımlarda pek çok üyenin, grubun eski yüksek 

etkileşimini ve aktifliğini kaybetmesinden yakındığı görülmektedir. Bir kesim 

bu durumu, Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında yapılabilecek tüm içeriklerin 
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halihazırda yapılmış olmasından dolayı yeni bir şey üretilememesi olarak 

açıklamaktadır. Bununla birlikte, bahsedilen bu kişilerin Yüzüklerin 

Efendisi’nin yeni dizisinin çıkmasını bekledikleri ve diziden sonra grubun eski 

aktif günlerine döneceğinden oldukça umutlu oldukları görülmektedir. Diğer 

kesim ise grup için daha az içerik üretmelerinin ve grup içi iletişimlerini 

azaltmalarının nedeni olarak yaptıkları capslerin ve fotoğrafların diğer üyeler 

tarafından yeterli ilgiyi görmemesinden kaynaklandığını belirtmektedir. Grupta 

yaşanan tüm bu iletişim kopukluklarına ve etkileşim düşüklüğüne yönelik 

olarak içerik üreticileri diğer üyelere yardım etmeyi teklif etmektedir. İçerik 

üretmekten vazgeçen kişileri, destekleyiciler motive edici yaklaşımlarıyla 

tekrar grupta aktif olmaya teşvik etmektedirler. 

4.3. Dil 

Netnografi, “sadece sosyal etkileşimlerde geçen kelimelere değil, 

forumun öğeleri, iletişimcinin özellikleri, dil, geçmiş, anlam ve etkileşim 

biçimine” de bakmaktadır (Kozinets, 2010a, s. 5). Çalışma kapsamında ele 

alınan Isengard Sanayi Odaları Facebook grubu incelendiğinde dilinin yoğun 

olarak mizah unsurları içerdiği ve grupta yeni ya da eski üye fark etmeksizin 

samimi bir üslup kullanıldığı gözlemlenmiştir. Her hafta yeni alınan üyeler, 

grup yöneticileri tarafından hazırlanan merhaba yazısı ile diğer grup üyelerine 

taktim edilmektedirler. 

Grup üyelerinin birbirleriyle iletişimlerinde sıklıkla lakaplardan 

yararlandığı ve bu lakapların daha çok Yüzüklerin Efendisi karakterleriyle 

ilintili olduğu göze çarpmaktadır. Birbirlerine kullandıkları lakaplar; 

“Urukdaşlarım”, “Uruk-hailer”, “Uruk-hai Yiğitleri”, “Cevher Uruk”, “Sevgili 

Uruk Dostlar”, “Dostum”, “Bro”, “Abi”, “Aga”, “Beyler” şeklindeyken, yeni 

üyelerin daha deneyimli üyelerle iletişime geçerken kullandığı lakaplar; 

“Oldlarım”, “Başgan” ve “Reis” şeklindedir. Ayrıca grup üyelerinin 

birbirlerine; “Heyhat”, “Değerli Kurtlu Ekmeklerim”, “İsolar” gibi 

seslendikleri gözlemlenen başka bir detaydır. Buna ek olarak kadın üyelere 

“She-Uruk” şeklinde hitap edildiği de görülmektedir. Grubun kendine ait 

“Güçlü Ordu, Güçlü Isengard” ve “Kesilir Başlar, Coşar Uruklar” şeklinde 

sloganları da bulunmaktadır. 
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Grup içerisindeki etkileşim sürecinde film karakterlerine yönelik 

başlatılan tartışma konularında doğu ve batı ayrımının söz konusu olduğu ve 

üstün tarafın doğudaki karakterler olduğu görülmektedir.  

4.4. Resimler/Fotoğraflar/Videolar 

Araştırmanın ikonografik boyutunun güçlendirilmesi için analize dahil 

edilen paylaşımlardaki videolar ve fotoğraflar da incelemeye tabi tutulmuştur. 

İlgili topluluğun paylaşımlarında görsel yönü kuvvetli ve yaratıcı içeriklerin ön 

planda olduğu görülmektedir. Çoğunlukla Yüzüklerin Efendisi film serisinden 

sahnelerin çeşitli uygulamalarla daha komik bir hale getirildiği ya da gündemle 

bağlantılı bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Filmden paylaşılan video 

formatındaki kısa sahnelere ise kullanıcılar tarafından seslendirme 

yapılmaktadır. İçeriklerinde resim, fotoğraf ya da video gibi görsel öğeleri 

barındıran paylaşımların üyelerin daha fazla dikkatini çektiği, bu doğrultuda 

yüksek etkileşim ve beğeni aldığı görülmektedir.  Grubun üyeleri tarafından 

üretilen her görsel, “Isengard Sanayi Odası” logosu ile yayınlanmaktadır. 

Grubun yöneticileri tarafından tasarlanan bu 3D özellikli logo ile üyeler 

tarafından üretilen yaratıcı görsel içeriklerin korunması amaçlanmaktadır. 

4.5. Üye Tipleri 

Yapılan içerik analizi sonucunda incelenen çevirim içi grupta, Facebook 

sayfasının kendi özelinde kullanıcıları; yöneticiler, moderatörler, görsel hikaye 

anlatıcı, yükselen yıldız, sohbet başlatıcı ve yeni üyeler olarak gruplandırdığı 

görülmüştür. İlgili tüm gruplara, Facebook tarafından grup üyelerinin 

özelliklerini görselleştirici semboller atanmaktadır. Yıldız sembolüne ( ) 

sahip “Yöneticiler” grubuna dahil olan kullanıcılar, grubu kuran üyelerdir. Bu 

ekip ilgili grubun ayarlarından gönderilerine kadar tüm yönetimi elinde 

bulunduran, sayfanın kurallarını koyan, diğer üyeleri ve onların 

yayınladıklarını denetleyen ayrıca gruba dahil olacak kimselere karar veren 

kişilerden oluşmaktadır. Toplam 5 (beş) kişiden oluşan ve moderatörlerden de 

sorumlu olan bu ekip, kendileri tarafından belirlenen kurallara uymayan ya da 

topluluk huzurunu bozan davranışlar sergileyen üyeleri gruptan atma ya da 

engelleme hakkına sahiplerdir. “Moderatörler” ise Isengard Sanayi Odaları için 

üyeleri ve gönderileri yöneten kişilerdir. Moderatörler grubu üyelerini temsil 

etmek için onay işaretine benzeyen “ ” bir sembol kullanılmaktadır. 

https://www.facebook.com/groups/1396969717211829/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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Facebook tarafından belirlenen yöneticiler ve moderatörler dışındaki diğer 

gruplar, üye içeriklerinin başarısına ve etkileşimine bağlı olarak atanmaktadır. 

“Sohbet başlatıcı”, gönderileriyle sürekli anlamlı konuşmalar başlatan üyelere 

verilen unvandır. Gruba katıldıktan sonra ilk ay içerisinde etkileşim sağlayan 

gönderiler oluşturan kişiler “Yükselen yıldız”, sürekli olarak üyelerin değer 

verdiği görüntüler ya da videolar paylaşan kullanıcılar ise “Görsel hikaye 

anlatıcı” unvanını sahip olmaya hak kazanmaktadır. Görsel hikâye anlatıcıları 

“ ” sembolüyle temsil edilirken, yükselen yıldızlar ise “ ” sembolüyle 

temsil edilmektedirler. Isengard Sanayi Odaları Facebook sayfasına yeni 

katılan kullanıcılar ise grup tarafından “Yeni üye” olarak isimlendirilmekte ve 

profillerinde “ ” el sallama işaretine benzeyen bir sembol ile 

görselleştirilmektedirler. Sayfada yeni bir unvana yükselenler diğer üyeler 

tarafından tebrik edilmektedir.  Facebook’un sunduğu gruplandırmaların 

dışında, içerik analizi sonucunda araştırmacılar tarafından farklı üye tipolojileri 

ve sınıflandırmaları belirlenmiştir. Keşfedilen sınıflandırmalar aşağıda 

Facebook uygulamasının sınıflandırmalarıyla bağımsız bir biçimde 

açıklanmaktadır. 

4.5.1. İçerik Üreticileri 

İçerik üreticileri grubuna dahil olan üyeler; yaratıcı, yetenekli, hayal 

dünyası geniş ve mizah duygusu yüksek olan kişilerdir. Ayrıca bu kişiler, 

Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ve filmlerinin sıkı takipçileridir. Yüzüklerin 

Efendisi serisi için içerik üretmekten zevk aldıkları ve zaman harcamaktan 

kaçınmadıkları görülmektedir. Bu kişilerin bilgisayar gibi teknolojik araçlara 

ve fotoğraf-video düzenleme programlarına hakim olduğu gözlemlenmiştir. 

Genellikle fotoğraf düzenleme programları ile içerik üreten ilgili grup 

üyelerinin, paylaşımlarında güncel konular (Covid-19, 23 Nisan Bayramı, 

Ramazan Ayı, İşçi Bayramı, ekonomi vb.) ile Yüzüklerin Efendisi filmindeki 

görselleri birleştirdikleri ve komik olduğu kadar çokça beğenilen ürünler ortaya 

çıkardıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte üyelerin yeni içerik oluştururken 

birbirleri ile yardımlaştıkları ve bu içerikleri böylelikle geliştirdikleri de 

gözlenmektedir. Yaratıcı paylaşımlarıyla grup üyelerinin ve yöneticilerinin 

beğenilerini toplayan kişilerin ürettiği her içeriğin oldukça fazla etkileşim 

aldığı söylenebilir. Söz konusu içeriklerin ise Isengard Sanayi Odası dışında, 

kaynak belirtilmeden başka gruplar tarafından da paylaşıldığı ve bu durumun 

https://www.facebook.com/groups/1396969717211829/badge_member_list/?badge_type=VISUAL_STORYTELLER
https://www.facebook.com/groups/1396969717211829/badge_member_list/?badge_type=NEW_MEMBER
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grup yöneticilerini rahatsız ettiği tespit edilmiştir. Buna karşılık grup 

yöneticileri, Isengard Sanayi Odası adına kullanılacak bir logo geliştirmişlerdir. 

Bu doğrultuda yöneticilerin üyelerden, ürettikleri yaratıcı paylaşımlara grubun 

imzası niteliğinde olan Isengard Sanayi Odası logosunu eklemesini istediği 

tespit edilmiştir. 
 

4.5.2. Öneri İsteyenler 

Öneri isteyenler grubuna dahil olan üyeler, içerik üretmekten ziyade 

çevrim içi topluluktan çeşitli konularda öneri isteyen veya zaman zaman 

topluluğa öneride bulunan kişilerdir. Bu kişilerin, ilgili topluluğun önerilerine 

değer verdiği ve güvendiği görülmektedir. Genellikle kitap, film, dizi, oyun ya 

da yüzüklerin efendisi aksesuarlarına (biblo, dövme, sticker, mug vb.) yönelik 

öneriler isteyen bu üyelerin, içerik üreticileri kadar Yüzüklerin Efendisi 

serisinin sıkı bir hayranı olmadıkları ama grupta bulunmaktan ve sohbetlere 

katılmaktan hoşlandıkları söylenebilir. Bu üyeler, eski grup üyelerini bilgi 

kaynağı olarak görmekte ve eski üyelere hitaben “reis”, “abi”, “oldlarım” gibi 

kelimeler kullanmaktadırlar.  

Öneri isteyenler ayrıca film veya kitap içeriği ile ilgili akıllarına takılan 

herhangi bir detaya yanıt bulmak için de paylaşım oluşturabilmekte ve yorum 

yapabilmektedirler. Bu grup, çoğunlukla yeni üyelerden oluşmakla birlikte 

üyelerin daha ılımlı bir savunucu kimliği sergilediğini söylemek mümkündür. 

Söz konusu üyelerin ürettiği içerikler çok fazla etkileşim elde edemese de grup 

içinde bu gibi paylaşımlara yönelik yardımsever bir tavır sergilendiği 

görülmektedir. Yardım isteyen üyeye yönelik olumsuz tavır takınan kişiler “Bir 

urukdaşa hiç yakışmadı” gibi söylemlerle eleştirilere maruz kalmaktadır. 

4.5.3. Tartışma Başlatanlar 

İlgili grubun üyeleri, genellikle yorumlarda tartışma başlatabilecek 

paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Harry Potter gibi fantastik film, dizi ya da 

kitapların, Yüzüklerin Efendisi’yle karşılaştırılmasına yönelik içerikler 

ürettikleri ve yorumlarda tartışmaya sebep oldukları görülmektedir. Ayrıca bu 

kişiler, urukların düşmanı olarak görülen elf gibi batı dünyasının sevilmeyen 

karakterlerine ait sayfalara ya da Harry Potter hayranlarının bulunduğu 

sayfalara gizlice girip topluluk için adeta bir ajan olarak çalışmaktadırlar. Farklı 

sanal topluluklar arasında ya da internet ortamında bulunan Yüzüklerin 
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Efendisi hakkındaki konuşmaları ve yorumları kendi gruplarının hesabına 

taşımaktadırlar.  

Tartışma başlatanlar bu görevi, sonucunu bildikleri bir yarışı 

gerçekleştiriyormuş gibi ele almaktadırlar. Kıyaslamalarda eleştiriye açık bir 

ortam varmış gibi göstermekle birlikte Yüzüklerin Efendisi serisine yapılan en 

ufak bir eleştiride bu yoruma yönelik yoğun bir karşı duruş sergilemektedirler. 

Yapılan karşılaştırmalar başta Harry Potter film serisi olmak üzere daha az 

sıklıkla Star Wars, Narnia ve Alacakaranlık filmlerine yöneliktir. Bunun 

yanında Hobbit serisi de Yüzüklerin Efendisi serisiyle birlikte anılması ve 

devam niteliği taşımasına rağmen yoğun olarak karşılaştırmalara maruz 

kalmaktadır. Ayrıca kitaptan uyarlanan filmlerin kıyaslanmasına yönelik 

paylaşımlar da göze çarpmaktadır.  

Kıyaslamalarda her zaman Yüzüklerin Efendisi filmi üstün gelen taraf 

olmakla birlikte bu üye tiplerinin filmler arasında bir değer sıralaması yaptığı 

da görülmektedir. Bu sıralamaya göre daima en düşük değere sahip olan film 

Harry Potter iken Star Wars ve Narnia serilerinin saygı duyulan yapımlar 

arasında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca farklı film, dizi ya da kitapların yerine 

Yüzüklerin Efendisi karakterlerine yönelik karşılaştırmalarla bir tartışma 

ortamı yaratıldığı görülmektedir. Fakat bu tartışmalar her ne kadar eleştiriye 

açık gibi görünse de karakterler arasında kazanan taraf Elfler, Hobitler, 

Cüceler, Rohanlılar ve Gandalf’a karşı her zaman Uruklar, Orklar, Mordorlular, 

Sauron ve Saruman’dır. Hatta Gandalf hokkabaz Saruman ise bilim insanı 

olarak nitelendirilmektedir. 

4.5.4. Savunucular 

Savunucular olarak adlandırılan grubun üyeleri, Yüzüklerin Efendisi 

kitabıyla ve filmiyle erken yaşlarda tanışan kişilerdir. Yüzüklerin Efendisi 

kitabının yazarının ve kurduğu fantastik dünyanın hayranı, filmlerinin sıkı 

takipçisi ve ateşli birer savunucusudurlar. Uruklar ve Yüzüklerin Efendisi 

hakkındaki herhangi bir kötü yoruma ya da diğer fantastik kitap veya filmlerle 

karşılaştırılmasına tahammüllerinin olmadığı görülmektedir. Bu gibi 

durumlarla karşılaştıklarında, Yüzüklerin Efendisi hakkında kötü yorum yapan 

kişiyi troll, ajan ya da elf olmakla suçlamaktadırlar. Buna ek olarak film 

senaryosuna yönelik yapılan eleştiriler karşısında direkt savunmaya 

geçmektedirler. Sadece filmi izleyip kitabı okumayanları ise aynı biçimde 
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eleştirilmektedir. Özellikle kitapların yazarı olan J.R.R. Tolkien’e yapılan 

eleştiriler bu grup tarafından sert bir dille yanıt bulmaktadır.  

4.5.6. El işçileri 

Bu grubun üyeleri meydana getirdikleri el işi ürünler aracılığıyla yaşam 

alanlarında da Yüzüklerin Efendisi filminin varlığını vurgulamaktadırlar. El 

işçileri yeteneği ve yaratıcılığı ön planda olan kişilerden oluşmaktadır. 

Özellikle pandemi sürecinde bu grup üyelerinin grup içi aktivitelerini 

arttırdıkları ve diğer üyeleri el işine yönelik etkinlikte bulunmaları konusunda 

teşvik ettikleri görülmektedir.  

El emeği ürünlerin paylaşımında grup içi etkileşimin arttığı gözlenmiştir. 

Bu gibi paylaşımlar tartışma oluşmadan direkt beğeni almakta ve bu beğeniler 

övgü dolu sözlerle desteklenmektedir. El emeği ürünleri satın almak ya da nasıl 

yapıldığını öğrenmek isteyen üyeler görülmektedir. Bu paylaşımların altına 

kendi yaptıkları el işlerinin görselleriyle yorumda bulunan üyeler de bu yolla 

kendi deneyimlerini paylaşma ve övgü alma şansına sahip olmaktadır. Yapılan 

el işleri arasında resim, tığ işi, kanaviçe, iplikten bebekler, masklar vb. 

görülmektedir.  

4.5.7. Destekleyiciler 

Destekleyiciler, yapılan her paylaşıma beğeni ve yorumlarıyla katkıda 

bulunan üye tipi olarak ifade edilebilmektedir. Grup üyeleri içeriğin özelliğine 

bakmaksızın salt topluluk faydasına yönelik hareket etmeyi görev haline 

getirmişlerdir. Destekleyiciler genel olarak fazla etkileşim almayan 

paylaşımlarda etkileşime katkı sunmak ve topluluk aleyhine işleyebilecek 

çeşitli tartışmalarda ortamı sakinleştirme görevlerini üstlenmektedir. 

Toplulukla ilgili ters giden bir durumda topluluk lehine çıkarımlarda bulunarak 

yapılan eleştirilerin yönünü olumluya çevirmeye çalışmaktadırlar. Grupta fikir 

birliğinin sağlanmasına önem veren destekleyiciler, bu amaca yönelik 

yorumlarında gruba hitaben “sevgili urukdaşlarım”, “hauhauhau” gibi 

topluluğa seslenişi simgeleyen ifadelere yer vermektedirler. 

4.5.8. Bilgeler 

Bilgeler grubuna dahil olan kişilerin eski üyelerden oluştuğu 

gözlenmiştir. Bu grup üyeleri genel olarak Yüzüklerin Efendisi kitap ve film 

içeriğine hakim, paylaşımları yoğun etkileşim alan, bilgilendirme amaçlı içerik 
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üreten kişilerden oluşmaktadır. Bilgeler, kendilerine yöneltilen sorulara 

savunuculara göre daha ılımlı yanıtlar vererek bu konudaki deneyimlerini 

üyelere aktarmaktadırlar. Ayrıca bu üye tiplerinin paylaşımlarına, kişisel görüş 

ve kanaatlerine yönelik diğer grup üyelerince saygı duyulduğunu da söylemek 

mümkündür. Bu kimseler gruptaki neredeyse her paylaşıma katılım 

göstermekle birlikte Yüzüklerin Efendisi film ve kitaplarına dair tespitlerini 

içeren paylaşımlarda bulunarak içerik üretimine katkı sağlamaktadırlar. 

4.5.9. Oyuncular 

Bu grup üyeleri oyun oynayan, oyunlardaki ilerlemeye yönelik öneriler 

paylaşan ve içerik üretimine daha çok oyun temelli katkı sağlayan kimselerdir. 

Oyuncuların toplulukta bulunma amaçları, Yüzüklerin Efendisi ile ilgili 

oyunları keşfetmek ve bu konudaki deneyimlerini paylaşmaktır. Grup üyeleri 

oyun esnasında keşfettikleri eşya, görsel, aksesuar gibi öğelerle ilgili detayları 

birbirlerine aktararak mizahi bir sohbet ortamı oluşturmaktadırlar. Buna ek 

olarak oyun içinde seviye atlamaya yönelik ipuçlarını da birbirleri ile 

paylaşmaktadırlar. Ayrıca oyuna yönelik paylaşımlar vasıtasıyla, benzer oyun 

deneyimine sahip oyun arkadaşları edinebilmektedirler. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Teknolojinin hızlı gelişimi ve internetin ortaya çıkmasıyla birlikte 

gündelik hayatımızdaki pek çok sosyalleşme biçiminin de sanal dünyaya 

uyarlandığı görülmektedir. Bunlardan en önemlisi ise coğrafik sınırlamalardan 

bağımsız olarak internet ağı üzerinden kurulabilen, sosyalleşmeyi mümkün 

kılan ve katılımlı entegrasyona teşvik eden sanal topluluklardır. Sanal 

toplulukların ortaya çıkmasından itibaren iletişim, pazarlama, marka vb. 

konularda sıklıkla çalışıldığı görülmektedir. Ancak günümüzde sanal hayran 

toplulukları özelinde yapılan çalışmaların özellikle Türkçe alanyazında halen 

çok yaygın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle ilgili çalışmada, sanal bir 

hayran topluluğu olan “Isengard Sanayi Odaları” Facebook grubunun kültürü 

ele alınmış olup çalışma ile söz konusu topluluğun davranış kalıplarını, 

topluluk üyelerinin aralarındaki iletişimini, kullandıkları dili ve etkileşimlerini 

ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada netnografi araştırma 

metodolojisi benimsenmiş ve amaca yönelik yapılandırılan araştırma sorularına 

yanıt aranmıştır.   
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Isengard Sanayi Odaları topluluğu, Yüzüklerin Efendisi hayranları 

tarafından oluşturulmuştur. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, J. R. R. Tolkien 

tarafından 1950’lerde yayınlanmış olup modern fantezi edebiyatını temsil eden 

ilk örnektir. Eserin sinema uyarlaması olan Peter Jackson’un yönetmenliğini 

yaptığı aynı isimli üç film, 2000’lerde yayınlamış ve dünya çapında 

milyonlarca seyirciye ulaşmıştır. 20. yüzyılın en çok okunan eserlerinden 

olarak anılan Tolkien’in üçlemesi, kendisiyle birlikte gelişim gösteren modern 

fantezi kültürü film, kitap ve bilgisayar oyunları sektörüne de yansımıştır. 

Tolkien’in, üçlemesinde eleştirel bakış açısı ile birlikte iyi ile kötünün 

mücadelesi ele alınmaktadır (Eryılmaz, 2018, s. 94-95). Yazarın eserinde konu 

aldığı bu mücadele, ilgili çalışmaya dahil olan topluluğun da temelini 

oluşturmaktadır. Topluluk üyeleri tamamıyla Yüzüklerin Efendisi film ve 

karakterlerine odaklı etkileşimde bulunmakta ve bu yolla kendilerine distopik 

bir dünya yaratmaktadırlar. Farklı perspektiflerden ve disiplinlerden ele alınan 

sanal toplulukların, sınıflandırma konusunda yaygın olarak kabul gören tek bir 

ayrımı bulunmamaktadır. Hagel ve Armstrong (2006) tüketici bazlı yaptıkları 

sınıflandırmada sanal toplulukları; ilgi toplulukları, fantezi toplulukları, 

işlem/bilgi paylaşım toplulukları, ilişki toplulukları ve tartışma toplulukları 

olarak ayırmaktadır (Price & Robinson, 2016, s. 5). Bu temelde, incelenen 

grubun, hayran topluluğu olmasının yanında fantezi topluluğu özelliğini de 

taşıdığı görülmektedir. Yarattıkları distopik evren aracılığıyla gerçek dünyadan 

sıyrılan üyelerin, bunu mizah yoluyla gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Söz 

konusu mizah, filmde izleyiciye lanse edilen iyi ve kötü taraf arasında 

gerçekleştirilmekte ve üyeler kötü tarafın hayranı olarak hareket etmektedir.  

Toplulukların temel yapı taşı olan birliktelik duygusu, ilgili topluluktaki 

üyelerin Yüzüklerin Efendisi eserinin kötü karakterlerine olan ortak sevgileri 

ve hayranlıklarından kaynaklanmaktadır. Üyelerin Uruk ırkından gelen 

karakterler ile kendilerini benzeştirdikleri ve topluluk bilincinin bu benzeşme 

üzerinden geliştiği görülmektedir. Grup üyeleri tarafından orta dünyanın 

sevilmeyen karakterleri elfler, insanlar, cüceler, hobbitler, Gandalf iken sevilen 

ve daima desteklenen karakterleri ise uruklar, orklar, Sauron ve Saruman’dır. 

Dolayısıyla eserin sözü edilen iyi karakterleri aslında grup üyeleri için 

düşmanları temsil etmektedir.  Düşmanlara karşı duyulan negatif duygu ve 

sergilenen sert tutumların da grup içi bağları kuvvetlendirdiğini söylemek 
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mümkündür. Bu bağların ise grup özelinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin 

anlayabileceği bir jargonla oluşturulduğu görülmektedir.  

Sanal topluluktaki üye tipolojilerini belirlemek amacıyla yapılan 

gözlemler sonucunda ilgili topluluğun iki farklı sınıflandırmaya sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sınıflandırmalardan biri Facebook’un kendi özelinde 

etkileşime dayalı olarak gerçekleştirdiği, diğeri ise araştırmacılar tarafından 

üye özelliklerine dayalı olarak gerçekleştirilendir. Facebook, topluluk 

sayfalarındaki kullanıcılarını yöneticiler, moderatörler, görsel hikaye anlatıcı, 

yükselen yıldız, sohbet başlatıcı ve yeni üyeler gibi unvanlar ile 

sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaların ise grup üyelerinin aktifliğine ve 

aldığı etkileşim yoğunluğuna göre şekillendiği görülmektedir. Söz konusu 

sınıflandırmada unvanlar, kullanıcıların paylaşımlarındaki aktiflik ve etkileşim 

derecelerine göre yükselebilmektedir. Bu uygulamanın üyeleri daha çok 

üretmeye ve paylaşmaya teşvik ettiği söylenebilir. Bununla birlikte sunulan 

unvanların, üyelere içerik oluşturma açısından motivasyon sağlamasının yanı 

sıra toplulukta ast üst ilişkisini de ortaya çıkardığı görülmektedir. İlgili 

toplulukta en çok yetkiye yöneticiler sahiptir. Yöneticilerin bir alt kıdemi olan 

moderatörler ise yöneticilerin yardımcıları gibi hareket etmektedir. Ayrıca 

toplulukta yöneticiler tarafından belirlenmiş yazılı kurallar bulunmaktadır. On 

maddeden oluşan bu kurallara uymayan paylaşımlar, moderatörler tarafından 

silinirken grup temasına aykırı ve grubun huzurunu bozmaya yönelik 

davranışlar sergileyen üyeler ise yöneticiler tarafından gruptan atılmaktadır. Bu 

bağlamda, incelenen sanal topluluk içerisinde bir hiyerarşi olduğu ve diğer 

üyelerin, gruptan atma yetkisi olan yöneticilerden ve paylaşımları denetleyen 

moderatörlerden çekindiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak topluluğun, 

paylaşımlarda ve yorumlarda Yüzüklerin Efendisi kitabına, filmine, evrenine 

ya da yazarına gelen en küçük bir eleştiriye bile tahammüllerinin olmadığı 

görülmüştür. Özellikle hayranı oldukları fantastik edebi eseri, diğer fantastik 

kitap veya filmlerle karşılaştırılmasına sert tepki göstererek bu tür yorumlarda 

bulanan kişileri ajan, elf ya da trol olmakla suçlayarak linç kültürü oluşturmakta 

ve gruptan atılmasına neden olmaktadırlar. Elde edilen bu bulgu, ilgili 

toplulukta yazılı kuralların yanı sıra yazılı olmayan kuralların da varlığını 

gösterir niteliktedir. 

Araştırmacılar tarafından yapılan analizler sonucunda ise Facebook’un 

kendi özelinde sunduğu kullanıcı sınıflandırmasından bağımsız olarak farklı 
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üye tipolojilerine ulaşılmıştır.  Bu bağlamda, Yüzüklerin Efendisi hayranları 

tarafından kurulan sanal topluluğun; içerik üreticileri, öneri isteyenler, tartışma 

başlatanlar, savunucular, el işçileri, destekleyiciler, bilgeler ve oyuncular olmak 

üzere sekiz farklı üye tipolojisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen 

tipolojiler kapsamında gruptaki etkileşimin ana sağlayıcıları olarak içerik 

üreticileri dikkat çekmektedir. İçerik üreticileri grubuna dahil olan üyelerin 

yaratıcı, yetenekli ve teknik açıdan donanımlı olması sebebiyle topluluğun 

mizahi yapısına uygun paylaşımlarda bulunduğu ve topluluğa en fazla katkıda 

bulunan kişiler olduğu görülmektedir. Nitekim topluluk, mizah temelinde 

şekillendiği için içerik üreticilerinin en önemli üye sınıflaması olduğunu 

söylemek mümkündür. Diğer yandan gruptaki etkileşimin sağlayıcılarından 

biri olarak tartışma başlatanlar göze çarpmaktadır. Bu grubun üyeleri her 

zaman kazananı belli olan tartışmalar başlatmaktadır. Kazanan ise daima 

Yüzüklerin Efendisi evreninde kötü tarafı simgeleyen Uruk halkıdır. Bir diğer 

üye tipolojisi olan bilgeler, diğer grup üyelerine nazaran daha saygı gören eski 

üyelerden oluşmakta ve içerik üretimine bilgi temelinde katkı sağlamaktadırlar. 

Genellikle hayranlar, tutkunu oldukları olguyu koşulsuz şartsız dış etkenlere ya 

da eleştirilere karşı savunma davranışı sergilemektedirler. İlgili sanal hayran 

topluluğunda da bu davranışı sergileyen savunucu bir kitlenin varlığı söz 

konusudur. Bu üyeler koşulsuz şartsız Urukların ve ilgili edebi eserin yazarının 

savunuculuğunu yapmaktadırlar. Topluluk etkileşimine oyunlar vasıtasıyla 

katkı sunan oyuncular ise hobileri bağlamında gruba dahil olmaktadırlar. Bu 

grubun üyelerinin oyun paylaşımları dolayısıyla topluluk içinde mikro oyun 

grupları oluşturduğu da görülmektedir. Pandemi süreciyle birlikte aktifliği 

artan el işçileri ise yaratıcı özellikleri ile ön plana çıkan üyelerden 

oluşmaktadır. Ortaya çıkardıkları ürünler ile beğeni toplamakta ve etkileşimi 

arttırmaktadırlar. Grubun diğer üyeleri olan destekleyiciler grup ortamında 

yatıştırıcı davranışlar sergileyerek topluluğun faydasına yönelik hareket 

ederken öneri isteyenler, diğer grup üyelerinin görüşlerine önem veren ve 

çeşitli konularda onlardan tavsiye isteyen kişilerden oluşmaktadır. Üye 

tipolojilerine yönelik bulgular, ilgili topluluğun homojenlikten ziyade heterojen 

bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu alanyazında bulunan farklı 

çalışmalarda da desteklenmektedir (Cebeci & Esen, 2016; Köker & Özer, 2017; 

Mutlu & Bazarcı, 2017). Gelecekte Yüzüklerin Efendisi temelinde yürütülecek 

pazarlama ve tutundurma çabalarının doğru şekilde planlanabilmesi ve söz 
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konusu hedef kitlenin anlaşılabilmesi için tek tipleşmeyen, heterojen yapıya 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Pangastuti ve Arambi (2016) tarafından Yüzüklerin Efendisi hayran 

toplulukları özelinde yapılan farklı bir çalışmada ise ilgili sanal topluluğun 

“Tolkien’in eser hayranları” veya “Jackson’ın film hayranları” olmak üzere iki 

farklı gruba ayrıldığı görülmüştür. Yüzüklerin Efendisi’nin kitap hayranları ve 

film hayranları temelinde yapılan bu keskin sınıflandırmanın ise araştırma 

dahilinde incelenen topluluk için söz konusu olmadığı söylenebilir.  

Görüldüğü üzere sanal ortamların hayran toplulukları üzerinde önemli 

etkileri bulunmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde ortaya çıkan sanal 

topluluklar; hayranların görünürlüklerini arttırmış hem kaynak hem de fan 

metinlerine/ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmış, hayranların coğrafik sınırlardan 

bağımsız olarak bir araya gelebilmesini sağlamış ve hayranların ilgili oldukları 

konuya dair hayranlıklarını daha yaratıcı bir şekilde ifade etmelerini mümkün 

kılmıştır (Price & Robins, 2016, s. 6). Tüm bu özelliklerin incelenen sanal 

toplulukta da ortaya çıktığı görülmektedir.  Yüzüklerin Efendisi’nin hayran 

kitlesinin sadece okuyucu ya da izleyici olmaktan çok daha öteye giderek 

tüketicilikten üreticiliğe geçtiği gözlemlenmiştir.  Topluluk üyelerinin, 

platform üzerinden Yüzüklerin Efendisi hakkında birbirleriyle etkileşime 

geçerek ortak bir değer ve kültür ürettikleri görülmektedir.  İzleyicinin aktif 

kullanıcılara dönüşmesi “katılım” kavramıyla beraber yeni bir kültür formu 

olan “katılımcı kültürü” de ortaya çıkarmaktadır. Katılımcı kültür kavramı, 

izler kitlenin sınırsız içerik üretimi sağlarken aynı zamanda medya ürünlerinin 

tüketilmesinde de aktif rol oynamasını ifade etmektedir (Arda, Seçkin & Bilge, 

2018, s.112). Bu noktada, internetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan sosyal 

medya platformlarının kullanıcılarına sunduğu interaktivite özelliğinin hayran 

topluluklarında katılımcı kültürün ortaya çıkmasını sağladığı söylenebilir.  Tek 

yönlü işleyen iletişim araçlarının internetle birlikte çift yönlü bir hale gelmesi, 

izler kitleyi sadece izlemekle yetinen pasif tüketici olmaktan çıkarak “üreten 

tüketiciler” haline getirdiği görülmektedir.  Bu bağlamda elde edilen 

bulguların, Jenkins (2003) tarafından alanyazına kazandırılmış olan katılımcı 

kültür teorisini destekleyerek güçlendirdiği söylenebilir. Pangastuti ve Arimbi 

(2016, s. 75)’in belirttiği gibi katılımcı kültürde, üyeler birbirleriyle bir 

dereceye kadar sosyal bir bağlantı içerisinde hissetmekte ve sanal topluluğa 

yapacakları her türlü katkının önemli olduğuna inanmaktadırlar. Araştırma 
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kapsamında incelenen toplulukta da benzer şekilde üyeler birbirleriyle 

etkileşim sağladıkça bir kültürün parçası gibi hissetmekte bu da grupta bulunma 

motivasyonlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda gelecek çalışmalarda, 

bireylerin gerçek dünyadan distopik dünyaya kaçış motivasyonları altında 

yatan nedenlerin derinlemesine araştırılması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze bir hikâye anlatma sanatı olarak görülen sinema, 

izleyicisinin ilgisini canlı tutabilmek adına bu hikâyeleri birbirinden farklı 

şekillerde anlatma yollarını keşfetmiştir. Zira sinema talepkâr bir sanat dalıdır 

ve izleyicisinden hem zamanını, hem dikkatini, hem de parasını talep eder. Bu 

taleplere karşılık olarak da, insanların izlemekten ilgi duyacağı hikâyeler ve 

anlatım yolları bulabilmek adına biçimsel ya da içeriksel anlamda yeni 

arayışları beyaz perdeye aktarır. İncelemeye konu olan There Will Be 

Blood adlı filmde de bu arayışlara yer verilmiştir. 2007 yılında Upton 

Sinclair’in “Oil” isimli romanından uyarlanan ve Paul Thomas Anderson 

tarafından yönetilen filmde, başrolleri Daniel Day-Lewis, Paul Dano ve Ciaran 

Hinds paylaşmıştır. Çok sayıda ödül alan film, aynı zamanda The Guardian 

gazetesi tarafından 21. Yüzyılın en iyi filmi2 olarak da seçilmiştir.  

Petrol işi yapan Daniel Plainview adlı bir adamın 1898 ile 1927 yılları 

arasındaki hayatını anlatan filmde, karakterin işiyle ilgili tutkusu, başarıya 

giden yoldaki kayıpları, kendi seçtiği yalnızlığı ve finaldeki hesaplaşması 

anlatılmaktadır. 

Film, anlatı şekli ve biçimsel düzenlemeler bakımından ele alınacaktır. 

Bu bağlamda incelemede temel izlek, Bordwell ve Thompson’ın (2008) film 

anlatı süreçleri içinde sıraladığı hem öykü enformasyon alanı, derinliği, olay 

örgüsü, koşutluk, sebep-sonuç ilişkileri bakımından hem de, mizansen, 

sinematografi, kurgu ve ses kullanımı olacaktır. Bu çalışmada bağlam metin 

(film) odaklı olacaktır. 

1. Kuramsal Çerçeve 

Anlatı, metinle ilgili herhangi çalışma yapıldığında ilk olarak karşımıza 

çıkan temel bir kavramdır. Bordwell ve Thompson, anlatıyı zaman ve mekânda 

meydana gelen sebep-sonuç ilişkisi içindeki olaylar zinciri olarak ifade eder 

(2008, s. 75). Dolayısıyla anlatının bir sürece karşılık geldiğini yani zamansal 

bir yapısının olduğunu söylemek mümkündür. Bu da doğal olarak, anlatının bir 

başlangıç ve sona sahip olması gerektiğini göstermektedir. Porter vd. (2010, s. 

24) göre çoğu anlatı tipik olarak doğrusal bir olaylar zincirini takip eder. 

Hikâye, anlatının temeli veya yapı taşları olarak hizmet eden olayların 

kronolojik ardışıklığıdır. Anlatı bir rahatsızlığı ve ardından bir çözümle biten 

bir krizi sunar. Böylelikle olaylar dizisinin (plot) öykü içindeki ardışıklığı veya 

karmaşıklığı bir nedensellik bağı içinde okura/izleyiciye aktarılır. Bunun 

 
2 https://www.theguardian.com/film/2019/sep/13/100-best-films-movies-of-the-21st-century  

https://www.theguardian.com/film/2019/sep/13/100-best-films-movies-of-the-21st-century


A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 152 
 

sonucunda okur/izleyici eserin vermek istediği mesajı hem düz anlam hem de 

yan anlam boyutlarıyla kavramış olur. Nedenselliğin önemini Forster (1956, s. 

86) şu şekilde açıklamaktadır: “Kral öldü ve sonra kraliçe öldü" bir hikayedir. "Kral 

öldü ve sonra kraliçe kederinden öldü" bir olay örgüsüdür. Zaman dizisi korunur, 

ancak nedensellik duygusu onu gölgede bırakır.” Böylece anlatıda olay örgüsünün 

işlenişin okur/izleyici de merak duygusunu harekete geçirir. Bir diğer deyişle, 

hikâyede sürükleyiciliği sağlayan olay şey örgüsüdür. 

Anlatı incelemelerindeki önemli zorluklardan biri de, açıklanan anlamın 

altında yatabileceği söylenen anlamların ne ölçüde güvenilir olduğunun belli 

olmamasıdır. Zira okur/izleyicinin anlatıda bulduğu anlam ile kültürel arka 

plan, eğitim, dönem vb koşullar nedeniyle anlatıyı inceleyen kişinin bulduğu 

anlam farklı olacaktır (Atabek, 1992).  Bu nedenle anlatı çalışmalarında ortaya 

konacak sonuçların öznel birtakım değerlendirmelere dayanacağı da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Buna çözüm olarak, anlatının belirli bir bağlam 

içinde ve hikâye aktarım araçlarının kullanımına ilişkin veriler üzerinden 

değerlendirilmesi daha nesnel bir katkı sağlayacaktır. 

Öte yandan anlatıların -Rus biçimcilerin ortaya koyduğu fabula (öykü) / 

syuzhet (olay örgüsü) ayrımından yola çıkarak yapısalcı bir yaklaşımla ele 

alındığında- birtakım şablonlara oturduğu görülmektedir. Vladimir Propp’un 

Masalın Biçimbilimi (2020) eserinde de açıkladığı üzere popüler masalların 

konuları farklı olsa bile anlatı yapıları belirli birtakım karaterler ve eylemler 

çerçevesinde öyküyü oluşturdukları anlaşılmaktadır. Bu durum edebiyat 

alanında olduğu kadar popüler sinema eserlerinde, televizyon dizilerinde, 

reklamlarda hatta günümüzde dijital oyunlarda bile geçerliliğini korumaktadır. 

Esasen anlatı kavramı, bir mesajın nasıl iletileceğinin tasarlanması 

bakımından insanların birbirleriyle ilk defa diyalog kurmaları kadar eskidir. Bu 

bağlamda iletişimsel ve karşılıklı bir yapısı mevcuttur. Chatman (2008, s. 25) 

anlatının bu özelliği nedeniyle iki taraflı olması gerektiğini belirterek, bir 

gönderen ve alıcıdan oluşan bir sürece işaret eder.  

Aristoteles ise sanatın özünün taklite (mimesis) dayandığını belirterek, 

bu taklit sürecinin de sanatın farklı dallarına göre araç, nesne ya da tarz (biçim) 

bakımından gerçekleştiğini ifade eder. Ona göre bilhassa tarz sayesinde aynı 

araçlar, aynı nesneler kullanılarak farklı taklitler ortaya çıkarılabilir (1987, s. 

15).  Buradan hareketle herhangi bir eserin öyküsü kadar anlatım tarzının da 

onu tanımlayan bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Bunun sonucunda farklı 

anlatılar ortaya çıkarak, hangi platformu (roman, tiyatro, sinema, tv vb) 

kullanırsa kullansın hikâyenin biçimini değiştiren ve okuyucu/izleyici için yeni 

deneyimler keşfetmesine olanak sağlayan bir yapıya bürünmüştür. Özellikle ses 
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ile görüntünün birlikteliği ile meydana gelen sinema sanatının ortaya 

çıkmasıyla anlatı kavramı günümüzde daha da önemli bir nitelik kazanmıştır. 

Zira filmler, teknik altyapının sunduğu yeni imkânlar doğrultusunda anlatının 

doğrudan gözlemlenebileceği, kimi zaman doğrudan bir parçası, kimi zaman 

ise sadece seyircisi olma deneyimini sunar hale gelmiştir.  

Abisel, filmsel anlatının aslında öykü ve söylemden oluşan iki ana 

bileşeniyle diğer anlatı türleriyle benzeştiğini vurgulayarak öykünün, olayları, 

karakterleri, hikâyenin geçtiği alanı ve özelliklerini kapsadığını, söylemin ise 

tüm bu içeriğin ifade edildiği araçlar veya ifade etme tarzı olduğunu söyler 

(1997, s. 127).  Ancak filmsel anlatı da kendi içerisinde popüler sinema ve sanat 

filmi anlatısı olarak ikiye ayrılmıştır. Popüler sinema anlatısında kişilerin 

başlarından geçen öyküler, söylemin imkânları vasıtasıyla aktarılır. Böylelikle 

öykü ve söylem tüm süreç içinde ideolojinin inşasında ortak bir rol üstlenirler 

(Abisel, 1997).  
 

2. Anlatı Tercihleri 

Çeşitli anlatı türleri, sinemanın başlangıcından bu yana film öyküsünün 

seyirciye aktarılmasında aracılık yapmıştır. Bununla birlikte başını 

Hollywod’un çektiği ticari amaçlı filmler, anlatıda genellikle hikâyenin üç 

bölüme ayrıldığı bir yapıyı izler; kurulum, çatışma ve çözüm. Kurulum, 

hikâyenin ilk kısmıdır ve karakterleri ve dünyalarını tanıtır. Hedeflerini ve 

onlar için neyin tehlikede olduğunu öğreniyoruz. Çatışma, hikâyenin ikinci 

kısmıdır ve karakterlerin engeller ve zorluklarla karşılaştığı yerdir. Hedeflerine 

ulaşmak için bu zorlukların üstesinden gelmeleri gerekir. Çözüm, hikâyenin 

üçüncü ve son kısmıdır. Karakterlerin çatışmaya çözüm bulduğu ve hedeflerine 

ulaştığı yer burasıdır.  

There Will Be Blood filmi de bu bağlamda değerlendirildiğinde, her ne 

kadar filmin finalinde ortaya çıkan bir durum, genel beklentilerin dışında bir 

sona götürse de tipik Hollywood anlatısının sınırları içerisinde hikâyeyi 

izleyiciye aratmaktadır.  

Çalışmada Bordwell ve Thompson’un çerçevesini çizdiği (2008) anlatı 

tercihleri; öykü ve biçim yönünden incelenecektir. Buna göre öykü 

enformasyon alanı, derinliği, anlatı beklentileri ve olay örgüsü, sebep-sonuç 

ilişkileri, öykünün geçtiği zaman kavramı, karakterlerin motivasyon 

göstergeleri, koşutluklar gibi başlıklar öykünün nasıl şekillendiğini ortaya 

koyarken, mizansen, sinematografi, kurgu, ses başlıkları ise öykünün izleyiciye 

aktarılmasındaki biçimsel tercihleri göstermektedir.  
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2.1. Öykü Enformasyon Alanı 

There Will Be Blood'da tüm öykü enformasyonu tek bir ana karakter yani 

Daniel Plainview aracılığıyla verilmektedir. Hikaye, onun hikayesidir. Ve 

hemen her sahnede Daniel görünür. İşçinin ve H.W'nin geçirdiği kazadan, 

ihtiyar Bandy'nin onu uyandırmasına veya Henry'nin kim olduğuna dair her 

türlü soruda cevabı biz de Daniel karakteri ile birlikte öğreniriz. Öyküye dair 

bildiklerimiz onun bilgisiyle ve söyledikleriyle sınırlıdır. Hikayede ortaya 

çıkan zaman atlamalarında neler yaşandığı bilinmez. 

2.2. Öykü Enformasyon Derinliği 

Filme, enformasyon alanının derinliği noktasından baktığımızda ise, 

nesnel bir anlatım şeklinin tercih edildiği görülmektedir. Olayları biz de Daniel 

karakteri içindeyken görürüz. Ancak Daniel'ın kasaba halkına yaptığı 

konuşmadaki karşı açı çekimlerinde, petrolün ilk fışkırdığı ve H.W'nin sağır 

olduğu sahnelerde verilen ses ve ses efektlerinde, H.W'yi evinden kovmasının 

ardından gelen flashback sahnelerinde, sahnenin amacına hizmet etmek adına 

öznel bir anlatım yaratılmıştır. Bu noktada yönetmen Anderson'ın bu anlatım 

şeklini kullanmasını; izleyicinin karakterle özdeşleşmesini engellemek, hiç 

değilse kısıtlamak ya da onun hakkında bir keskin bir yönlendirme yapmamak 

adına uyguladığı bilinçli bir tercih olduğu söylemek mümkündür. 

2.3. Anlatı Beklentileri  

Özellikle belli bir karakterin hayatından bir kesiti ele alan klasik anlatıya 

sahip filmlerde; o filmle ilgili kimi beklentiler, karakterle ilgili daha çok bilgi, 

hikayeye romantizm, heyecan veya gerilim katacak kimi unsurlar, karakterler 

vs. ortaya çıkmaktadır. There Will Be Blood ise sözü edilen bu tür uylaşımlara 

pek bağlı kalan bir yapım değildir. Hikayede ana motivasyon kaynağı, Daniel 

karakterinin petrol işinde yaşadıkları ve iş hırsıdır. Bu hırs ona kötü işler de 

yaptırmaktadır. Filmde Daniel'ın yaptıkları hırsı bağlamında 

değerlendirildiğinde sebep sonuç ilişkisi de belli bir temele oturur. 
Örneğin; ilk sahnede tek başına maden arayan Daniel kaza geçirir ve 

bacağından yaralanır. Buna rağmen arama işini yarım bırakmaz ve sürünerek 

de olsa numuneleri laboratuara götürür ve olumlu sonucu alır. Bir başka 

sahnede açılan kuyudan fışkıran tazyikli petrol nedeniyle H.W yaralanır, Daniel 

onu kucaklar yemekhaneye bırakır ardından tekrar kuyuya döner. Arazisini 

satın alma teklifiyle gelen rakip şirket yöneticileriyle de görünürde herhangi bir 

sebep yokken tartışır. İşleri büyütüp boru hattını devreye soktuktan sonra H.W 

ile bir restoranda yemek yerken karşılaştıklarında da onların masasına gidip 
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rahatsız eder. 
Sonuç olarak her ne kadar filmde meydana gelen olayların ana sebebi 

Daniel karakterinin iş hırsı olarak verilse de; filmin finali, klasik Hollywood 

anlatısındaki izleyicinin tüm beklentilerini karşılayan ve soruları cevapsız 

bırakmayan kapalı bir son olmaktan uzaktır. 

2.4 There Will Be Blood’da Olay Örgüsü 

Yaklaşık 2 saat 30 dakikalık süresiyle There Will Be Blood uzun 

sayılabilecek bir filmdir. Bu nedenle olay örgüsü bakımından sekanslara 

ayrılmıştır. Filmde sekansların içinde geri dönüşler ve ileri atlamalar da 

mevcuttur. Ancak bunlar da sekansların kendi hikayelerine dahildir. Olay 

örgüsünü bölümlere ayırdığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

 

 

1) Jenerik 

2) Daniel’ın maden bulmak için tek başına çalışması. Yıl 1898. 

       2.a) Daniel’ın cevheri bulması ancak almak için inerken kaza geçirmesi 

       2.b) Yaralanmasına rağmen Daniel’ın cevheri laboratuara götürmesi 

3) Daniel, adamı ile birlikte başka bir kuyunun başında çalışmaktadır. Yıl 1904. 

        3.a) Kazı el emeği ile yavaş ilerlemektedir. 

        3.b) Daniel yukarı çıkar, bir kağıda sondaj makinesi prototipi çizer. 

        3.c) Sonraki planda makine kurulmuştur çalışmaya başlar. 

        3.d) Petrol bulunur. 

        3.e) Makine çalışırken bir kaza olur, işçi ölür. 

        3.f) Daniel işçinin yetim kalan oğlunu alır ve bir tren yolculuğuna çıkar. 

4) Daniel bir grup insana arazilerini almak için sunum yapmaktadır. 

        4.a ) grubun içinde tartışma çıkar, Daniel mekanı terk eder. 

5) Bir başka evde, Daniel bir çiftçi ve eşine sunum yapmaktadır 

6) Daniel ve adamları petrolü bulurlar. Kuyudan fışkırması görülür. 

7) Daniel'ın ofisine Paul gelir. Petrol rezervi olan bir arazi hakkında para 

karşılığı bilgi teklif eder. Daniel teklifi kabul eder. 

8) Daniel ve H.W kasabaya gelirler. Araziyi bulurlar. 

         8.a) Bıldırcın avlama bahanesiyle Paul'ün sözünü ettiği araziyi teftiş 

ederler. 

        8.b) Daniel Arazide petrol olduğundan emin olduktan sonra planını 

H.W'ye aktarır. 

9) Daniel akşam yemeğinde arazini sahibini yerini satması için ikna etmeye 

çalışır. Evin oğlu olan Eli, burada devreye girerek, fiyatı yükseltir. Pazarlık sonucunda 

kiliseye de yardım yapması koşuluyla Daniel araziyi alır. 

10) Daniel kasabanın emlakçısına gider ve arazinin çevresindeki diğer yerleri 

de almak istediğini söyler. 

11) Daniel ve H.W tren istasyonuna gelirler. Daniel buradan adamlarını arar ve 

en kısa zamanda gelmelerini ister. Bu esnada trenden inen bir başka petrolcü onları 
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görür, konuşmaya başlarlar. Adam H.W'ye Daniel'i kastederek, “onunla iş yapıyorsan 

çok dikkatli ol, bir gün ayrılırsan mallarının yarısını iste” der. 

12) Daniel ve ekibi sondaj için çalışmalara başlar. 

            12.a) H.W ve Eli'nin kızkardeşi Mary birlikte oynamaktadırlar. 

            12.b) H.W akşam Daniel'e “Mary dua etmediğinde babası onu 

dövüyormuş” der. Daniel yorum yapmaz. 

13) Daniel ve emlakçı bir sunum için kasabalılarla biraraya gelir. 

            13.a) Emlakçı sunum öncesi Daniel'a Bandy adlı bir kişinin arazisini 

satmak için onu görmek istediğini söyler. Daniel bunu fiyat arttırma taktiği olarak 

görür. 

           13.b) Daniel kasabalılarla biraraya gelir. Sunumu yapar. Onlara 

vaatlerde bulunur. Yol sözü verir. 

           13.c) Kalabalığın içindeki Eli yol vaatinin kiliseye de faydası olup 

olmayacağını sorar. Daniel “ilk oraya ulaşacak” der. 

14) Kuyu için çalışmalar devam etmektedir. 

           14.a) Eli inşaat alanına giderek, Daniel'a kuyunun açılışında kuyuyu 

kutsamak istediğini ve kendisini şatafatlı sözlerle takdim etmesini istediğini söyler. 

Daniel kabul eder. 

15) Kuyunun açılışı için bütün kasaba toplanmıştır. 

          15.a) Daniel Mary ve H.W'yi yanına alarak bir açılış konuşması yapar. 

Konuşma sırasında Eli'yi çağırmaz ve açılışı yaparlar. 

         15.b) Daniel tören sonrasına koşturan Mary'i yakalayarak, babasının da 

duyabileceği bir şekilde ona nasıl olduğunu, hala dayak yeyip, yemediği sorar. Bundan 

sonra dayak yemeyeceğini söyler. 

16) Gece Daniel acele ile uyandırılır. Bir kaza olduğu ve bir işçinin öldüğü 

söylenir. 

          16.a) Daniel olay yerine gider, diğerlerine talimatlar verir. 

          16.b) Ertesi sabah adamın kişisel eşyalarını toplarlar. 

17) Daniel, Eli'nin vaaz verdiği kiliseye gider. 

          17.a) Eli yarı çılgın bir biçimde vaaz vermektedir. Daniel sıkılarak da 

olsa bitmesini bekler. 

         17.b) Vaaz bitiminde Daniel Eli''den ölen adamın cenazesinde konuşma 

yapmasını ister. Eli kazanın kuyu kutsanmadığı için olduğunu söyler. Daniel 

dinlenmeyen işçilerin böyle hatalar yapabileceğini savunur. Eli kiliseye gelmedikleri 

için kazaların olacağını söyler. Daniel ilahilerle kaybedecek vakitlerinin olmadığını, 

üretimin devam etmesi gerektiğini, bu sayede kilise de dahil olmak üzere refahın 

geleceğini savunur. Son olarak, kilisenin tadilatları için para vereceğini de üstü kapalı 

bir biçimde söyler ve konuyu bitirir. 

18) Daniel kilise ile petrol kuyusu arasındaki ofisinde oturmaktadır. Bir yandan 

kuyudaki çalışmaları izlerken, öte yandan kilisedeki tadilatı da izler. 

19) Sondaj devam etmekteyken birden petrole ulaşılır. 

          19.a) Tazyikli bir biçimde fışkıran petrol o sırada petrol kulesinde olan 

H.W 'nin yere düşmesine sebep olur. Bu kaza sonucu H.W sağır olur. 

           19.b) Olanları görerek gelen Daniel, H.W'yi hemen kucaklar 

yemekhaneye götürür. Ancak onu orada bir işçiye emanet ederek, kuyuya koşar. Çıkan 

yangını kontrol altına almaya çalışmaktadır. Gece boyu bu işle uğraşır. H.W'nin 
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durumunu soran adamına “iyi değil” der. Adamı koşarak çocuğun yanına gider. Daniel 

yerinde kalarak, kuyuyu izler. 

           19.c) Sabahleyin adamları dinamitle patlatarak kuyunun ağzını 

kapatırlar. Daniel ancak o zaman yerinden kalkar, H.W'nin yanına gider, onu teselli 

etmeye çalışır. 

20) Bir doktor H.W'yi kontrol etmek için gelir ama çocuk direnir. Daniel H.W 

ile iletişim kurmayı dener ama çocuk karşılık vermez, huysuzluk eder. Daniel 

yardımcısına, H.W'ye yardım etmek için birini bulmasını söyler. 

21) Eli kiliseye para istemek için Daniel'ın yanına gider fakat Daniel madem 

insanları iyileştirebiliyorsun o halde oğlumu da iyileştir diyerek, Eli'yi döver. 

22) Eli evde akşam yemeğinde babası ile toprakları Daniel'e sattığı için kavga 

eder. 

23) Trenle kasabaya yabancı bir adam gelir. 

           23.a) Adam Daniel'ı bulur ve onun üvey kardeşi olduğunu söyler. 

           23.b) Daniel başta ona inanmaz. Ancak yabancı Daniel’a babasının 

öldüğünü söyler. Adamın kimliğini kontrol eder. Ne istediğini sorar. 

           23.c) Adam kendisinin de petrol işiyle ugraştığını ve Daniel’a yardım 

edebileceğini söyler. 

24) Yemekte Daniel ile “üvey” kardeşi Henry konuşmaktadırlar. Daniel 

Henry’i daha iyi tanımak için sorular sorar. 

25) Daniel H.W’ye içine içki de karıştırdığı sütü verir, çocuk içmek istemez 

ama zorla içirir. 

           25.a) Evden dışarı çıkar, Henry’ye bundan sonra ne yapacağını sorar. 

Henry onun için çalışabileceğini söyler. Daniel kabul eder. 

26) H.W Henry’nin eşyalarını karıştırır. 

27) Gece Daniel ve Henry geçmişleri hakkında konuşmaktadırlar. Daniel 

karakterini ve hedeflerini anlatır. 

          27.a) Daniel ve Henry uyurken H.W evi yakmaya çalışır. Uyanır ve 

yangını söndürürler. 

28) Daniel ve H.W bir trende oturmaktadırlar. Daniel hemen geleceğini 

söyleyerek, H.W’nin yanından ayrılır, trenden iner. Onun yerine bir adamı gelir ve 

H.W’yi tedavi için götürür. 

29) Rakip petrol şirketinin adamları, Daniel’a arazisini almak için teklifte 

bulunurlar. Daniel teklifi kabul etmez, onlara rest çeker. 

30) Daniel ve Henry tekrar emlakçı ile bir araya gelir. Daniel’ın ilk zamanlarda 

alamadığı Bandy arazisi üzerinde konuşurlar. Arazinin sahibi hala yerini satmak için 

Daniel’ı görmeyi şart koşmaktadır. Bu sırada H.W ile birlikte giden adamı geri döner. 

Daniel H.W’nin durumuyla ilgili sorular sorar. 

31) Daniel ve Henry arazisi ile ilgili olarak görüşmek için Bandy’nin yanına 

giderler. Adamı bulamazlar. Torunu bu arazide sondaj yapmanızı istemiyoruz der. 

Daniel, konu sondaj olmadığını ve tekrar geleceğini söyler ve ayrılır. 

32) Daniel ve Henry boru hattı için arazide güzergah çalışması 

yapmaktadırlar. Sonunda deniz kıyısına ulaşırlar ve kutlama yaparlar. 

33) Daniel ve Henry sahilde, denize girmektedirler. Geçmişte, 

çocukluklarından konuşurlar. Ancak Daniel yanlış bir şeyler sezinler. 

34) Daniel ve Henry eğlenmeye bir bara giderler. 
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35) Kamp yerlerine geri döndüklerinde Daniel, Henry'i sıkıştırır ve aslında 

üvey kardeşi olmadığını öğrenir, onu öldürür ve gömer. 

36) Ertesi sabah uyandığından ihtiyar Bandy karşısındadır. Daniel arazisi için 

konuşacağını sanar ancak Bandy cinayeti görmüştür. Arazisini vermesi karşılığında 

Daniel'dan kiliseye gitmesini ve günah çıkarıp, tövbe etmesini ister. 

37) Eli kilisede vaaz vermektedir. Daniel'da orada herkesin önünde işlediği 

günahlar için tanrıdan af diler. Bu sefer Eli ayinin bir parçasıymış gibi onu döver. 

Daniel bu durumu “nasıl olsa ucunda boru hattı var “diyerek önemsemez. 

38) H.W gönderildiği okuldan öğretmeniyle birlikte geri dönmüştür. Daniel 

mutludur. 

39) Daniel ve H.W bir restoranda yemek yemektedirler. O sırada içeri 

kendisine daha önce teklif yapan rakip şirketin adamları girer. Daniel sarhoş bir 

biçimde onların masasına giderek, kendisi yenemediklerini, o zaman söylediklerini 

şimdi dediğini yaptığını söyler. 

40) Eli kasabayı başka yerlerde vaaz vermek için kasabadan ayrılır. 

41) H.W ve öğretmeni işaret dili çalışmaktadırlar. H.W Mary ile arkadaşlık 

etmeye devam eder. 

42) Mary ve H.W'nin nikah töreni yapılmaktadır. Yıl 1927 

43) Daniel büyük bir malikanede tek başına yaşamaktadır. 

44) H.W Daniel'ın yanına gelir. Ondan kendi işini kurmak için izin ister. Daniel 

buna çok kızar, bu durumun onu rakibi yapacağını söyler. Ve H.W'ye onun aslında 

kendi çocuğu olmadığını, kendisini sadece arazi sahiplerini daha rahat ikna edebilmek 

için yanına aldığını ve büyüttüğünü söyler. H.W evi terkeder. 

45) Daniel bowling odasında sızmıştır. O sırada ziyarete Eli gelir ve kendisine 

Bandylerin arazisinde sondaj yapma işini teklif eder. Daniel başta bunu kabul eder gibi 

gözükür ancak Eli'den sahte bir peygamber olduğunu kabul etmesini ister. Eli başta bu 

duruma anlam veremez ancak çok parasız ve çaresiz olduğu için Daniel'ın 

söylediklerini yapar. Sonrasında Daniel o arazideki petrolü drenajla zaten elde ettiğini, 

bu nedenle Eli'ye ihtiyacının kalmadığını söyler. Ve onu döverek öldürür. 

46) Kapanış jeneriği 

2.5 Sebep - Sonuç İlişkileri 

Filmin ilerlemesini sağlayan ana unsur petroldür. Daniel kasaba kasaba 

gezerek petrol arayan bir girişimcidir. Bu noktada petrol, Daniel'ın nihai amacı 

ve iş hırsının sonucudur.  Aynı zamanda filmde meydana gelen dramatik anların 

asıl sebebi hep petrol ve ona sahip olma düşüncesidir. H.W'nin babasının 

ölümünde, H.W'nin kaza geçirmesinde, Daniel'ın inançsız biri olduğu halde 

kiliseye gidip vaftiz olmasında veya Eli'nin babasına saldırmasının altına yatan 

neden budur. 
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                Görsel 1. There Will Be Blood filminden bir kare 

 

Diğer taraftan baş karakter olan Daniel'ın hırslı kişiliği de filmdeki sebep 

– sonuç ilişkileri bakımından önemlidir. Bu durumu “üvey kardeşi” Henry ile 

yaptığı ve kendi hakkında bilgiler verdiği konuşmada “İçimdeki rekabetçi 

kişilik, benden başkasının başarılı olmasını kabul edemiyor.“ diye belirtir. H.W 

kendi şirketini kurmak istemesinde ve akabinde Daniel'ın buna karşı çıkıp, onu 

evden kovmasındaki temel sebebin bu olduğu buradan anlaşılmaktadır. Yine 

aynı konuşmada Daniel, insanları sevmediğini, yeteri kadar para kazanıp bir 

daha onlarla işi olsun istemediğini söyler. 1927 yılına atladığımızda Daniel'ın 

büyük bir malikanede tek başına yaşadığını görerek, bu söylediğini başarmış 

olduğunu anlarız. 

2.6 Zaman Kavramı 

There Will Be Blood, 1898'den 1927'ye kadar olan bir süre zarfında 

geçen olayları konu alan bir filmdir. Zamansal anlatım doğrusal düzlemde 

gerçekleşir. Filmde yalnızca Daniel'ın işçilerin kasabaya geldiği sahnede bir 

flashforward, bir de Daniel H.W'yi evden kovduğu sahnede bir flashback 

bulunmaktadır. 

Filmin başında yani 1898 yılında Daniel'ı tek başına maden ararken 

görürüz. Aradığı rezervi bulur. Ardından 4 yıl sonra birkaç işçi ile petrol 

ararken görürüz, yine aradığı petrolü bulur. Yıl 1911'e geldiğinde Daniel 

Paul'den petrol bulunan bir arazi ile ilgili bilgi alır ve oraya gider. İnsanları ikna 

eder ve yine petrol çıkartmaya devam eder. Aradan geçen süre zarfında işleri 

büyümüştür, daha çok adam çalıştırmaktadır, geliri artmıştır. 1927 yılına 
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gelindiğindeyse, Daniel artık petrol sahasında değil, büyük malikanesindedir. 

İstediği refah ve zenginliğe kavuşmuş, tek başına yaşamına devam etmektedir. 

Filmdeki öykü yaklaşık 29 yıllık bir süreyi kapsar. Bu duruma göre ilk 

olarak 1898'de 20'li yaşların ortasında gördüğümüz Daniel, daha sonra ilk 

zaman atlamasında 1904'de karşımıza 30'lu yaşlarda çıkar. Yine 1904 yılında 

bir bebek olan H.W, 1911'deki ikinci zaman atlamasında büyüyüp bir çocuk 

olmuş, Daniel da orta yaşa yaklaşmıştır. Filmin sonuna yani 1927'ye 

gelindiğinde H.W artık bir yetişkindir, Daniel ise 60 yaşına yaklaşmış bir 

haldedir. Bu durumda olay örgüsü ise bize 29 yıllık süreyi, 2 saat 30 dakika gibi 

bir sürede anlatmaktadır. 
 

2.7 Motivasyon Göstergeleri 

Daha önce de belirttiğimiz gibi There Will Be Blood'da petrol, filmdeki 

ana hikayeyi güdüleyen motivasyonu sağlayan unsurdur. Daniel petrol bulmak 

amacıyla hiç tanımadığı biri olan Paul'e, bilmediği bir yer hakkında kendine 

bilgi verdiği için para ödemeyi kabul eder. Sonrasında, arazisinde sondaj 

yapabilmek için Eli'nin kilisesine para ödemeyi kabul eder. Yine kasaba halkına 

arazilerini kullanması karşılığında okul, yol, su vs. hizmetler yapmayı teklif 

eder. 

Bir başka sahnede ise rakip şirketin adamları işi devralmayı teklif etmek 

için Daniel ile görüşmeye gelmişlerdir. Bu görüşmede Daniel “eğer işimi size 

devredersem sonra ben ne yapacağım ?” der. Adamlar; “Çok paran olacak, 

çocuğuna vakit ayırırsın” derler. Daniel bu sözlere çok sinirlenir ve adamlara 

meydan okur. Aradan zaman geçer. Daniel işte başarılı olmuştur. H.W ile bir 

restaurantta yeek yerken aynı adamla tekrar karşılaşır, sarhoş bir halde 

masalarına giderek “Sana bu işi yapacağımı söyledim ve yaptım. Seni aptal 

durumuna düşürdüm. Sen bana aileme nasıl davranacağımı söyleyemezsin” 

der. 
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Görsel 2. There Will Be Blood filminden bir kare 

 

Öte yandan inançsız biri olan Daniel, Eli'nin kilisesine ve insanlara şifa 

dağıttığına inanmamaktadır. H.W'nin sağır olduğu kazanın ardından Daniel'a 

gidip para isteyen Eli, Daniel'dan “eğer gerçek bir şifacıysan neden çocuğumu 

iyileştiremiyorsun ?” diyerek dayak yer. Sonrasında Daniel'ın sahte üvey 

kardeşini öldürmesini gören ihtiyar Bandy, ondan kilisede günah çıkarması bu 

sayede arazisini kullanım hakkını vereceğini söyler. Daniel kilisede günah 

çıkarırken bu sefer Eli onu hırpalar. Finalde Daniel'a bilgi satmak için gelen 

Eli, onun zorlamasıyla sahtekâr olduğunu itiraf eder, ancak bu sefer Daniel onu 

öldürür. Bu noktada inanç/inançsızlık kavramı da bir başka motivasyon 

göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.8  Koşutluklar 

Filmde görebileceğimiz en büyük koşutluk, Daniel'ın her petrol 

bulduğunda yani kazanım elde ettiğinde bir kayba uğramasıdır.  

İlk gördüğümüz sahnede madene inerken düşer, bacağından yaralanır 

ama akabinde rezervi bulmuştur. Bir sonraki sahnede petrol bulurlar ancak 

sondaj için kurdukları platform düşer, H.W'nin babası olan işçi ölür. 

Kasabadaki petrolü çıkarırlar, ancak O esnada olan kazayla H.W sağır olur. 

Petrolü geçireceği boru hattının çalışmasını kutlarlar ancak ardından Henry'nin 

üvey kardeşi olmadığını fark eder ve onu öldürür. Yıllar sonra petrol sayesinde 

istediklerine kavuşmuştur ama H.W onu terkeder. Finalde artık her şeye 

sahiptir, petrol arsası teklif ederek para istemeye gelen Eli'ye sahtekar olduğunu 

itiraf ettirir ama sonrasında onu da öldürür. 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 162 
 

Sonuç olarak, bu koşutluklar Daniel karakterini olmak istediği noktaya, 

yani yeterince servete sahip olup, insanlardan uzak yaşamaya taşımıştır fakat 

onu daha duygusuz, yalnız, bencil ve kötü bir adam haline getirmiştir. 

 

3. Biçimsel Tercihler 

3.1 Mizansen 

There Will Be Blood her ne kadar bir karakterin hayat hikayesinden bir 

kesiti anlatıyor olsa da, günümüzden yaklaşık 100 yıl önce geçmesi nedeniyle, 

bir dönem filmi olarak da tanımlanabilir. Bu noktada filmin gerçekçi görünmesi 

için özellikle dekor ve aydınlatmaya önem verildiği görülmektedir. O dönemin 

teknolojisini yansıtacak araçlar, günlük hayatta kullanılan eşyalar, yaşanan 

mekânlar filmin gerçekliği içinde göze batmamaktadır. 

Filmde iç mekânlarda genellikle loş aydınlatma kullanlmıştır. Özellikle 

gece sahnelerindeki karanlığın vurgulanması yine dönemin koşullarını iyi 

yansıtmaktadır. Öte yandan finalde Daniel'ın malikanesindeki aydınlatma da 

onun yalnızlığına, insanlardan uzaklaşmayı seçişine vurgu yapmaktadır. Bir 

diğer unsur olan kostüm de filmin havasını bozmayacak bir biçimde 

tasarlanmıştır. Petrolcü olan ve hayatı şantiyelerde geçen Daniel'ın kıyafetleri 

de buna uygun biçimde iş kıyafetleridir. Dönemin önemli bir aksesuarı olan 

şapkada unutulmamıştır. 

Ayrıca filmde kostümün işlevine yönelik bir diğer sahne de, Daniel ve 

Henry'nin deniz kenarında oldukları sahnedir. Burada beyaz içlikleriyle denize 

giren Daniel, kardeşinin de gelmesiyle sanki yeni bir hayata başlayacakmış, 

yeniden doğacakmış gibidir. Ancak Henry ile yaptıkları konuşmada onun yalan 

söylediğini anlar. Tekrar denize girer, kıyıdan sahildeki Henry'ye öfkeyle 

bakarken arkasından da giderek büyüyen bir dalga gelmektedir. Bu bize 

Daniel'ın ilerleyen sahnede Henry'i öldüreceğinin bir habercisidir adeta. 

Oyunculuk açısından filme yaklaştığımızda ise, oyuncuların karakterleri 

yansıtırken oldukça gerçekçi olduklarını görmek olasıdır. Bu noktada 

kullandığımızı gerçekçi kavramı, işkolik, hırslı, somurtkan, yalnız ve herhangi 

bir aşk ilişkisini göremediğimiz Daniel karakterini tanımlama amacını 

taşımaktadır. Karakteri canlandıran Daniel Day-Lewis duruş, konuşma ve 

bakışlarıyla izlediğimiz kişinin gerçekten Daniel Plainview olduğuna bizi ikna 

edebilmektedir. Aktör, ne çok abartılı jest ve mimikleri kullanır, ne de minimal 

bir oyunculuğu tercih eder. Böylece hem karakterin kişilik özelliklerini iyi 

yansıtmış, hem de kendinden bir şeyler (tok sesli konuşması, ayağını sürüyerek, 

kambur biçimde yürümesi vb.) katabilmiştir. 



163 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 
 

Yine aynı bakış açısıyla, sahtekar bir vaiz olan ve hırsını belli etmeyen 

Eli karakterini canlandıran Paul Dano da, hem vaiz sahnelerindeki trans halini, 

hem de kasaba halkını ikna edebilmek için dingin ve sessiz görünen bir 

oyunculuk performansını ortaya koyabilmiştir. Diğer roller için de bu durum 

geçerlidir. Bu bakımdan filmin bağlamı ile oyunculuğun gerçekçilik iddiası 

birbirini karşılayabilmektedir. 
 

3.2 Sinematografi 

Sinematografik açıdan filmi ele aldığımızda, filmin gerçekçiliğini 

zedelememek adına aşırı tonlamalar ve renk tercihleri bakımından stilize veya 

sıra dışı herhangi bir örnekle karşılaşmayız. Bununla birlikte film; özellikle 

mavi gökyüzü ile petrol kulesinden çıkan dumanların etkileyici görüntüleri, 

Eli’nin kuyunun açılışında konuşma yapabilmek için Daniel’la konuşmaya 

giderken kara bulutların şantiyeye doğru ilerlemesi,  plajda konuşurken 

Henry’nin gölgede/karanlıkta olması Daniel’ın ise güneşte/aydınlıkta olması 

gibi planlar, iç mekânlardaki doğal, abartısız aydınlatma gibi pek çok başarılı 

tercih nedeniyle, vizyona girdiği 2007 yılının en iyi görüntü Oscar’ını da 

almıştır.  

              

 
Görsel 3. There Will Be Blood filmi final sahnesinden bir kare 

 

Objektif tercihleri noktasındaysa geniş açılı objektif kullanımı baskın 

gelmektedir. Bu seçimin altında çorak, uçsuz bucaksız petrol alanlarını perdeye 

aktarma amacının yattığı belli olmaktadır. Ancak Daniel ve Henry'nin plajdaki 

konuşmalarında ve Daniel'ın malikanesinde teleobjektifler de tercih edilmiştir. 

Kadrajlamalarda da genellikle Amerikan plan, bel plan ve göğüs plan 

tercih edilmiştir. Bu bilinçli bir seçimdir. Çünkü bu tıpkı filmde öznel bakışa 
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çok fazla yer verilmemesi gibi, izleyicinin bir film izlediğini unutmaması için 

alınmış bir önlemdir. Bununla beraber sık kaydırmalar ve özellikle dramatik 

anlarda karakterlerin yüzlerine doğru ileri şaryo hareketleri ile filmin diğer 

Hollywood filmlerine oranla daha ağır giden temposuna ivme 

kazandırılmaktadır.  

Ayrıca bu tür kamera hareketleri geniş, arka planı bomboş olan arazi 

çekimlerine karakterlerin takibiyle birlikte bir derinlik kazandırmaktadır. 

Daniel ve H.W'nin kasabaya ilk geldikleri sahne ya da H.W'nin kaza 

geçirdiğinde Daniel'ın onu kucaklayıp yemekhaneye götürdüğü sahne bu 

planlara örnek verilebilir. Yine filmin dramatik doruk noktalarında hem 

aktörlerin mimik performanslarını yansıtmak, hem de sahnede daha dramatik 

bir vurgu oluşturmak amacıyla yakın planlarda da bu tür ileri kaydırmalar tercih 

edilmiştir. 

Elbette burada kaydırmalar ve takip eden kamera tercihi, yönetmen Paul 

Thomas Anderson'ın daha önceki filmlerinden de aşina olduğumuz stilinden de 

kaynaklanmaktadır.  
 

3.3  Kurgu 

There Will Be Blood, sinematografi kısmında da değindiğimiz üzere 

uzun kaydırmalar ve kamera hareketlerinin yer aldığı bir filmdir. Bir karakterin 

yaşam öyküsünün anlatıldığı bu filmde, bu tür bir kamera çalışmasının tercih 

edilmesinin kurguya da etkileri olmuştur. Bu bağlamda planlar günümüz 

Hollywood sinemasına oranla daha uzundur. Yönetmenin bu yönde bir tercih 

göstermesinin bir diğer sebebi oyunculuk performanslarında bir kesinti 

yaratmamak içindir.  

Kurgu tekniği açısından baktığımızda, filmin devamlılık kurgusunun 

geleneksel tarzda olduğunu görürüz. Bunun şüphesiz en büyük sebebi 

senaryodur. Fazla aksiyon içermeyen, düşük bir tempoda ilerleyen senaryo, 

kurgunun da hızlı ve karmaşık olmasına meydan vermez.  Yine mekansal ve 

zamansal değişiklikleri vurgulamak amacıyla Daniel ve bebek H.W’nin trende 

yolculuk yaptığı veya Daniel’ın H.W’yi eğitim için başka bir şehre gönderdiği 

bazı sekanslarda zincirleme geçiş kullanılmıştır. 

Diyalog sahnelerinde sıklıkla 180 derece kuralı ve açı/karşı açı modeli 

kullanılmıştır. Bakış uyumları birbirini tutar. Ancak Daniel ve Henry’nin deniz 

kıyısında konuştukları sahnede bu durum farklılık gösterir. Bu sahnede Daniel 

profilden çekilirken, Henry cepheden çekilmektedir. 

Zamansal devamlılık bakımından filmin çok büyük kısmında sahneler 

tutarlıdır. Eksiltme kullanılmamıştır. Karakterler sahnede oyunlarını oynarlar. 
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Sadece Daniel’ın kasaba halkına vaatler verirken, zamansal bir ileri atlama 

oluşur ve adamlarının kasabaya gelişleri ve yerleşmeleri gösterilir. Zamansal 

dizimde sıralı bir biçimde giden hikaye sadece finalde Daniel’ın H.W’yi evden 

kovduktan sonra geçmişi hatırlamasına atfedilen geri dönüş ile düzeni 

bozmaktadır. Ancak bu sahne de dramatik bir anın hemen sonrasıyla bağlantılı 

olduğu için yadırganmaz. Bununla birlikte bu sahne grafiksel bir bağlantıda 

sağlar.   

Geçmişe dönüşte Daniel ve H.W’yi normal baba oğul gibi şantiyede 

şakalaşırken görürüz, Mary de oradadır. Aydınlık, güneşli bir gündür. Daniel, 

H.W ile şakalaşıp, petrol kulesinin merdivenlerine doğru yürümektedir. Ki bu 

kule, ona başarı ve serveti getirecek olan kuledir. Ancak kendi zamanına 

döndüğündeyse tek başına malikanesinin karanlık merdivenlerinden alt kata 

doğru inmektedir. Bu hem dramatik, hem de kurgusal anlamda güçlü bir 

sahnedir. 
 

3.4  Ses  

Filmi ses boyutuyla ele aldığımızda titiz bir çalışmanın gerçekleştiğini 

görürüz. Ses, sadece filmde geçen olaylar hakkında bilgi vermeye yarayan bir 

anlatı unsuru olmakla kalmaz, sonraki sekanslara geçişte de bir köprü vazifesi 

görür.  

Örneğin H.W ile Daniel’ın filmin başlarında beraber tren yolculuğu 

yaptıkları sahnede görüntü ikisini kompartmanda tek başına yolculuk ederken 

gösterirken, Daniel’ın bir sonraki sahnede bir grup insana sunum yapmasını 

duymaya başlarız ve daha sonra görüntü geçişi de gerçekleşir. Yine Daniel 

kasaba halkına sunum yaparken sesinin üzerine işçilerin istasyona geliş 

görüntüleri bindirilir, bu bağlamda ses hem zamansal, hem de mekansal bir 

geçişe imkan vermiş olur. 

Filmde sesin duyulduğu anlar kadar duyulmadığı anlar da etkilidir. 

Daniel ve H.W’nin kasabaya ilk geliş sahnesinde kamera tren yolunda sabittir. 

Ekranın sağından arabayla Daniel ve H.W gelmektedir. Araba yaklaştıkça sesi 

duyulur, kamera da kaymaya başlayarak onları takip eder. Bu esnada kadraja 

istasyon binası girer, kamera harekete devam eder ancak arabanın sesi 

duyulmaz. İstasyon binası bittiğinde araç yeniden görülür, sesi de duyulmaya 

başlanır. 

Sesin dramatik etkisinin doruğa çıktığı plan ise H.W tazyikle fışkıran 

kuleden düşmesinin ardından seslerin kesildiği plandır. Burada H.W’nin sağır 

olduğunu anlarız. Aynı zamanda bu sahnenin ardından Daniel’ın koşarak gelip 

onu yemekhaneye götürdüğü sahnede de gerilimli bir müzik devreye girer. Bu 
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müzik H.W ile Daniel arasındaki ilişkinin o andan itibaren kötüye gideceğinin 

işaretidir. Yine aynı gerilimli müzik Daniel petrol bulduğunda veya kazanım 

elde ettiğinde tekrar duyulur. Bir bakıma, kazancın ardından başına gelecek 

kayıpların da habercisi olan bu müzik, izleyiciyi de uyarmaktadır. 

 

SONUÇ 

Bir roman uyarlaması olan There Will Be Blood, tek bir karakterin yaşam 

öyküsünün aktarıldığı, klasik anlatıya sahip gibi görünse de sonu açık bir finalle 

biten bir filmdir. Oyunculuk performansları ve görüntü yönetimi açısından üst 

düzey bir yapımdır. Alt metinde yer alan kapitalizm ve inanç kavramlarının 

çıkarları uğruna kimi zaman işbirliği içinde olmaları, bazen de çatışma kaynağı 

olarak birbirleriyle olan ilişkileri ele alınmıştır.  

Bu noktada bu iki kavramı temsil eden Daniel ve Eli karakterlerini 

benzeştikleri yön ise hırslarıdır. Daniel bu hırs uğruna daha gözü kara, daha 

atak bir tavır sergilerken, Eli daha sinsi, daha temkinli bir yaklaşım 

sergilemektedirler. Ancak finalde her ikisi de hırslarının kurbanı olurlar. Bu 

yönüyle, popüler Hollywood sinemasının karakterden çok olaya odaklanan ve 

öykü ile ilgili tüm cevapların verildiği, çatışmaların sonlandırıldığı yapısının 

aksine, bu filmde karaktere ve onun yaşadıklarına odaklanılmıştır. Ancak bu 

yapılırken, sinematografi, kurgu, mizansen gibi anlatım araçlarında oldukça 

sade ve yalın bir yaklaşım tercih edilmiş, stilize anlatım araçları ve biçimsel 

yaklaşımın hikayenin önüne geçmesine izin verilmemiştir.  

Hikaye belli bir süreç içerisinde aktığı için anlatı yapısının omurgasını 

oluşturan olay örgüsü de filmin içinde yavaş yavaş ilerlemiş, böylelikle 

izleyenlerin karakterlere daha temkinli yaklaşmaları sağlanmıştır. Bu yönüyle 

film; Bordwell’in (2010, s.130) sanat sineması anlatısını tarif ederken 

vurguladığı, klasik Hollywood sinemasının aksine hikayeden ziyade karaktere 

özel ilgi gösterdiği savıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla filmin sanat sineması 

anlatı yapısı özelliklerini taşıyan bir Hollywood filmi olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

Sonuç itibariyle, star oyuncular, stüdyolar, yüksek bütçeli prodüksiyon 

süreçleri, tanıtım ve dağıtım ile ilgili ticari bağlantılara dayanan yapısıyla 

Hollywood ve benzeri ticari sinema endüstrilerinin kimi zaman uygun 

hikayeleri de sanat filmi anlatı yapısına uygun biçimde gerçekleştirdiklerinin 

bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da anlatının durağan bir yapı 

olmadığının, türler ve onu ekrana aktaran film yapımcıları tarafından çok farklı 

biçimlerde yeniden üretilebileceğinin bir göstergesidir. 
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 GİRİŞ 

 Etimolojik açıdan Latince Cultura’dan gelen kültür geçmiş ve gelecek 

arasında köprü bağı kurarak toplumların maddi ve manevi değerlerinin bir 

sonraki nesle aktarılmasını sağlar. Her ülkenin, o ülkeye bağlı şehrin, köy ve 

kasabanın hatta oluşabilecek en küçük yerleşkenin de kendine ait bir kültürü 

bulunmaktadır. Bir bölgenin kültürel değerlerinin tanıtılması hem o kültürün 

yaşatılması hem de şehir kimliği ile marka şehir oluşturulması açısından önemli 

rol oynamaktadır. Etkili bir şehir kimliğinde o şehrin kültürel değerlerine yer 

verilmedir. Şehirler, şehrin tasarım kültürüne ve sahip oldukları kültürü aktarım 

araçları ve yöntemleri ile kişilerle etkileşime geçmektedirler. Tam bu noktada 

bir şehrin tanıtımında kullanılacak olan yazı karakteri tasarımı nasıl olmalıdır 

sorusu akla gelmektedir. Şehre ait kimlik tasarımının oluşturulmasında yazı 

karakteri büyük bir görev üstlenir. Kendine ait özellikleri, kullanım biçimleri 

gibi nitelikler ile yazı karakterleri oluşturulmaya başlandığından itibaren kendi 

içinde bir tarzı ve kültürü barındırırlar. Bu amaçla bir şehrin kimliğinin 

oluşturulup tanıtılmasında seçilecek olan en iyi araçlardan biri de yazı karakteri 

tasarımı olmaktadır. Tüm bu veriler ışığında; zengin bir kültürel mirasa ve 

tarihe sahip olan Kütahya şehri için yazı karakteri tasarımı yapılması şehir 

kimliği oluşumunda ve bu kimlikle beraber şehre ait kültürel ve tarihi 

değerlerin farklı ortam, kitle ve nesillere aktarılması gelecek için önem 

taşımaktadır ve bu çalışmanın da gerekçesini oluşturmaktadır.  

 

1. ŞEHİR KÜLTÜRÜ 

           Şehir kavramını genel bir tanımlamaya tabi tutmak doğru olmayacaktır. 

Tarih uzmanları, hukukçular veya mimarlar gibi her bir uzmanlık alanında 

farklı farklı tanımlamalar yapılabilmektedir. Tek başına kabul görmüş bir 

tanıma sahip olmasa da şehrin sahip olması gerektiği düşünülen bazı özellikler 

belirlenmiştir. Bu amaçla belirli nüfus yoğunluğuna sahip olmaları, evrensel 

veya ulusal değerlere sahip olması, resmi kurum ve kuruluşların bulunması, 

eğitim düzeyinde gelişmişlik gibi kriterleri karşılaması şehirlerin temel 

özellikleridir. Şehir kavramına ilişkin tanımlarda genellikle iki öge dikkat 

çekmektedir. Zaman ve bilimsel disiplin. Hemen hemen şehir kavramına ilişkin 

birçok tanımla mevcuttur. Özellikle farklı alan ve disiplinlerde yapılan şehir 

tanımı için mimarların yapı ve planlama bakımından, sosyologların toplumsal 

yapı açısından ve siyaset bilimcilerin ise yönetim ile ilgili kavramlar ile 

tanımlama yaptığını görmekteyiz. Bu tanımların her biri bize şehir kavramı 

konusunda sabit bir tanımın olmadığını ve tanımlamaya dair çeşitliliği 

göstermektedir (Aktaran; Açıkgöz, t,y). Tanımlamalarda en çok karşımıza 

çıkan ölçütlerden biride nüfus olmaktadır. Genellikle belirli bir büyüklüğe 

ulaşmış olan bölgelere şehir, bu belirlenen büyüklükten daha az kişi sayısına 

sahip olan bölgelere ise köy denilmesi bu tanımlama ölçütünü oluşturmaktadır. 

Bir diğer tanımlama ölçütleri ise statü ve sosyolojik ölçüler olmaktadır. 
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Sosyolojik açıdan ele alındığında; belirli nüfus miktarına ulaşılmış ve 

uzmanlaşma, iş bölümü gibi alanlarda koordineli iş bölümünün oturmuş olması 

yer almaktadır. Tarihte ise şehir oluşumlarına dair ilk göstergeler 10.000 yıl 

önceye dayanmaktadır. Tarihte antik çağ, orta çağ, endüstri sonrası şehirler gibi 

bölümlere ayrılan şehir kavramı yalnızca tarih ve yapı bakımından değil şehir 

sosyolojisi olarak da ele alınmaktadır. Her şehrin ilk kuruluş tarihinden gelecek 

kuşaklara kadar olan gelişiminde belirli bir kültürü taşırlar. Kültür ki 

toplumların kendilerine özgü maddi ve manevi değerlerini karşılamadaki 

tutumları ve bu tutumları gelecek kuşaklara aktarımlarıdır. Tüm şehirlerin 

kendilerine ait bir kültürü olduğu gibi kültürlerini toplumlara ve onlarla beraber 

gelecek kuşaklara aktarımındaki yöntem ve tutumları da bir o kadar farklı 

olmaktadır. Ayrıca şehir kültürünün, şehirde yaşayan insanların ortak paydası 

olduğu da söylenebilir. Kültür bir milletin değerlerini oluşturan önemli bir 

etkendir. Bir ülkenin sahip olduğu maddi, manevi değerleri koruması ve 

yaşatması o toplumu ayakta tutan unsur olmaktadır. Zaman içinde birbirini de 

etkiler hale gelen kültür bir milletin korunması gereken önemli yapıtaşıdır 

(Aktaran; T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, s.V). Değişen koşullara bağlı 

olarak dünya genelinde yaşanan bir kültür akışı söz konusudur. Globalleşen 

dünyada şehirlerde kendi kültürel kimliklerini korumak için çeşitli adımlar 

atmaktadırlar. Yayım, basım gibi çok çeşitli ve tüm dünyayı etkileyen 

gelişmeler ile şehir kültürü kavramı önem kazanmakta ve milli kültürün tüm bu 

globalleşme ile özgünlüğünden koparak değişime uğraması kültürün korunması 

gerekliliğini göstermektedir. Her ülkenin ve şehrin kendine özgü yemek, 

müzik, giyim, kuşam gibi ögeleri bulunmaktadır. Ancak tüm bu kültürel ögeler 

tek başına üretilip tüketilen ticari ürünler olmaktan ziyade bozulmadan tüm 

özgünlüğü ile korunarak tanıtılan durumunda olmalıdır.  

2. BİR ŞEHRE AİT KÜLTÜREL DEĞERLERİN 

TANITIMI 
          İnsanlar kültürel aktarıma en çok maruz kalan ve bu kültürel aktarımın 

taşıyıcısı olma özelliği taşımaktadır. Bunun en birincil nedeni de insanın 

çevresiyle olan ilişkisini kültür aracılığıyla sağlamasıdır. İletişimin temelinde 

yer alan dil kültürün de temel noktasıdır. Dil aracılığıyla iletişim kurar dil ile 

geçmiş, gelecek bağlarını oluşturur ve üretiriz. Tam bu noktada dil ile kültürün 

birbiri ile olan bağı, bu bağın toplumda ve gelecekteki değeri önem 

kazanmaktadır. Dil kültürün temel ögesidir ve birbirinden bağımsız 

düşünülemez. Bir kültürün geleceğe aktarımı ya da geçmişteki kültürün 

ulaşılabilir oluşu dilin varlığıyla sağlanmaktadır. Zamanla insanın ve çevrenin 

ihtiyaç öncelikleri değişime uğramış, farklı ortamlar aramıştır ancak bu 

değişimin içinde değişmeyen tek şey dilin kendisi olmuştur. Bir ürün, hizmet 

veya bilginin tanıtım işlemi dönemin şartlarına göre ve değerlerine göre 

değişiklik göstermişse de yıllar hatta yüzyıllar öncesine dayanan araştırmalarda 

dilin sayesinde aktarılmak istenen bilgiye ulaşılabilmektedir. Çağın yeni 
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iletişim alanı olan tanıtım özellikle günümüzde internet ile dijital ortama 

yönelen tanıtım hizmeti televizyon, dergi, broşür, promosyon ürünleri gibi 

iletişim araçlarını da içermektedir. Kitle iletişim araçları ve tanıtım faaliyetleri 

birbiri ile ilişkilidir. Tarihteki ilk tanıtım faaliyetinin dönemin tüccarları 

tarafından satışlarını yapabilmelerindeki araç olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Orta çağda tüccarların ürünlerini satmak amacıyla gerçekleştirdikleri eylemler 

ve kullandıkları araçlar dönemin reklam ürünleri olarak incelenmektedir. 

Reklamcılık üzerine tarihte gerçekleştirilen ilk çalışmanın Mısır, Babil ve 

Roma dönemi kazılarında karşımıza çıkmış olsa da modern anlamda ilk reklam 

çalışması bağırarak müşteri çekmek ve ürün fiyatlarını taşa kazımak gibi 

eylemler ile başlamıştır. Daha sonra markalaşma kavramının yayınlaşmaya 

başlaması ile reklam çalışmaları da daha yaygın ve etkin olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Matbaanın bulunması bu çalışmaları destekleyen önemli bir araç 

olmuştur. Matbaanın bulunması ile reklamcılığın basılı hale gelmesi ve el ilanı, 

afiş gibi halka hitap eden ulaşılabilir materyallerin üretilmesi bilinirlik 

açısından etkili bir algı yaratmıştır. Türkiye tarihinde basılı alanda ilk reklam 

çalışması zamanın gazetesi Tercüman-ı Ahval ile gerçekleştirilmiştir (Aktaran; 

Deniz, 2010 s. 164-165). Dilin varlığı sayesinde geçmişin günümüze aktarımı, 

o dönemlere ait kültürel yapının nasıl geliştiği gibi bilgilere erişim 

sağlanabilmektedir. Ancak bu konu yalnızca geçmişte var olmuş bir sorunsal 

değildir. Günümüzde de her toplum kendi kültürel yapısını geleceğe ve farklı 

kitlelere aktarma isteğinde bulunmaktadır ve her şehrin özgün bir kimlik yapısı 

bulunmaktadır. Bu kimlik yapısı tarihten gelen etkileri içinde barındırabildiği 

gibi özellikle şehre ait kültür yapısı temelinde de şekillenebilmektedir. Peki bir 

şehrin kimliği nasıl oluşur veya şehir kültürü, imajı nasıl korunur. Kültürel 

imaj; kültüre ait ögelerin olduğu gibi abartıdan uzak olarak örneklendirilmesi 

ve tanıtımı işlemidir. İmaj oluşumu bir süreç ile başlar ve şartlar imajın 

oluşumunu etkilemektedir. Günümüzde imajın oluşum ve tanıtım aşamasındaki 

önemli araçlardan biri kitle iletişim araçları olmaktadır. Sürdürülebilir 

yaklaşımlar doğrultusunda şehirler sahip oldukları kültürel değerlerin 

korunması, turizm ve kültürel aktarım için tanıtım faaliyetlerine önem vermeye 

başlamaktadır. Tanıtım faaliyetleri konusunda özellikle Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Türkiye’nin birçok bölgesinden 

örneklerle ülkenin sahip olduğu kültür yapısı tanıtılmaya çalışılmaktadır. 

Şehirlerin kültürel değerlerini tanıtmadaki izlediği yol tarihsel sürecin gelişimi 

ile basılı ürünlerden kitle iletişim araçları ile internet dünyasına yönelmeye 

başlamıştır. (görsel 1, görsel 2, görsel 3). Bu aşamada tanıtım faaliyetleri 

genelde tanıtım kitapçığı, broşür, dergi gibi materyaller ile gerçekleşmektedir. 

Özellikle şehirlere özel hazırlanan tanıtım broşürleri bilginin rahatlıkla 

taşınabilir, elle tutulur ve saklanabilir hatıra ürünlerine de dönüşmesi tercih 

edilebilirlik açısından önemli olmaktadır.  
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Görsel 1: Kütahya Sosyal Medya Tanıtım Postu (Müjgan Sıkkaş, 2020) 

 

Görsel 2: Kütahya Sosyal Medya Tanıtım Postu (Müjgan Sıkkaş, 2020) 

 



175 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

 

 

 

Görsel 3: İzmirTube Youtube Kanalı (İzmirTube, 2022) 

 

3. YAZININ GELİŞİMİ 
İlk kez, Johann Guteberg’in metal harfleri için kullanılmaya başlanan 

tipografi terimi günümüzde sanatsal ve teknik birçok alanı kapsayan bir tanıma 

dönüştüğü görülmektedir. En temel işlevi okunabilirlik olan tipografinin 

temelinde harf, sayı ve semboller yer almaktadır (Aktaran; Becer, 2013, s. 176). 

Ancak tipografi terimini genel kapsam da ele almadan önce tarihte bu terimin 

oluşumuna kadar olan sürecin, iletişim ve anlama kaygısı ile atılan adımların, 

günümüz tipografi olgusuna sağladığı katkılar ele alınmalıdır. Alfabe temelli 

yazının bulunmasından çok önce piktografik iletişim biçimi olan hiyeroglif 

yazısı birçok sembolden oluşmaktadır. Birçok okuma yönü olan ve 700’den 

fazla sembolü içerdiği bilinen bu yazının zorluğu onu yalnızca harf yazısı 

olmaktan çıkarıp sanat kavramı içinde yer almasını da sağlamıştır. Antik Mısır 

ve Maya Uygarlığı tarafından geliştirilen hiyerogliflerde her sembol ya da 

resim tek bir eylemi ya da olguyu temsil etmekteydi. İnsanlık tarihte bilinen ilk 

varlığından itibaren iletişim kurma, anlama ve anlamlandırma çabası ile birçok 

adım atmış ve atmaya da devam etmektedir. Yalnızca hiyeroglif değil devam 

eden yüzyılda bilinen diğer iletişim biçimi de çivi yazısı olmaktadır. İlk çizgisel 

şekillerden oluşan çivi yazısı, daha çok alım satımda takas yapabilmek 

amacıyla kil tabletler üzerinde kullanılmıştır. Bir devinim içinde olan yazının 

gelişimini etkileyen önemli tarihsel olaylardan biride M.Ö 2500 yılında 

Papirüs’ün kullanılmasıdır. Papirüs üzerine fırça ile yazıların rahatlıkla 

yazılabilir olması, taşınmadaki hafifliği gelişmelerin öncüsü olmuştur. M.Ö 

800 de ise Yunan alfabesi ile yazı farklı bir biçim daha kazandı. Metinlerde 

birbirini takip eden sistem ve satırların değişken yönlerde okunabileceğini 
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bununla birlikte harfler arası boşluğunda kullanılmaması yazıların karışık bir 

hal almasına sebep olmaktaydı. Yeni yazı sistemleri arayışları beraberinde bu 

yazıların çoğaltım ve kalıcı olması gibi sorunları da beraberinde getirmekteydi. 

Papirüs’ün ardından M.Ö.150’de Parşömen’in yaşamda yer alması birçok 

avantaj oluşturmuştur. Yumuşak yapısı taşıma ve saklamada rahatlık sağlarken 

her iki yönlü yazı alanına sahip olması da iyi bir avantajdı. Ancak yazı araçları 

arasında ki en önemli icat elbette ki kağıt olmaktaydı. Antik Çin’in büyük 

buluşlarından bir diğeri olan kağıt maliyette de diğer ürünlere göre uygun 

olması ve çoğaltım aşamasında ki tekniklere uygun olduğu için en önemli 

buluşlardan biridir. Tarihte bilinen başka bir alfabede Etrüsk olmaktadır. 

Günümüzde hala çözümlenememiş bir yapıda olsa da oyma harflerin 

gelişiminin Etrüsk dönemi ve sonrasında başladığı bilinmektedir. 1150 – 1500 

yıllarına gelindiğinde Avrupa’da uzun yıllar etkisini sürdüren ve yaygın 

kullanılan Gotik yazı öne çıkmaktadır. Yoğun olarak Almanlar tarafından 

kullanılan bu yazı stili ilk baskı denemelerinde de kullanılmıştır. Günümüzde 

okunabilirliği konusunda zor olduğu kanısına varılsa da John Gutenberg’in ilk 

baskı makinasını geliştirmesi ve hareketli metal harfleri kullanması tipografi 

teriminin başlangıcı sayılmaktadır. Bu gelişim ışığında 1450 ile ortaya çıkan 

Hümanist yazı 1501’de ilk italik yazının resmi yazışmalar da kullanılmaya 

başlaması, 1700 – 1800 arası yıllarda geçiş dönemi yazının gelişimi ve yazı 

ölçütünün geliştirilmesi devam eden dönemde ilk tırnaksız yazının kullanımı 

ve Bauhaus ile font tasarımında modern dönemin başlangıcı, 1950’lerde ofset 

baskının kullanılmaya başlaması Helvetica yazı fontunun tasarlanması 

1960’dan günümüze kadar bilgisayar teknolojisi ile de yaygın olarak kullanılan 

fontların üretilmeye başlanması gibi tarihten günümüze her bir adım bir diğer 

eylemi tetiklemiştir ve desteklemiştir. Bununla beraber tipografi terimi de 

hayatın içinde kullanılan bir terim olmaya başlamıştır. Tipografi uzun yıllar 

matbaacılar tarafından kullanılan bir terim olsa da sadece standart kalıp ve 

düzenlemeler ile oluşturulabilen bu çalışmalarda aynı tasarım ve düzen yapısı 

hakimdi. Öyleyse tipografi; yazının bulunuşundan itibaren var olan bir mesajı 

iletme kaygısı ile başlayan ve anlatım yolunun özellikle günümüzde sanat 

olgusunu da içinde barındırarak harfin okunabilirliği temelinde karşı tarafa 

bilgi aktarımını sağlamasıdır. İçeriğinde birçok kültürü, olay olgusunu içeren 

tipografi insanlığın varlığıyla, iletişim kurma çabasıyla gelişimini devam 

ettirmektedir. Durağan bir yapıda olmayan kendini yenileyen bir tipografi 

günün kullanımı ve geleceğin şekillenmesi içinde önemli olacaktır. Tipografi 

üzerine yapılmış birçok tanımlama mevcuttur. Tipografi bir mesajı iletme 

kaygısı veya tipografide sanatsal özelliklerin teknik gerekliliklerinin dışında 

kalarak temel amacının mesajın sağlıklı ve anlaşılır olarak karşı tarafa 

aktarımıdır.  
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Görsel 4: NewYork Halk Kütüphanesi’nde Gutenberg İncili (Wikipedia,2022) 

Tüm bu yazılar incelendiğinde dönemin farklılıkları ve özellikleri 

anlaşılabilmektedir. Tarihi süreç içinde insanların yaşam koşulları ve bu 

koşullara bağlı olarak ihtiyaçları karşılamadaki araç gereçlerin değişimi ve 

gelişmesi de yazının yapısını etkileyen etmenlerdendir. Yazı karakteri 

tasarımındaki en temel öge harftir. Harf Sözcüğü etimolojik açıdan 

incelendiğinde Yunanca typos sözcüğünden geldiği görülmektedir. Tipografik 

düzenlemenin en temel ögesi olan harfler majiskül (büyük harf) veya miniskül 

(küçük harf) olarak adlandırılmaktadır (Aktaran; Sarıkavak, 2014 s. 15). 

Tipografinin olmazsa olmazı okunabilirlik kaygısı yazının ilk dönemlerinde de 

önemli bir kriter olmaktaydı. “Zor okunan, süslü ve akıcılığı olmayan yazılar, 

zamanla kullanılmamaya başlanınca Gutenberg’in kullandığı Tekstura yazısı 

da cazibesini kaybetti. Hatta 1455’te 42 satırlık İncil’i basarken kullandığı 

Gotik yazı bile yerini daha sade yazılara bırakmaya başladı” (Erdal, 2015 s. 78) 

(Görsel 4). Yazının gelişimini kronolojik olarak incelersek; M.Ö. 30. Yüzyılda 

Maya Uygarlığı tarafından geliştirilen Hiyeroglifler de her sembol, resim bir 

eylemi temsil etmektedir. Soldan sağa, ve yukarıdan aşağıya okuma yönü ve 

700’den fazla sembol barındırması karışık biz düzen yaratmaktadır (görsel 5).   
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Görsel 5: Hiyeroglif (Wikipedia,2022) 

 M.Ö. 34. Yüzyılda Sümer Uygarlığına dayanan Çivi yazısı 

Mezopotamya’da takas yaparken alım-satımda kullanılmak üzere yapılan kil 

tabletlerden geliştirilen bir yazı sistemidir (Görsel 6).  

 
 

Görsel 6: Çivi Yazısı (Wikipedia,2022) 

 1150 - 1500 Gotik Harf yaygın olarak kullanılan bitişik yazı biçimidir. 

Textura olarak da bilinen Gotik yazılar okunurluk açısından zor olsa da 

dönemin de oldukça başarılıydı (Görsel 7).  
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Görsel 7: Gotik Yazı (Arı,2015) 

 Geçiş Dönemi 1700 – 1800 yazıları sola eğimli vurguları bulunan belirli 

bir konrtastı içeren tırnaklı yazı karakterleridir. Baskerville, Columbia gibi yazı 

karakterleri geçiş dönemi yazıları için örnek olarak gösterilebilir (Görsel 8).  

 

Görsel 8: Baskerville (Wikipedia,2022) 

 Çağdaş & yeni dönem yazılar kendi içinde belirli kategorilere ayrılmıştır. 

El yazısı, çizgisel, kalın tırnak veya sayısal fontlar gibi. Bu kategorilere örnek 

olarak; Bodoni, Didot, Mistral, Playbill, Univers, Helvatica ve Optima gibi yazı 

karakterleri gösterilebilir (Görsel 9).  
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Görsel 9: Helvetica (Wikipedia,2022) 

4. ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE TİPOGRAFİ İLİŞKİSİ  
Tarihte her şehrin bir kuruluş hikayesi bulunmaktadır. Bu hikayeler çoğu 

zaman efsanelerle veya kültürel ögeler ile anlatılara konu olmuştur. Özellikle 

kültür açısından ele alındığında her şehrin kendine ait kültür yapısı ve bu 

yapıyla beslenen bir şehir kimliğine sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde 

imaj olgusunun önemi giderek artmıştır ve yalnızca kişisel veya kurumsal 

firmalar tarafından değil şehirler tarafından da tercih edilir olmuştur. Şehir 

kimliğini oluşturan ögeler şehrin kültürel, tarihi yapısından oluşabileceği gibi 

şehrin logosu, yönlendirme tasarımı ve grafik ürünleri gibi ögelerden de 

oluşmaktadır. Gelişen teknoloji ve buna bağlı koşullar aynılaşma kavramını öne 

çıkarmıştır. Bu durumu terse çevirmenin yolu, her şehrin kendi kültür ve kimlik 

yapısı ile örtüşen tanıtım faaliyetleri olarak gösterilebilir. Bu noktada şehirde 

kullanılan yönlendirme vb. diğer tüm grafik ürünlerde kullanılan tipografik 

ögeler şehrin kimliği açısından önemlidir. Tasarımlarda kullanılan yazı 

karakteri yalnızca bir yazı karakteri değil aksine kullanım biçimi ve özellikleri 

ile kimlik oluşumuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca her biri kendine ait bir yapıyı, 

özelliği barındırmaktadır. Yazı karakteri denildiğinde akla gelen diğer bir 

kavram da font olmaktadır. Birbiri ile karıştırılan bu iki kavram için font: Bir 

yazının oluşturulmasında kullanılan araç iken yazı karakteri; bu araç ile 

oluşturulan düzenlemedir.  

Yani şu anda okuduğunuz Times New Roman 12 punto fontu ile yazılan 

bu satılar yazı karakterine örnek olarak gösterilebilir. Hayatın her alanında iç 

içe olduğumuz tipografi kavramı yalnızca bugün için değil geçmişteki örnekleri 

ile de yaşamın bir parçası olduğunun kanıtıdır. Tarihte birçok alanda kullanılan 

tipografi örnekleri mevcuttur. Yazının tarihsel süreci içerisinde Roma 
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imparatorluğunun önemi oldukça fazladır. Özellikle Trajan sütunlarına 

kazınmış ve şehrin birçok yerinde görülebilen yazı karakterleri şehir kültürü ve 

tipografi konusunda önemli örnek oluşturmaktadır (Aktaran; Kılıçkaya Boğ, 

2019, s. 112). Tipografi yalnızca yazı düzenlemesi değil bir tasarım elemanı 

olarak görsel iletişimin içinde yer alan önemli görsel tasarım unsurudur. 

Yaşamın her alanında yer alan tipografiye günlük hayatta sürekli 

karşılaştığımız tabela, totem, billboard, afiş, reklam giydirmeleri gibi görsel 

iletişim ürünleri örnek gösterilebilir. Bu örneklerden yola çıkarak tipografinin 

görsel iletişimin bir parçası olarak yaşantının genelinde etkili olduğu kanısına 

varılmaktadır. Yaşadığımız şehirde o şehre ait olumlu ya da olumsuz 

izlenimlerin oluşmasında etkili olan tipografi için olumsuz örnekler olarak 

şehirde yer alan tabelalar gösterilebilir. Tasarım bütününe bakıldığında fazlaca 

eksiklerin olduğu ve tasarım elemanları kullanılmadan oluşturulan bu tabelalar 

diğer görsel iletişim ürünlerinde olduğu gibi tipografi kavramlarının birbiri ile 

etkileşimli bir ilişki içinde olduğunu bize göstermektedir. Tipografinin 

olmadığı bir şehir ile karşılaşma olasılığı olmadığı gibi tipografinin şehrin 

yapısında yarattığı etkinin gücü bir o kadar açıkça görülmektedir.  

 

Görsel 10: Berlin’de Bir Eczane Tabelası (atlasobscura,2022) 
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Görsel 11: Berlin’de Bir Çiçekçi Tabelası (atlasobscura,2022) 

 

Görsel 12: Berlin’de Bir Gözlükçü Tabelası (atlasobscura,2022) 

Berlin’de yer alan bu şehir tabelaları incelendiğinde tipografinin odak 

nokta olduğu görülmektedir ve her birinin kendine ait bir tarzı bulunmaktadır 

(Görsel 10, Görsel 11, Görsel 12). Genele bakıldığında da bu tarz abartıdan 

uzak yalın ve tipografi açısından dengeli tasarımlar olduğu görülmektedir. 

Birçok tasarımın birbirine benzer yapılarda olması da Berlin şehrine ait şehir 

tipografi kavramını göstermektedir. Şehirlerin gelişmişlik düzeyleri, kültürel 

aktarımın yapılabilmesi ve globalleşme kavramları ile görsel tasarım alanında 

oluşan yenilikçi düşünce konunun önemini vurgulamaktadır. Tipografi 

kullanımı oldukça dikkat ve özen gerektiren bir konudur. Birçok teknik detay 
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ve özelliği barındıran bu yapı kullanım alanlarına göre farklılıklar içermektedir. 

Özellikle çevresel grafik tasarımda sıklıkla karşılaşılan temel sorunlar bu 

alanda önemli örnek olmaktadır. Şehir kültürü açısından ele alındığında şehrin 

birçok yerinde örneğin tabelalarda bu kullanım hataları sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Başlıca anatomik yapılar göz ardı edilerek oluşturulan tasarımlar 

ciddi iletişim sorunları ile beraberinde şehrin çevresel yapısını olumsuz 

etkileyebilecek sorunları ortaya çıkarmaktadır (Aktaran; Akman, 2017, s. 89) 

(Görsel 13, Görsel 14, Görsel 12). 

 

Görsel 13: Tipografi Görsel Arşivi (Müjgan Sıkkaş,2022) 

 

Görsel 14: Tipografi Görsel Arşivi (Müjgan Sıkkaş,2022) 
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Görsel 15: Tipografi Görsel Arşivi (Müjgan Sıkkaş,2022) 

 

4.1 İZMİR ŞEHRİNE AİT YAZI KARAKTERİ TASARIMI   
İzmir Vakfı tarafından font tasarımcısı Ahmet Altun ile yürütülen 

çalışma sonucu üretilen font tasarımı birçok alanda kullanılmak üzere İzmir 

Büyük Şehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansının ortaklığı ile yürütülen 

markalaşma çalışmalarına ait bir projedir. Fontun oluşturulmasında ki 

amaçlardan biri şehir kültürüne destek vermek ve gelişmesini sağlamak olduğu 

belirtilmiştir. Hümanist ve Grotesk yazı karakteri özelliği taşıyan bu font sans 

serif olarak üretilmiştir. Şehrin kültürel kimliğinin yansıtılmasının amaçlandığı 

İzmir fontu ünlü font sitelerinde yer almaya başlamıştır (Aktaran; İzmir Fontu, 

2020).  İzmir’e özel şehrin görsel tasarım ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan 

fontun; grotesk; metin kullanımına uygun sade, tırnaksız ve hümanist; diğer 

adıyla Venedik eski biçemi olarak bilinen temel özelliği “M” “N” “V” gibi 

harflerin geniş yapıda olması, eğik ve dengeli çizgi kontrastına sahip sans serif 

(tırnaksız) bir font olduğu söylenebilir. İzmir’in çağdaş, renkli kültürünü 

yansıtmayı hedefleyen font, uluslararası birçok font sitelerinde ve şehre ait 

takım formaları üzerinde örnek çalışmalar yer almaya başlamıştır (Görsel 16, 

Görsel 17).  
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Görsel 16: İzmir Fontu (İzmir Vakfı,2022) 

 

Görsel 17: İzmir Fontu (İzmir Vakfı,2022) 

4.2 GAZİANTEP ŞEHRİNE AİT YAZI KARAKTERİ 

TASARIMI  
 Türkiye’nin en kalabalık dokuzuncu şehri olan Gaziantep, gelişmişlik 

düzeyi ve kültürel yapısı ile ilk sıralarda gelmektedir. Çağın gerekleri 

doğrultuşunsa marka şehir olma adımları atan bu ilimiz için; Kill Bill gibi 

Hollywood filmlerinin poster tasarımlarını yapan ödüllü tasarımcı Emrah Yücel 

tarafından bir tasarım çalışması yapılmıştır. Tasarım için özgün bir poligonal 

yapıya sahip olduğunu söyleyen Emrah Yücel tasarımı şöyle anlatmıştır;  

“Sürekli genişleyen ve birbirine bağlanan geometrik desen, Gaziantep halkının 

çalışkanlığını ve birliğini temsil eden bir metafordu "G" harfini konteyner 
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olarak çalışacak şekilde tasarladık. Mektubun merkezi, ikonlar için bir yer 

tutucu işlevi gördü ve aynı zamanda ortak markalaşmaya da olanak tanıdı. 

Ayrıntılı renk sistemi, Antep fıstığı, inci, bakır ve kireçtaşı gibi benzersiz otantik 

yerel ürünlerden ilham alınarak oluşturuldu. "Gaziantep" adını verdiğimiz 

tescilli yazı tipi, belirli bir grid sistemine dayanıyordu. Benimsemeyi 

kolaylaştırmak için yazı tipini halka ücretsiz olarak sunduk” (Görsel 18, Görsel 

19) (Cıty Brandıng For Gaziante, 2017).  

 Şehrin yansıttığı kültürel yapıya yönelik oluşturulan font; şehre ait 

tanıtımın yapılması için hazırlanan tasarımda şehrin lezzetlerinden biri olan 

baklava fotoğrafının üzerinde, şehre ait ulaşım sistemlerinin anlatıldığı 

billboard tasarımı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca bu font şehrin 

belirli simgelerini anlatmak için logo olarak da tasarlanmıştır (Görsel 20, 

Görsel 21).  

 

Görsel 18: Gaziantep Fontu (İmeanit,2022) 

 

Görsel 19: Gaziantep Fontu (İmeanit,2022) 
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Görsel 20: Gaziantep Fontu (İmeanit,2022) 

 

Görsel 21: Gaziantep Fontu Logo (İmeanit,2022) 

4.3 DUBAİ ŞEHRİNE AİT YAZI KARAKTERİ TASARIMI  
 Dubai yazı tipi Şeyh Hamdan tarafından Microsoft ile ortaklaşa olarak 

yürütülen projedir. Monotype’da yer alan Dr. Nadine Chahine ve ekibi 

tarafından tasarlanan yazı tipi ücretsiz olarak kişi, kurum ve şirketlerin ücretsiz 

kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca Dünyada bir şehrin adını taşıyan ilk 

Microsoft fontudur. 23 dilde erişime açık olan yazı tipi, resmi yazışmalarda 

dahil olmak üzere ülkenin her yerinde kullanılmaya başlanmıştır. Tasarım 

açısından ele alındığında ise; şehirden ilham alan, Latince ve Arapça arasındaki 
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uyumu yansıtan geleneksel Arap hat sanatından esinlenerek oluşturulmuştur. 

Fütüristik bir görünüme sahip olan yazı tipi, eski ve yeninin, yerel ve küreselin 

uyumlu bir buluşmasıdır (Görsel 21).  

 
 

Görsel 21: Dubai Fontu (Wikipedia,2022) 

 

4.4 LONDRA ŞEHRİNE AİT YAZI KARAKTERİ TASARIMI  

 Londra için tasarlanan bu font; sans serif bir fonttur. Ayrıca görsel... de 

belirtildiği gibi font tasarımı medium, regular, light, thin ve hairline gibi yazı 

ailesiyle birlikte tasarlanmıştır. Şehre ait birçok yönlendirme, afiş, tabela gibi 

tanıtım alanlarında da aktif olarak kullanılmaktadır (Görsel 22, Görsel 23). Yazı 

karakteri ve şehir ilişkisine gösterilebilecek önemli bir örnek olan Londra fontu 

Londra metrosu için Edward Johnston tarafından tasarlanmıştır. Johnston 

olarakda bilinen bu font şehir ile özleşerek oluşturulan yazı karalteri ile 

anılmaya başlanmıştır. Günümüzde bu fontun yalnızca Londra’da değil birçok 

alanda kullanıldığı görülmektedir (Aktaran; Kılıçkaya Boğ, 2019, s. 113-114).  
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Görsel 22: Johnston Fontu (Wikipedia,2022) 

 

Görsel 23: Johnston Fontu Kullanım Örneği (Wikipedia,2022) 
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Görsel 24: Johnston Fontu (Wikipedia,2022) 

SONUÇ 
Bu bölümde genel olarak kültürün varlığı, etkileri, tipografi ve 

tipografinin kültür ile bağından kapsamlı olarak bahsedilmiştir. Globalleşen 

dünyada her ülke, her şehir kendine ait kültürel ögelerini korumak ve onları 

tanıtarak dünyaya mal etme amacındadır. Dil aracılığıyla iletişim kuran biz 

insanlar için sanatın ve çağın yeni araçlarından olan kitle iletişim araçları ile 

kültürel aktarımın kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Şehirlere ait 

tasarlanmış yazı karakterleri örneklerinden de yola çıkarak, bir şehre ait yazı 

karakteri tasarlamak kültür ve sanat şehri olan her şehrin tanıtılmasında önemli 

bir adım olarak görülmüştür. Kültürel miraslarımızın gelecek kuşaklara 

aktarılmasını yazı karakterlerinin özgünlüğü ile sağlamak mümkün olurken, 

kültürel mirası korumak ve doğru olarak aktarmak oldukça önemlidir. 

Geleceğin dünyasında dijitalleşen tasarımlar ve tanıtım faaliyetlerinin de çağa 

uyum sağlayarak yeni tasarım anlayışları ile oluşturulması önemli bir faaliyet 

olarak görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Küresel rekabetin artış gösterdiği günümüzde dünyaca ünlü markaların 

gerçekleştirmiş oldukları sponsorluk çalışmaları etkili bir halkla ilişkiler için 

hayati bir önem taşımaktadır. Küresel markaların sponsorluk anlaşmaları 

müşteri ilişkilerini geliştirmekte, potansiyel müşterilere ulaşmak için bir araç 

olmakta, marka bilinirliğini ve tanınırlığını artırmaktadır. Etkili bir halkla 

ilişkiler çalışması olarak karşımıza çıkan sponsorluk kavramının kökeni çok 

eskiye dayanmaktadır. Sponsorluk; zaman zaman bir kişiyi zaman zaman ise 

bir kurumu ayni ve nakdi olarak desteklemek anlamına gelmektedir. 

Günümüzde her ne kadar logo ve marka kullanımı şeklinde festivallerde, 

yarışmalarda, televizyon programlarında, spor müsabakalarında kendini 

gösteren bir iletişim çalışması şeklinde algılansa da sponsorluk, çalışmaları çok 

daha fazlasını ifade etmektedir. Söz gelimi sponsorluk, kurumların ve 

markaların hedef kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştırmakta, bilgi sağlamak 

noktasında bir araç olarak kullanılabilmekte ve böylece kamu algısını 

şekillendirmeye yardımcı olabilmektedir. Bir başka ifadeyle, iyi planlanmış ve 

uygulanmış sponsorluk çalışmaları marka farkındalığı sağlamakla kalmamakta 

aynı zamanda kurumların ve markaların itibarını artırmakta da etkili 

olabilmektedir.  Etkili ve başarılı bir sponsorluk çalışması hedef kitleyi doğru 

tanımak ile başlamaktadır. Günümüzde küresel markalar kendilerini en doğru 

ifade edebilecekleri etkinlik alanlarını seçerek hedef kitlelerine ulaşmayı 

istemektedirler. Müzik, spor, eğitim gibi uluslararası alanlarda gerçekleştirilen 

sponsorluk çalışmaları potansiyel müşterilere de ulaşma noktasında yardımcı 

olabilmektedir. Bununla birlikte marka ya da kurum imajı ile bağlantılı olan 

sponsorluk çalışmaları, tüketicilerin dikkatini çekmekte; marka- etkinlik 

uyumu olan çalışmalar tüketicileri daha kolay ikna edebilmektedir. Sponsorluk 

iletişimi, kurum ya da markadan diğer bir kurum ya da marka ile 

gerçekleştirilebileceği gibi kurum ya da marka ve kişiler arasında da 

gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla söz konusu halkla ilişkiler stratejisinin 

çift yönlü fayda sağlaması ve bu faydaların tasarlanarak sponsorluk 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda, küresel 

markaların gerçekleştirmiş olduğu başarılı sponsorluk çalışmalarına 

bakıldığında markaları ve kurumları tüketicileri ile buluşturacak iç görüleri 

buldukları görülmektedir. Söz gelimi; 2012 yılında Londra Olimpiyat 

Oyunları’nın sponsoru olan Procter and Gamble, “Teşekkürler Anne” isimli bir 
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kampanya düzenleyerek 150’den fazla sporcuyu desteklemiş ve her harika 

sporcunun arkasında harika bir anne olduğunun altını çizmiştir. Procter and 

Gamble, söz konusu çalışmalar ile markanın bilinirliğini ve tercih edilme 

oranlarını artırmak istemiş aynı zamanda pazar payını da artırmayı 

amaçlamıştır (NTV, 2012).  Benzer biçimde pek çok spor müsabakasına 

sponsor olan Türk Hava Yolları, basketbolda Avrupa’nın önemli bir 

uluslararası organizasyonu olan Eurolig’e sponsor olmuş ve söz konusu 

organizasyona marka adını vermiştir. Bu bağlamda, küresel markaların etkili 

bir halkla ilişkiler çalışması olarak karşımıza çıkan sponsorluk konusunu 

güncel bir örnek olan Türk Hava Yolları ve Şampiyonlar Ligi üzerinden 

irdelemek bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu 

çalışmanın amacı;  küresel markalar ve sponsorluk konusuna dair literatür 

bilgisini derlemek, başarılı bir küresel marka olan Türk Hava Yolları’nın 

Şampiyonlar Ligi sponsorluğunu halkla ilişkiler perspektifinden incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda çalışma iki aşamada kurgulanmıştır. İlk aşamada halkla 

ilişkiler temelli bir iletişim çalışması olarak karşımıza çıkan “sponsorluk” 

kavramına dair bilgiler aktarılmış, “küresel marka” kavramı tanımlanmış ve 

başarılı örnekler üzerinden güncel sponsorluk örnekleri incelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise küresel ve başarılı bir marka olarak karşımıza 

çıkan Türk Hava Yolları ve son olarak gerçekleştirmiş olduğu sponsorluk 

çalışması, uluslararası bir organizasyon olan, Şampiyonlar Ligi örneğinin 

reklam filmi göstergebilimsel olarak çözümlenmiştir.  

Halkla İlişkiler Perspektifinden Sponsorluk İletişimi 

Kurumlar ve hedef kitle arasındaki karşılıklı anlayışı, ortak kabulü ve iyi 

niyeti sağlayan iletişim yönetimi olarak ifade edilebilecek halkla ilişkiler 

kavramı altında incelenen sponsorluk iletişimi; kurumlar ve markalar için 

reklamdan farklı, önemli iletişim çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kurumlar arasında ya da kurum ve kişi arasında destek ilişkileri sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilen sponsorluk çalışmaları, olumlu sosyal faaliyetler 

olarak ifade edilebilmektedir. Halkla ilişkiler bağlamında sponsorluk 

çalışmaları; kurumlar ve markalar açısından itibar yönetiminin bir parçası 

olarak değerlendirilirken, desteklenen kurumlar ve kişiler açısından ise kendi 

hedeflerine ulaşmak açısından bir fayda olarak görülebilmektedir. Gülsoy 

sponsorluk kavramını; “bir kurumun çalışma alanıyla doğrudan ilgili olmayan 
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etkinliklere (radyo, televizyon programları, sergi, konser, kitap, spor 

karşılaşması vb.) parasal destek sağlaması” biçiminde ifade etmektedir 

(Gülsoy, 1999, s. 506).  

Başlangıçta takas (alma-verme) dengesi üzerine kurulan sponsorluk 

çalışmalarında sponsor olan kişi ya da kurum nakdi ve ayni destekleme 

faaliyetlerinin karşılığında, sponsor olduğu kişi ya da kurumlardan ürününü 

tanıtması, marka farkındalığının sağlanması gibi fayda sağlamayı 

amaçlayabilmektedir (Peltekoğlu, 2007, s. 363).  

Günümüzde ise alma- verme ilişkisinden çok daha fazlasını ifade eden 

sponsorluk kavramının kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. 

“Hayırseverlik” ve “mesenlik” kavramlarından farklılık gösteren sponsorluk 

çalışmaları, geçmiş yüzyıllarda ünlerine ün katmak amacıyla soyluların 

yetenekli sanatçıları korumalarıyla baş göstermiştir. Söz konusu kavram 

“mesenlik” anlamını karşılasa da yetenek vaad eden sanatçıları korumaları ve 

desteklemeleri karşılığında soyluların tanınırlıklarını artırma noktasında 

“sponsorluk” kavramı ile benzerlik göstermektedir (Okay ve Okay, 2005, s. 

466).   

Geçmişten günümüze kurumsal imaj olarak değerlendirilebilen 

sponsorluk çalışmaları; spordan sanata, eğlenceden etkinliklere, bireyden 

kurumlara kadar çok geniş bir alana yayılan ve ticari bir getiri sağlayan yatırım 

stratejisi olarak da görülebilmektedir (Harrison, 2020). Bununla birlikte 

sponsorluk çalışmaları içerisinde farklı iletişim hedeflerini de barındırdığından 

bir halkla ilişkiler çalışması olarak kabul edilmekte ve günümüzde kurumların 

bütçe planlamalarında büyük ölçüde yer alan bir strateji olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz küresel rekabet koşullarında iyi 

düşünülmüş ve tasarlanmış sponsorluk çalışmaları güçlü bir marka 

konumlandırma aracı olarak görülebilirken aynı zamanda marka değerini 

ortaya koyan, kurum gücünü temsil eden ve kurum itibarını artırabilen iletişim 

hedefleri olarak da görülebilmektedir. Söz gelimi; T-Mobile isimli Alman GSM 

Operatörü spor sponsorlukları gerçekleştirerek futbol takımlarına destek 

olmakta, sponsor olduğu takımın futbol müsabakalarında tek bir tribündeki 

izleyicilere beyaz renkli kıyafetler giydirerek ve izleyicileri markanın logosu 

olan “T” biçiminde oturtarak markanın bilinirliğini ve tanınırlığını artırmayı 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda; sponsorluk çalışmaları ile etkinlik yönetimi 

yakından ilişkili iki kavram olarak değerlendirilebilmektedir. Cliffe ve Motion 
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(2005)’ın da belirttiği gibi sponsorluk çalışmaları, kurumların ya da markaların 

planladıkları etkinlikler ile potansiyel müşterileri buluşturarak marka ya da 

kurum deneyiminden yararlanma fırsatları sunmaktadır.  

Günümüzde kurumların ya da markaların %85’i bir kişiye ya da farklı 

bir kuruma sponsor olmakta, pazarlama ya da halkla ilişkiler çabası olarak söz 

konusu iletişim biçimini sıklıkla kullanmaktadır (Chebli ve Gharbi, 2014, s. 

915). Söz gelimi, Rolex uzun yıllar TED konuşmalarının sponsorluk 

çalışmalarını üstlenmiş, TED izleyicilerinin yeni fikirleri hızlıca 

keşfedebilmesi için teknolojik yatırımlar yapmıştır. 1984 yılında kar amacı 

gütmeden teknoloji, tasarım ve eğlence konuşmalarının yapılmasına olanak 

tanıyan TED kuruluşu ile inovasyona verdiği önem ile karşımıza çıkan Rolex 

markası yenilikçi bir yaklaşım sağlamak için “ Beni Şaşırt” uygulamasını IOS 

üzerinden hayata geçirmiştir. “ Beni Şaşırt” uygulaması izleyicilerin ne izlemek 

ve ne dinlemek istediğiyle bağlantılı olarak özellikle yoğun çalışan insanlar için 

zaman sınırlaması getirmekte ve böylece izleyicinin de hayatını 

kolaylaştırmaktadır. Zaman ile özdeşleşen lüks bir marka olarak karşımıza 

çıkan Rolex markasının gerçekleştirdiği söz konusu halkla ilişkiler çalışması 

uzun vadeli başarıyla yönetilmiş bir sponsorluk örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır (TED, 2022).  

Görsel 1. Rolex ve TED Sponsorluğuna ait “Beni Şaşırt” uygulamasından bir görsel 

 

Kaynak: https://www.ted.com/about/partner-with-ted/case-studies/rolex,  Erişim 

Tarihi: 26.11.2022. 

Günümüzde önemli bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak karşımıza çıkan 

sponsorluk çalışmaları yalnızca marka farkındalığını artırmakla kalmamakta 

aynı zamanda markaya karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmekte ve marka 
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sadakati de sağlamaktadır (Cornwell ve ark. 2001, s. 42). Söz gelimi, 1986 

yılından itibaren Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ortağı olarak karşımıza 

çıkan VİSA, dünya çapında güçlü bir sponsorluk örneğine imza atmıştır.  VİSA, 

2032 yılına kadar Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın sponsorluğunu 

üsteleneceğini duyurmuş ve adaylara müsabakalarda ayni ve nakdi destek 

vermeye devam edeceğini belirtmiştir (VİSA, 2022). Ayrıca, Visa 2032 yılına 

kadar Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın resmi ödeme teknolojisi ortağı 

olmakla kalmamakta, söz konusu organizasyonda çeşitli promosyon ürünlerini 

de kullanıcılara tanıtarak marka bilinirliğini ve sadakatini de artırmayı 

amaçlamaktadır. 

Görsel 2. VİSA ve Olimpiyat & Paralimpik Oyunları Sponsorluğuna ait bir görsel 

 

Kaynak: https://www.visa.com.tr/visa/visa-sponsorluklari/visa-olimpiyat-

sponsorlugu.html, Erişim Tarihi: 26.11.2022.  

Sadece kurum ya da organizasyon sponsorluğu değil spor sponsorluğu 

da günümüzde üzerinde durulması gereken önemli sponsorluklardan biridir. 

Özellikle Avrupa’da spor alanında yapılan sponsorlukların çoğu “forma 

sponsorluğu” üzerinedir. Barcelona Futbol Kulübü yıllarca sponsorluk 

anlaşmamaları gerçekleştirmemesine ve formasını kutsal saymasına rağmen 

son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek meblağlar ile forma 

sponsorluklarına imza atmıştır. Benzer biçimde son yıllarda dünyaca ünlü 

büyük futbol kulüpleri de Volkswagen, Best Buy, Alaskan Airways gibi güçlü 

markalar ile uzun vadeli işbirlikleri gerçekleştirmişlerdir  (Igel, 2011). Son 

yıllarda spor gibi toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren kültür ve sanat 

etkinliklerine de birçok kurum ve kuruluş sponsor olmaktadır. Söz gelimi; çok 

sayıda kültür sanat etkinliğine imza atan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 
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kurucu sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu üstlenirken, festival ve bienal 

sponsorluklarını Koç Holding, Borusan, Garanti BBVA, Aygaz, OPET, Tüpraş 

üstlenmektedir (IKSV, 2022). Özellikle reklam maliyetlerinin artış göstermesi, 

kurumların imaj ve itibar çalışmalarına önem vermeleri, hedef kitlenin 

çeşitlenmesi, teknolojik imkanlar doğrultusunda hayat tarzlarının değişmesi, 

geleneksel ve sosyal medyanın güçlenmesi gibi nedenlerden dolayı sponsorluk 

çalışmalarına verilen önem de artış göstermiştir. Spor ve kültür sanat alanında 

gerçekleştirilen söz konusu güçlü halkla ilişkiler çalışmaları eğitim alanında da 

kendini başarılı örnekler ile göstermektedir. 1939 yılında gerçekleşen Erzincan 

Depremi ile yolları kesişen Darüşşafaka ve İş Bankası, 83 yıldır bu güçlü 

ortaklığı sürdürmektedir. Ayrıca söz konusu kurumların 2008 yılında hayata 

geçirmiş oldukları “81 İlden 81 Öğrenci” projesi,  ülkemizde eğitim alanında 

gerçekleştirilen en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerden biri 

olarak varlığını sürdürmektedir (Darüşşafaka, 2022).  

Romalılar ve Yunanlılara kadar uzanan köklü iletişim çabaları olarak 

karşımıza çıkan sponsorluk; spordan eğitime sanattan çevreye kadar toplumu 

ilgilendiren her alanda etkili olan planlı uygulamalardır. Söz konusu 

destekleme çabaları sadece devlet tarafından değil günümüzde kurumlar ya da 

markalar tarafından da farkındalık yaratma, kurumsal sosyal sorumluluk 

çabaları ile bir araya getirme, marka ya da kurum tanıtımını sağlama, itibar 

kazanma, imaj güçlendirme gibi nedenlerden ötürü sıklıkla tercih edilen bir 

halkla ilişkiler uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde 

bulunduğumuz küresel rekabet koşullarında rakiplerinden bir adım önde olmak 

isteyen kurumlar ya da markalar sıklıkla sosyal sponsorluk uygulamalarına 

başvurmakta, özellikle çevre kirliliğinin artması, doğal dengenin bozulması, 

tüketicilerin “yeşil” ve “doğal” olana ilgi göstermesi gibi nedenlerden dolayı 

çevre sponsorluğunu da benimsemektedirler. Benzer biçimde eğitim ve sağlık 

konularına yapılan yatırımların artmasıyla ve ortak bir bilinç, farkındalık 

kazandırılması amacıyla da eğitim, sağlık, spor sponsorluklarının da artış 

gösterdiği söylenebilmektedir. Bu çalışmanın odak noktasını oluşturan, küresel 

bir marka olan Türk Hava Yolları ve dünyadaki en popüler spor 

organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi örneğinde de olduğu 

gibi itibarlı marka ve organizasyon sponsorlukları her iki kurum ya da kuruluş 

için de birçok avantajı beraberinde getirmektedir.  
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Küresel Markalama Çerçevesinde Başarılı Sponsorluk 

Örnekleri  

Düz bir ürüne özel anlamlar yüklemek biçiminde tanımlanabilecek olan 

“marka” kavramı, somut ve soyut değerlerin toplamı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aeker’e göre marka; hem bir varlık hem net bir değer hem de iş 

stratejilerine ve performanslarına güç sağlayan bir kavramdır (2016, s. 17). 

Tosun’a göre ise marka; bir mal ve hizmet hakkında bilgilendirmek, çağrışım 

yapmak ve o mal ve hizmet ile ilgili oluşturulabilecek etiket anlamına 

gelmektedir (2014, s. 9). Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre ise 

marka, bir mal ve hizmetin rakiplerinden farklı olarak adlandırılmasını ve 

bilinirliğinin artırılmasını sağlayacak olan göstergelerdir (Keller, 2008, s. 2). 

Günümüzde marka kavramı çeşitli göstergelerden çok daha fazlasını ifade 

etmektedir. Özellikle küresel markaların çeşitli mal ve hizmetler aracılığıyla 

aktarmış olduğu anlamlar, üretmiş olduğu artı değerler tüketiciler ile 

buluşmakta ve bir kullanıcı deneyime dönüşmektedir. Söz gelimi Amazon 

sadece küresel bir e-ticaret sitesi değil aynı zamanda tüketicilerine kolay 

alışveriş imkanı sunan, etkili bir müşteri ilişkileri yönetimi yapabilen, ürün 

çeşitliliği ve yönlendirici bilgi sistemleriyle tüketicilerine hızlı bir alışveriş 

deneyimi sunan bir marka olarak karşımıza çıkmaktadır (Batı, 2015, s. 30). Bu 

bağlamda, Gilmore’un da dile getirdiği gibi marka yalnızca rasyonel değerler 

değil aynı zamanda duygusal değerler de yaratarak tüketiciler ile bağ kurmakta 

ve mal ve hizmetleri güvence altına almaktadır (2003, s. 19). Özellikle 

içerisinde bulunduğumuz küresel çağda; şirketlerin ekonomilerinin birbirine 

bağlı hale gelmesi, dijitalleşme, insan topluluklarının ve devletlerin arasındaki 

iletişimin sürekli olabilmesi dünyayı daha küçük hale getirerek markaların 

stratejilerini de şekillendirmiştir. Söz gelimi, kimi kurumlar ya da markalar 

ekonomik ve ticari faaliyetlerde küreselleşmenin de etkisiyle “küresel marka” 

olabilmeyi amaç haline getirmişlerdir (Akgün ve Yavuz, 2021, s. 137).  Aaker 

ve Joachimsthaler’e göre küresel markalar; bulundukları ülkede pazarlama 

karması ile marka ve reklam stratejileri bağlamında benzerlikler gösteren 

markalar olarak karşımıza çıkmaktadır (1999, s. 137).  

Günümüzde küresel markalar sadece pazarlama ve reklam faaliyetleri ile 

değil sponsorluk çalışmaları ile de gündeme gelmekte ve tüketicilerin dikkatini 

çekmektedir. Söz gelimi, Amerikan spor giyim markası Nike 2021 yılında 

dünya çapında en popüler spor sponsoru olarak Adidas markasını geride 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 202 

 

bırakmış ve pazarın lideri haline gelmiştir (Statista, 2022). Benzer biçimde 

küresel markalardan biri olan Coca- Cola 2022 yılında en aktif içecek 

sponsorudur ve 21 spor dalında dünya çapında toplam 233 aktif anlaşmaya 

imza atmıştır. Ayrıca Coca-Cola, Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya Kupası 

da dahil olmak üzere birçok küresel spor etkinliğinin ana sponsorlarından biri 

olarak da karşımıza çıkmaktadır (Sportcal, 2022). Bu bağlamda, spor 

sponsorluğunun sadece marka farkındalığını artırmakla kalmadığı aynı 

zamanda tüketicileri müşteriye dönüştürmek amacına da hizmet ettiği 

söylenebilmektedir. Nielsen’ın 13 sektör genelinde gerçekleştirmiş olduğu 

araştırmaya göre; sponsorluk çalışmalarına maruz kalan tüketicilerin marka 

farkındalığı oranından daha fazla mal ve hizmeti satın almaya yöneldikleri 

sonucuna ulaşmıştır (Nielsen, 2022). Bunun nedenleri arasında sporun evrensel 

bir alana yayılmış bir faaliyet olması, tüketicilerin sponsorluk anlaşmalarına 

karşı olumlu tutum ve davranışları, markaların hem tüketicilere hem de destek 

sağladığı kuruma ya da markaya karşı güven dolu yaklaşımları 

gösterilebilmektedir. Söz gelimi, özellikle Y kuşağı markaların müzik 

festivallerine olan sponsorluklarına karşı büyük ilgi göstermektedir. Coachella, 

Lollapalooza ve Bonnaroo gibi etkinliklerin daha popüler hale gelmesiyle 

Anheuser-Busch, Uber, Brown-Forman, Tito's Vodka, MillerCoors, Pepsi, 

Heineken, Coca-Cola, Diageo, E&J Gallo, Deep Eddy Vodka ve Monster 

Energy gibi ünlü markalar söz konusu etkinliklerin sponsorluk çalışmalarını 

üstlenmiştir. Ayrıca sadece sponsorluk çalışmaları ile değil ünlü etkileyiciler 

(influencerlar) ile işbirlikleri gerçekleştirerek söz konusu halkla ilişkiler 

çalışmasını reklam ile bütünleştirmektedirler. Coachella festivalinde Gigi 

Hadid’in reklam yüzü olduğu ve sponsorluk anlaşması gerçekleştirdiği Guess 

markası güneş gözlükleri ile poz vermesi ve ilgili hashtagler kullanarak 

fotoğrafların sosyal mecralarda paylaşılması örnek olarak gösterilebilmektedir 

(Jones, 2018).  
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Görsel 3. Coachella'dan Gigi Hadid'in Guess sponsorluğundaki fotoğraflarından 

örnekler 

 

Kaynak: https://blog.hollywoodbranded.com/why-millennials-like-brands-to-

sponsor-music-festivals, Erişim Tarihi: 07.12.2022 

 Küresel markalar gerçekleştirmiş oldukları sponsorluk çalışmaları ile 

sadece destek oldukları kurumlar ya da markalar ile iletişim kurmamakta aynı 

zamanda tüketicileri ile iletişime geçmekte ve kuruma, markaya, festivallere, 

etkinliklere dikkat çekmeyi sağlamaktadır. Bununla birlikte günümüzde 

sponsorluk çalışmaları kurum ya da marka tanıtımından çok daha fazlasını ifade 

etmektedir. Diğer bir deyişle; sponsorluk çalışmaları, mal ve hizmetleri 

doğrudan tanıtım amacı içermeyip müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin 

ilgi duyduğu ya da önemsediği etkinlikler ile markayı ilişkilendirerek 

markaların imaj ve itibar çalışmalarına da destek olmaktadır. Özellikle son 

yıllarda güçlü işbirlikleri ile karşımıza çıkan küresel markalar ve küresel 

organizasyon sponsorlukları hem destek sağlayan ve sağlanan markaya hem de 

tüketicilere farklı deneyim alanları sunmakta, farklı iletişim çalışmalarını da 

bütünleşik hale getirmektedir. Tüketicilerin ilgi duyduğu büyük 

organizasyonlara sponsor olan markalar ya da kurumlar görünürlük 
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kazanmakta, tüketicileri ile iletişim kurmakta, marka değerini artırmakta ve 

marka imajı yaratmak ya da yapılandırmak adına kurumlara yardımcı 

olmaktadır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde küresel bir marka olan Türk 

Hava Yolları’nın son olarak gerçekleştirmiş olduğu Şampiyonlar Ligi 

sponsorluk örneği tüm yönleriyle irdelenecektir.  

Türk Hava Yolları ve Şampiyonlar Ligi Sponsorluk Örneği 

Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi 

Amaç 

Günümüzde etkili bir halkla ilişkiler çalışması olarak karşımıza çıkan 

sponsorluk, kurumların ya da markaların sıklıkla tercih ettiği iletişim 

çalışmaları arasında yer almaktadır. Özellikle marka farkındalığını artırmak, 

tüketicilere farklı mesajlar verebilmek, güvenirliği artırmak amacıyla 

gerçekleştirilen sponsorluk çalışmaları uluslararası kurum ve organizasyonlara 

destek vererek marka bilinirliğini de pekiştirmektedir. Bu çalışmanın amacı 

ülkemizin önde gelen küresel markalarından biri olan Türk Hava Yolları ve 

dünyanın en prestijli kulüp organizasyonu olarak karşımıza çıkan Şampiyonlar 

Ligi sponsorluğunu incelemek ve söz konusu sponsorluk çalışmasının tanıtımı 

için kullanılan reklam filminin göstergebilimsel analizini gerçekleştirmektedir. 

Bu bağlamda, söz konusu reklam filminin hedef kitleye vermek istediği 

mesajların sponsorluk çalışması ile örtüşüp örtüşmediğini incelemek 

araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır.  

Önem 

Sponsorluk kavramı; günümüzde reklam, pazarlama ve sosyal medya 

etkinlikleri ile birleştirilerek bütünleşik iletişim çalışmaları haline gelmiştir. Bu 

bağlamda sponsorluk kavramı hem hedeflenen kitle açısından hem de 

kurumlar, markalar, iletişim uzmanları açısından sıklıkla tercih edilen bir halkla 

ilişkiler etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalara 

bakıldığında sponsorluk ile ilgili çok fazla çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak güncel bir örnek olarak karşımıza 

çıkan küresel bir marka ve uluslararası bir organizasyon işbirliği irdelenmiş 

ayrıca söz konusu çalışmanın reklam filmi de göstergebilimsel olarak analiz 

edilmiştir.  
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Yöntem  

Türk Hava Yolları ve Şampiyonlar Ligi sponsorluk anlaşması hem 

anlaşma tarihi itibariyle güncel bir işbirliği olması hem de küresel bir marka ve 

uluslararası bir organizasyon birlikteliği olması nedeniyle bu çalışmanın ana 

izleğini oluşturmuştur. Türk Hava Yolları ülkemizin önde gelen küresel 

markalarından biri olarak spora verdiği destek ile tanınması, güçlü bir desteğin 

başarılar getireceğine inanması, dünyanın farklı yerlerinde organizasyonlar 

düzenlemesi gibi nedenler ile sıklıkla uluslararası organizasyonlara destek 

vermektedir (Türkish Airlines, 2022). Bu bağlamda, bu çalışma söz konusu 

küresel markanın 2022 Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu uluslararası bir 

organizasyon olan Şampiyonlar Ligi örneği ile sınırlıdır. Bu noktadan hareketle 

çalışmanın araştırma bölümü bu sponsorluk anlaşmasının reklam filminin 

göstergebilimsel analizi ile ilgilidir. Göstergebilim; mantık ve dil arasında 

bağlantılar ile var olmakta, kendi içerisinde anlamlı göstergelerin birbirleriyle 

olan bağlarını incelemeyi amaç edinmektedir (Altınbüken, 2014, s. 239). 

“İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün ortaya koymuş olduğu 

Semiyoloji Kuramı’na göre ise gösterge; gösteren ve gösterilen olmak üzere iki 

unsurdan oluşmaktadır” (Sezer ve Yılmaz Sert, 2014, s. 23). Buna göre; 

gösteren göstergelerden yola çıkılarak algılanan imaj anlamına gelirken 

gösterilen ise tamamen aklımızda oluşturulan resimler, görüntülerdir. Bu 

bağlamda “göstergebilim; niceliksel bir çözümleme olmayıp, belli ilkeleri olan 

bir inceleme yöntemidir. Dolayısıyla, göstergebilimin ilk sorguladığı anlamın 

ne olduğundan çok nasıl yaratıldığıdır” (Küçükerdoğan, 2011, s. 170). Reklam 

filmleri aktardıkları dilsel ve görsel göstergeler aracılığıyla hedef kitleyi anında 

yakalayabilmek, uzun süreli olarak etkileyebilmek amacıyla 

gerçekleştirilmektedir (Zeybek, 2014, s. 85). Günümüzde markalar ya da 

kurumlar tüketicilerin zihinlerinde yer edinebilmek adına iletişim 

çalışmalarında çeşitli logolardan, resimlerden, renklerden, simgelerden, 

sembollerden yararlanmaktadır. Bu bağlamda niteliksel bir araştırma yöntemi 

olarak karşımıza çıkan göstergebilim sponsorluk reklam filminin analizinde 

kullanılacak geçerli bir yöntem olacaktır.  
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Türk Hava Yolları ve Şampiyonlar Ligi Sponsorluk İletişimi 

Bağlamında Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi 

Reklam Filminin Betimlenmesi 

Türk Hava Yolları’nın Şampiyonlar Ligi sponsorluğu reklam filmi 5 

Eylül 2022 tarihinde hem çevrimiçi ortamda hem de televizyonlarda 

yayımlanmaya başlanmıştır. Türk Hava Yolları, 44 saniye süren reklam filmini 

kendisine ait sosyal mecralarda “Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en 

prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!” sloganıyla paylaşmıştır. Söz konusu 

reklam filminde ise 1992 yılında Tony Britten tarafından Händel'in 1727 tarihli 

"Zadok the Priest" adlı eserinden UEFA Şampiyonlar Ligi için düzenlenen 

klasik müzik eseri kullanılmıştır. Reklam filmi, karanlık bir apronda 

ışıklandırılma ile ortaya çıkan, üzerinde “Türkish Airlines” yazılı beyaz bir 

uçağın görülmesiyle ve Türk Hava Yolları’nın kırmızı- beyaz logosuna dikkat 

çekilerek başlamaktadır. Uçağın farklı noktalarından görüntüler ile devam eden 

reklam filminde uçağı kullanan pilotun kadraja girmesiyle uçak hareket 

etmekte ve aynı anda Şampiyonlar Ligi müziği de başlamaktadır. Havalanan 

uçak görüntüsü ile aynı karede Şampiyonlar Ligi’nin uçan yıldızları ve 

kalabalık bir stat görüntüsü bir yolcunun ekranına yansımaktadır. Reklam 

filminin 32. Saniyesinde bulutların üzerinde uçan Türk Hava Yolları uçağının 

tamamı görülürken 33. Saniyede ise uçağın bir camından dışarıya bakan bir 

gözle kalabalık bir stat görüntüsü yer almaktadır. Son karede ise Türk Hava 

Yolları uçağının hızlanarak daha yükseğe çıktığı görülmektedir. Ardından 

“Turkish Airlines” ve “UEFA Champions League” logolarının yer aldığı bir 

görüntü ile reklam filmi sona ermektedir. Logolarının alt kısmında ise “Official 

Sponsor of the UEFA Champions League” – UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 

Resmi Sponsoru yazısının yer aldığı görülmektedir. (Söz konusu reklam 

filmihttps://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=SNOF6dzMLjc

&feature=emb_logo adresinden izlenebilir.) 
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Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi 

Bölüm 1 

Kare1                                                                   Kare 2  

 

Kare 3                                                                     Kare 4 

 

 

Türk Hava Yolları ve Şampiyonlar Ligi sponsorluk anlaşması reklam filmi 

karanlık bir apronda Türk Hava Yolları uçağının ışıklandırılması ve kırmızı 

beyaz logosunun görülmesiyle başlamaktadır. Kare 1’de karanlık bir apron ve 

bir uçak silueti gösterilirken Kare 2’de uçağın aydınlatılması ile birlikte bir 

önceki karede gördüğümüz uçak siluetinin “Türkish Airlines” yazısının 

gösterilmesiyle Türk Hava Yolları’na ait olduğu anlaşılmaktadır. Kare 3 ve 

Kare 4’te logonun Türk Bayrağını anımsatan görüntüsü izleyiciyi karşılamakta 

ve Türk Hava Yolları’nın Türkiye’ye ait ve köklü bir marka olmasına atıf 

yapılmaktadır. Bu bağlamda, reklam filminin ilk 4 karesinde uçak ve logo 

gösterenlerinin kullanılarak Türk bayrağı ve Türkiye’nin gösterildiği 

söylenebilmektedir.   
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Bölüm 2  

Kare 5                                                                   Kare 6  

   

Kare 7                                                                   Kare 8 

    

Kare 5’te uçağın iç bölümü gösterilirken pilot koltuğunda oturan bir 

görevlinin uçağı harekete geçirmeye hazırlandığı, Kare 6’da uçağın yavaş 

yavaş harekete geçtiği görülmektedir. Kare 7’de ise yavaş yavaş hızlanmaya 

başlayan uçak ve dönen tekerler görülmektedir. 5,6,7 ve 8. Karelerde uçağın iç 

bölümüne ait görüntüler ve tekerlerinin harekete geçmesi, hızlanması ve 

havalanması göstergeleri ile gösterilmek istenen “Konforlu”, “Seçkin”, “Hızlı”, 

“İtibarlı”, “Yenilikçi” bir marka olmasıdır. Söz konusu 4 karede markanın 

konfor, seçkinlik ve güven vaadinin gösterildiği,  büyük ve köklü bir marka 

vurgusunun yapıldığı, çarpıcı ve dikkat çekici olması açısından uçağa ait bazı 

detayların reklam filminin içinde yer aldığı söylenebilmektedir. 
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Bölüm 3 

Kare 9                                                                    Kare 10 

   

Kare 11                                                                  Kare 12                                                           

    

Kare 9’da söz konusu sponsorluk anlaşmasının destek olunan 

uluslararası organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin müziği ile birlikte ortaya 

çıkan stadın dış görüntüsü bir yolcu koltuğunun ekranından izlenmektedir. Kare 

10 ve 11’de ise Şampiyonlar Ligi’nin yıldızlarından oluşan ışıklı bir görüntü ve 

aynı renklerde kalabalık bir stat görüntüsü izleyicileri karşılamaktadır. 

Şampiyonlar Ligi müziği ile izlemeye başladığımız yıldızların birlikteliği 

kalabalık bir stada dönüşmekte ve son karede Türk Hava Yolları uçağı 

hızlanarak gökyüzüne yükselmektedir. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi’nin 

yıldızları ile gösterilmek istenen “güç”, “liderlik”, “prestij”, “şampiyonluk” 

kavramları son karede Türk Hava Yolları uçak görüntüsüne aktarılmıştır. 

Böylece hem markanın hem de organizasyonun birbirini tamamlayan imajı ve 

değerleri vurgulanmak istenmiştir. Reklam filminin sonunda bulutlar üzerinde 

yükselen marka ve organizasyon logosunun yer alması da bunu destekler 

niteliktedir.  
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DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Sponsorluk çalışmaları günümüzde kurumların ya da markaların sıklıkla 

tercih ettiği, markalara değer ve itibar katan işbirlikleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle içerisinde bulunduğumuz iletişim çağında dijitalleşme 

ile birlikte birbiriyle bütünleşen iletişim çalışmalarının söz konusu olmasıyla 

sponsorluk çalışmalarının da reklam, pazarlama, sosyal medya, etkinlik 

yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk gibi farklı iletişim çalışmaları ile 

harmanlandığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda hedeflenen kitleye 

ulaşmak ve markaya değer katmak amacıyla gerçekleştirilen söz konusu halkla 

ilişkiler çalışması; bir kuruma, markaya ya da kişiye ayni veya nakdi destek 

vermek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hem destek olunan kuruma artı 

değer katan hem de uzun vadeli ve dikkatli bir biçimde tasarlandığı sürece 

destek olan kuruma olumlu imaj kazandıran sponsorluk çalışmaları, marka 

konumunu sağlamlaştırmak adına da önem taşımaktadır. Kurum ya da marka 

ile hedef kitle arasında bağ oluşturmak için de sıklıkla kullanılan bir iletişim 

çalışması olarak karşımıza çıkan sponsorluk; kurumların sosyal yönlerini 

güçlendirmekte ve hedef kitle ile uzun vadeli ilişkiler kurulmasına olanak 

tanımaktadır.  

Günümüzde yapılan sponsorluk çalışmaları da göz önünde 

bulundurulduğunda; sporda, sanatta, eğitimde, sağlıkta farklı kurum ve 

kuruluşları destekleyen markalara yönelik farkındalığın artırıldığı da 

söylenebilmektedir. Ayrıca sponsor olan ve olunan markaların hedeflerinin ve 

hedef kitlelerinin birbiri ile örtüşmesi de önem arz etmektedir. Söz gelimi, bu 

çalışmanın temel izleğini oluşturan küresel bir marka haline gelen Türk Hava 

Yolları ile uluslararası bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi örneğinde de 

olduğu gibi itibarlı, konforlu, köklü bir marka ile prestijli ve güven veren 

uluslararası bir futbol organizasyonu olarak karşımıza çıkan Şampiyonlar Ligi 

sponsorluğu; destek olan ve destek olunan marka bağlamında bir tutarlılık 

sağlamaktadır. Dolayısıyla, yerli ve küresel bir marka olarak Türk Hava 

Yolları’nın son olarak gerçekleştirmiş olduğu güncel bir spor sponsorluk 

çalışması olan Şampiyonlar Ligi örneğini tüm yönleriyle irdelemek bu 

çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu 

sponsorluk çalışmasının tanıtımı için kullanılan reklam filminin sponsorluk 

çalışması ile örtüşüp örtüşmediğini araştırmak ise bu çalışmanın temel 

sorusudur. Bu araştırma sorusu üzerinden gerçekleştirilen reklam filmi analizi 
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göstergebilim yöntemiyle çözümlenmiş ve sonuç olarak küresel bir Türk 

markası olan Türk Hava Yolları’nın reklam filminde aktarmış olduğu anlamlar 

ile Şampiyonlar Ligi’nin marka imajının örtüştüğü bulgulanmıştır. Türk Hava 

Yolları’nın logosunda yer alan kırmızı beyaz renklerin reklam filminin ilk 

saniyelerinde sıklıkla gösterilmesi yerli bir marka olmasını pekiştirici biçimde 

kullanılmış, ardından uçağın havalanması ve uçağın içerisinden konforlu 

görüntülerin yer alması güvenilir, konforlu, saygın bir marka olmasını 

çağrıştırmıştır. Şampiyonlar Ligi’nin logosunda yer alan yıldızların söz konusu 

reklam filminde müziği ile birlikte kullanılması ile “şampiyon” çağrışımı bir 

kez daha pekiştirilmiş ve iki marka arasında anlam aktarımları söz konusu 

olmuştur. Dolayısıyla söz konusu reklam filminde yer alan renklerin, 

göstergelerin, sembollerin birbiri ile uyumlu bir biçimde kullanıldığı ve bu 

sponsorluk çalışması ile de örtüştüğü sonucuna varılmıştır.  

Bundan sonraki çalışmalar için öneriler; günümüzde önemi ve değeri 

artan halkla ilişkiler çalışmalarından biri olan sponsorluk ile ilgili daha fazla 

çalışma yapılabileceğidir. Ayrıca; sponsorluk, reklam, sosyal medya ve 

pazarlama temelli çalışmalarda da farklı araştırma yöntemleri kullanılarak 

güncel işbirlikleri incelenebilir.  
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GİRİŞ 

Medya, sağlık, eğitim gibi birçok alanda kendini gösteren teknolojik 

değişimler alışılagelmişin dışında birçok araç ortaya koymuştur. Sözü edilen 

araçları kullanmaya yönelik olarak geliştirilen çeşitli kullanım pratikleri de bu 

durumun beraberinde kendini göstermiştir. Farklı araçların ve bu araçları 

kullanmaya yönelik farklı pratiklerin ortaya çıkışı, bireysel ve toplumsal olarak 

değişim ve dönüşümü getirmiştir. Bireylerin teknoloji kullanımında ortaya 

koydukları davranışlar, kullanılan teknolojik cihazların ya da uygulamaların ne 

şekilde kendini geliştireceğini de etkiler nitelikte olmuştur. Örneğin yeni 

medya ortamlarından biri sayılan sosyal medya ve bu medya içerisinde ortaya 

çıkan uygulamalar kullanıcıların istek ve beklentilerine göre sürekli olarak 

kendini yenilemekte ve bu noktada karşılıklı bir etkileşimin varlığı kendini 

göstermektedir. Böylelikle bireylerin yeni medya araçlarının kullanım 

tutumları bu araçlarının gelişimi noktasında oldukça önemli olmaktadır. 

Habercilik faaliyetlerinin de yeni medya ekseninde sürekli olarak 

kendini geliştirdiği görülmektedir. Öyle ki toplumu yansıtan haberler ortaya 

çıktığı toplumun dinamiklerine ne denli ayak uydurursa o kadar günceli 

yansıtabilmekte ve kitlelere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Teknolojik 

değişimlerin toplumların yaşam pratiklerini değiştirdiği günümüz dünyasında 

bu sebeple habercilik de kendine özgü çeşitli yollar çizmiştir. Habercilik bu 

noktada sahip olduğu kendine has kuralları farklı mecralar üzerinde de 

göstermiş ve günceli yakalayarak kitlelere bilgi veren yapısını sürekli olarak 

korumuştur. Mecraların değişmesi haber kavramının içini değiştirmemiş, 

haberin kendi mekanizmalarını bu ortama uygun olacak şekilde değiştirmesini 

getirmiştir. Bu durum yeni medya araçlarının haber kavramına yeni 

eklemlemeleri yaptığını ve haberlerin daha öncekilerden farklı şekilde 

kullanıcılarına ulaşması adına farklı yollar açtığını göstermiştir.  

Yeni medya ortamlarından biri olan podcastler de geleneksel medyanın 

bir ürünü olan radyoların güncel teknolojiyle kendini yenileyen bir versiyonu 

olarak düşünülebilmektedir. Podcast yayıncılığı üzerinden haber metinlerini 

dinleyicilerle buluşturmak da gazeteciliğin yeni medyayla bir araya gelmesinin 

ortaya çıkardığı bir sonuç olmaktadır. Bu yayınlar üzerinden sadece haber 

üretimi gerçekleşmemekte; spordan eğitime, kültür sanattan psikolojiye birçok 

alanda yayınlar dinleyicileriyle buluşmaktadır. Habercilik alanında podcast 

kullanımı da yayınların ele aldıkları konular kapsamında değişiklik 

göstermektedir. 

Habercilik alanında kullanılan bu yeni yöntem dünya üzerinde birçok 

ülke tarafından oldukça fazla şekilde tercih edilir hale gelmiştir. Özellikle 

podcast üzerinden yayın yapmanın maliyetinin diğer mecralara kıyasla düşük 

olması da aynı zamanda bu teknolojinin birbirinden farklı uygulayıcılar 

tarafından gerçekleştirilmesine imkan tanımıştır. Kullanıcılarına mekan ve 

zamandan bağımsız olarak yayınları dinleyebilme ve kaydedip daha sonrası 
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için saklayabilme imkanı veren bu yayınlar hem yayıncıların hem de 

kullanıcıların daha serbest bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamıştır. 

Podcast gazeteciliği olarak adlandırılması mümkün olan bu gazetecilik 

türü, dünyanın birçok ülkesinde farklı haber türleri üzerinden 

gerçekleşmektedir.  Çalışmada ise İrlanda ve Türkiye üzerinden podcast 

gazeteciliği örnekleri ele alınarak incelenmiştir. Podcast dinleme oranının en 

fazla sayıda artış gösterdiği ülkenin İrlanda olması sebebiyle örneklem içerisine 

İrlanda dahil edilmiştir. Çalışmada Türkiye’nin seçilmesi ise ulusal ve 

uluslararası bir karşılaştırma yapılmasını amacıyla olmuştur. Çalışmada buna 

istinaden podcast üzerinden haber yayını yapan kanalların içerik analizi 

yöntemiyle incelenmesi ve bu kanalların son üç ayda yapmış oldukları 

etkinliklerin listelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yapılan içerik analizinde ek 

olarak Carvalho, Aguiar ve Marcel tarafından ortaya konan sınıflandırma 

yöntemi kullanılmıştır. Ulusal ve uluslararası arenada karşılaştırma yapılması 

yoluyla podcast yayıncılığının bölgeler arası farklılıklarının görülmesi 

sağlanmıştır.  

 

1. YENİ MEDYA 
Medya, Latince araç anlamına gelen medium kelimesinden gelmektedir. 

Bu kavram; gazete, dergi, televizyon, radyo gibi temel kitle iletişim araçlarını 

kapsadığı gibi teknolojinin gün geçtikçe ilerleyen yapısının paralelinde 

bünyesine farklı nitelikte araçları da dahil etmektedir. Genel çerçeveden 

bakıldığında medya, bir topluma iletilen mesajların ve bilgilerin mesafe 

görülmeksizin iletilebilmesi, saklanabilmesi ve günlük pratiklerin gözden 

geçirilebilmesi şeklinde temelde üç işlevi tamamen veya kısmen kapsayan 

iletişim sistemleridir (Barbier ve Lavenir, 2001: 7). Medyanın çok çeşitli 

tanımlarının yapılmasına ve uzun sürelerdir tartışılmasına karşılık yeni medya 

yakın tarihte ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Yeni medya kavramının 

anlamına dair ortak olarak kabul edilen bir tanım henüz kullanılmamaktadır. 

Bu noktada yeni medyayı yeni yapan unsurun ne olduğu konusunda sıklıkla 

durulmaktadır. Yeni kavramı, öncekilerden farklı olan anlamına gelmekte ve 

bu durum da yeni medyanın geleneksel medyaya kıyasla farklı dinamikler 

içerip içermediği sorusunu ortaya koymaktadır. Yengin & Bayrak (2022: 52), 

yeninin eskinin zıttı olmadığını, yeninin eskinin temelleri üzerine kurulduğunu 

ve içerisinde eskiyi de barındırdığını belirtmiştir. Bu düşünceden hareketle yeni 

medyanın geleneksel medya araçlarını farklı teknolojilerle buluşturan ve/veya 

sahip olduğu teknolojilerle daha önce kullanılmamış araçlar ve bu araçlara 

bağlı farklı kullanım pratikleri ortaya koyan bir medya türü olduğu 

söylenebilmektedir.  

Kavramın önüne gelen “yeni” sıfatı, hem medyada daha önce 

kullanılmayan farklı araçların kullanılması durumunu açıklamakta hem de 

kavramın içine dahil ettiği araçlara dair yeni kullanım pratiklerine işaret 

etmektedir. Ancak bu tanımın aksine günümüzde geleneksel olarak 
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sınıflandırılan her türlü cihazın kendi dönemi içerisinde yeni olduğunu dile 

getiren görüşler de bulunmaktadır. Meikle & Young (2012: 2-3), medyadaki 

yeni sıfatını kullanmaktan kaçındıklarını ve medya araçlarının yeni olarak 

konumlanmasının yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği üzerinde 

durmuştur. Bu doğrultuda ARPANET üzerinden ilk elektronik posta 

gönderiminin 40 yılı geçtiğini ve Photoshop, iPod gibi teknolojilerin on yıldan 

fazla zamandır kullanıldığını örneklendiren Meikle & Young günümüzde 

kullanılan teknolojilerin de belirli bir sürenin sonunda bu durumun içerisine 

gireceklerini belirtmiştir. Manovich (2003: 28) de benzer şekilde telgraf, 

sinema, telefon gibi teknolojilerin tarihsel süreç içerisinde yeni medya olarak 

kavramsallaştırıldığını belirtmiştir. 

Yeni medyada yeni olanın ne olduğu sorusuna karşılık olarak bu 

mecraları ayırt etmeye yönelik çeşitli kategoriler ortaya çıkmış ve farklı 

sınıflandırmalar kendini göstermiştir. Söz gelimi Manovich (2002: 49 – 63), 

yeni medya ortamlarına dair toplamda beş prensip üzerinden tanımlama yoluna 

gitmiştir. Bu prensipler şu şekildedir: 

 

• Sayısal Temsil, 

• Değişkenlik,  

• Otomasyon,  

• Modülerlik,  

• Kod Çevrimi 

 

Yeni medyanın sözü edilen özellikleri aynı zamanda geleneksel 

medyadan farklılaştığı tarafları da işaret etmektedir. Yeni medyayla birlikte 

bilgiler 0 ile 1 arasında sayısal olarak temsil edilebilme imkanı bulmuştur. Elde 

edilen veriler ses, yazı ve görüntü gibi tek bir formda ya da bu formların birden 

fazlasının birleştiği formlarda değişkenlik gösterebilmektedir. Otomasyon 

sistemleri gereğince algoritmalarla insan eli değmeden çıktılar elde 

edilebilmektedir. Modüler yapısı gereği bu medya bağımsız şekilde kendi 

özelliklerini koruyabildiği gibi aynı zamanda bir araya gelip bir bütünü de 

oluşturabilmektedir. 

Akyazı & Sütcü (2006: 281), yeni kavramıyla kastedileni kitle iletişim 

ortamlarının sunduğu olanaklar bazında etkileşimin artması olarak 

tanımlamaktadır. Sözü edilen yeni iletişim ortamları ağırlıklı olarak bilgisayar 

sistemleri aracılığıyla temellendirilmekte ve gerçekleşen iletişim pratikleri de 

ağlar aracılığıyla yapılmaktadır.  Uluk (2018: 21) da geleneksel medyanın, 

işlevleri hala devam eden ve genellikle tek yönlü iletişim sağlayan yazılı, görsel 

ve basılı medya araçlarını kapsadığını belirtirken yeni medyanın internet 

sonrası gelişen teknolojileri ifade ettiğinin altını çizmiştir. 

Televizyonun izleyicileri, gazetenin okuyucuları ve radyonun 

dinleyicileri yeni medya ortamları içerisinde kullanıcı sıfatıyla kendilerine yer 
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bulmuştur. Yeni medya araçlarının kullanıcıları bu ortamda daha öncekilerden 

farklı olarak iletişim gerçekleştirmekte, gerçekleşen iletişim çoğunlukla zaman 

ve mekandan bağımsız olarak kendini göstermektedir. Hooffacker (2022: 21), 

çevrimiçi medyayla tüm klasik kitle iletişim araçlarının arasındaki en temel 

farkın medyanın etkinliğinde yattığını belirtmiştir. Bu düşünce paralelinde, 

kullanıcıların diğer kullanıcılarla doğrudan iletişim kurabilme imkanının diğer 

medyaların hiçbirinde orijinal olarak sunulabilen bir şey olmadığından söz 

edilmektedir. 

Lister vd. (2008: 12), yeni medya terimini kullanan bir kişinin aklına 

internet gibi tek bir şey gelebildiği gibi, başka bir kişinin yeni medyayı 

tanımlaması noktasında sanal ortam, bilgisayar oyunu, blog gibi farklı 

örneklerden yararlanabileceğini belirtmiştir. Bu noktada yeni medya araçları 

değişen teknolojilere bağlı olarak da sürekli kendini yenilemekte ve kapsamını 

genişletmektedir. Yeni medya araçları, geleneksel medyadaki pratiklerin 

internet teknolojileriyle birleşmesi sonucunda ortaya çıktığı gibi ilgili 

teknolojinin kendini gösterdiği ortamdan doğan araçlardan da oluşmaktadır.  

Yeni medyanın katılımcı kültüre dair destekleyici özelliği, internetin 

ortaya çıkışının ardından katılım (ya da paylaşım) temelli internet sitelerinin 

çoğalmasıyla 'Web 2.0' olarak adlandırılmaya başlamıştır (Çomu’dan akt. 

Binark, 2018: 33). Yeni medya kavramı kullanıcılara özellikle Web 2.0 

döneminin ardından çok daha fazla şekilde artan seçim imkanı sunmuştur. 

Buna göre bu ortamın kullanıcıları içeriğin içerisine dalan, içeriğe dair geri 

bildirimde bulunabilen etkileşimli bir hale gelmiştir. Yeni medyanın sahip 

olduğu bu etkileşim özelliği, onu geleneksel medyadan ayıran önemli bir 

farklılık olarak ele alınmaktadır. 

Yeni medyanın yaratmış olduğu toplumu tanımlamak adına birçok 

düşünür tarafından farklı isimlendirmeler yapılmıştır. Castells tarafından ortaya 

atılarak Van Dijk tarafından temellendirilen ve “Ağ Toplumu” olarak 

tanımlanan bu toplum, sosyal ve medya ağlarından oluşan bir alt yapının 

toplumdaki tüm seviyedeki örgütlenmeyi belirlediği modern bir toplum türüdür 

(Dijk, 2018: 75). Bu toplumda bilgiler ağlar üzerinden aktarılmakta ve 

toplumsal olarak yapılanmalar bu ağ üzerinden gerçekleşmektedir. Ağ 

üzerinden gerçekleşen bu iletişim pratikleri bireylerin yeni medya araçlarını 

kullanmalarının önünü açmakta ve yeni medyanın toplum içerisine yerleşimini 

pekiştirmektedir. 

Yeni medya araçlarının neler olduğuna dair gerçekleştirilen araştırmalar 

teknolojinin kendini güncellemesine bağlı olarak da sürekli gelişim 

göstermektedir. Albarran tarafından 2010 yılında hazırlanan yeni medya 

ortamlarına örnek oluşturacak olan tablo aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 1: Yeni Medya Dijital Platformlara Dair Örnekler 

Akıllı Telefonlar MP3 Oynatıcılar HDTV/SDTV 

Kişisel Dijital 

Yardımcılar 

İsteğe Bağlı Videolar Podcastler 

Kablosuz İnternet Genişbantlı Bloglar 

Kullanıcı Tarafından 

Oluşturulan İçerik 

Sosyal Ağlar / Twitter DVR/PVR 

Video Oyun Konsolları Mesajlar DVD 

Apple TV Zengin Site Özeti Uydu Radyosu 

HD Radyolar Çok Noktaya Yayın  İnternet Radyo / 

Televizyonu 

iPod Touch  iPad / Tablet Araçları E – Kitap Okuyucu 

 
Kaynak: Albarran, 2010: 41 

 

2010 yılında oluşturulmuş olan tabloya günümüz teknolojisinin 

perspektifinden bakıldığında birçok eklenme olduğu ve o dönemin yeni 

medyası olarak dile getirilen araçların günümüzde kullanımının oldukça 

düştüğü görülmektedir. DVD’ler, kısa mesajlar, MP3 oynatıcılar gibi araçlar 

günümüzde yerini kendilerinden daha fazla teknolojiyle donanmış yeni medya 

araçlarına bırakmıştır. Aynı zamanda günümüz teknolojisinde sıklıkla dile 

getirilen NFT’ler, giyilebilir teknolojiler, sanal gerçeklik cihazları, göz izleme 

ve beyin analizini takip eden nöropazarlama araçları bu dönemin yeni medyası 

olarak yer almaktadır.  

Medya araçlarının çeşitlenmesi bu ortamda ortaya konan haberlerin de 

çeşitlenmesini sağlamıştır. Yeni medya ortamlarının bir ayağı olan sosyal 

medya platformlarında haberlerin paylaşılması ve internet üzerinde yayın 

yapabilmenin mümkün hale gelmesi internet gazeteciliği adı verilen yeni bir 

türün ortaya çıkmasını sağlamış ve bu gazeteciliğe bağlı olarak birçok 

habercilik gereksiniminin ortaya çıkışını getirmiştir. Deuze (2008: 10), 

gazeteciliğin haberi raporlamadaki başarısının teknolojik gelişmelerden her 

zaman etkilendiğini belirtmiştir. Teknolojik gelişmelerinin haber odaları 

üzerindeki etkileyici gücü, var olan işleri hızlandırıcı bir etki yaratırken aynı 

zamanda yeni habercilik yollarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Podcastler ve bu ortamda gerçekleştirilen habercilik faaliyetleri de 

teknolojik gelişmeler sonucunda kullanıcılarına sunulan yeni mecralardan biri 
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olmaktadır. Bu mecralarda gerçekleştirilen habercilik faaliyetleri radyo 

haberciliğine benzer özelliklere sahip olmakta ancak temeli itibariyle birçok 

noktada radyodan ayrılmaktadır. 

 

2. PODCAST KAVRAMI VE PODCAST GAZETECİLİĞİ 
Podcast, geleneksel medya ürünlerinden biri olan radyoların benzer 

dijital versiyonları olarak düşünülmektedir. Kavram, iki ayrı kelimenin bir 

araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Podcast, Apple firmasının sunduğu 

“iPod” ile Türkçe’de yayın ve yayıncılık anlamına gelen İngilizce bir kelime 

olan “broadcast” kelimesinin birleşimi neticesinde oluşmuştur (Giordano, 

2017: 430). Podcast, kullanıcılarına sesin ağırlıkta olduğu bir yayın imkanı 

sunmaktadır. Bu noktada radyo ile podcast arasında bir benzerlik olduğu 

düşünülse de temelde ikisini birbirinden ayıran farklar bulunmaktadır. Podcast 

yayınlarının zamandan ve mekandan bağımsız olarak dinlenebiliyor olması 

durumu, bu yayınları radyodan ayıran en önemli özelliklerden biri olmaktadır. 

Radyoların sahip olduğu akış çerçevesinde dinlenebiliyor oluşu ve 

programların kaydedilememesi sebepleriyle podcast yayınları radyoya oranla 

kullanıcılarına daha geniş bir çevre sağlamaktadır. Bununla birlikte podcast 

kanallarının belirli bir kategori altında birleşebiliyor olması kullanıcılarına ilgi 

alanlarına göre seçim yapma imkanı tanımaktadır. Radyoda ise podcastlerden 

farklı olarak birçok konunun belirli bir akış içerisinde sırasıyla ele alınması 

durumu görülmektedir. Podcast kanallarının radyoya oranla sağladığı bu 

avantajlı durumun karşısında radyo yayınlarının canlı olarak gerçekleşmesi de 

dinleyicilerle etkileşimli olarak bir yayın imkanı tanımaktadır. Podcastler 

üzerinden kurulan etkileşim ise ağırlıklı olarak ilgili yayının platforma 

yüklenmesinin ardından kullanıcıların yapmış oldukları geri bildirimlerle 

sağlanmaktadır. 

Podcast kelimesini ilk defa The Guardian gazetesinin teknoloji yazarı 

Ben Hammersley ortaya atmıştır (Hammersley’den akt. Yücel, 2020: 1305). 

Daha sonrasında kelime, farklı tanımlamalar altında da açıklanmıştır. New 

Oxford American Dictionary, bir radyo yayını ya da bir programın internetten 

indirilerek kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan dijital 

kaydı podcast olarak tanımlamıştır (Güçdemir, 2015: 40). Bu yayınlar uygun 

cihazlara yüklenerek zaman ve bağımsız olarak dinleme ve izleme yapılabilme 

imkanını sunmaktadır. Podcast yayınlarını dinlemeye imkan tanıyan cihazların 

artması ve yayınların herkes tarafından yapılabilmesine zemin hazırlayan 

yazılımların geliştirilmesi podcast dinleme oranlarını ve podcastlerin 

bilinirliğini artıran önemli etkenlerden olmuştur. 

Ağır (2013: 187 – 188), podcastlerin yaygınlaşması noktasında iki 

önemli etkenin olduğunu belirtmiştir. Buna göre Apple firmasına ait iTunes 

yazılımının 2005 yılında yapmış olduğu güncellemeyle birlikte podcastler 

Apple marka cihazlar üzerinde dinlenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte bir 

diğer etken ise internet kullanıcılarının yapmış oldukları bireysel radyo 
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programlarını podcast teknolojilerini kullanarak internet ortamına yüklemeleri 

neticesinde olmuştur. Podcastin geniş kitlelerce olan kullanımı neticesinde bu 

uygulamaya yönelik birçok olumlu ve olumsuz durum da tartışılmaya 

başlanmıştır. Geoghegan & Klass (2007: 5-6), podcastlerin özelliklerini şu 

şekilde belirlemiştir:  

• Otomatik Ulaşım İmkanı: Podcastler otomatik bir şekilde indirilebilir 

özelliğe sahiptir. Dijital video kaydına benzer şekilde beğenilen 

programları kaydedebilme ve diledikleri programlara abone olabilme 

imkanına sahiptir. Apple'ın iTunes'u gibi basit bir yazılım 

kullanılarak, akışta listelenen her yeni şov, kullanılabilir olduğunda 

bilgisayara veya taşınabilir medya oynatıcısına otomatik olarak 

indirilebilir. Bu durum da kullanıcının beğendiği programlara bir 

yenisinin eklenmesi durumunda kullanıcıyı birçok internet sitesinde 

gezinme ve kontrol etme durumundan kurtarmaktadır. 

• Kolay Kontrol Edilebilirlik: Podcast yayınlarında kontrol 

dinleyicilere bırakılmıştır. Bu noktada dinleyici istediği yayını 

seçebileceği gibi istediği yayından çıkabilme özgürlüğüne de sahip 

olmaktadır.  

• Taşınabilirlik: Podcast’ler ağırlıklı olarak MPEG-1 Ses Katmanı-3 

(MP3) tabanlı dosyalardır ve özellikle internet üzerinde, taşınabilir 

oynatıcılarda kullanılmak üzere kodlanmıştır. Bu durumun 

beraberinde podcast kayıtları, kullanıcıların yanlarında 

götürebileceği ve diledikleri zaman diledikleri yerde kullanabileceği 

net, sabit ses ve video sağlamaktadır. 

• Her Zaman Ulaşılabilirlik: Podcast'ler, kullanıcıların programına 

uyması için zaman kaydırmalıdır. Kullanıcıların sevdikleri 

programlara yetişememe konusunda kişileri endişeye sokmamakta, 

kullanıcıların ne zaman isterse orada, sabit disk üzerinde veya 

taşınabilir medya cihazında olmaktadır.   

Podcast üzerinden yapılan yayınlar, konularına göre farklı kategorilere 

ayrılmaktadır. Eğlence, toplum ve kültür, eğitim, iş, komedi, sağlık, tarih, 

bilim, teknoloji, haber olarak listelenebilecek podcast yayın kategorileri 

bulunmaktadır. Her bir podcast kategorisinde o konuya dair incelemeler, 

söyleşiler, araştırmalar ve/veya röportajlar bulunmaktadır. Podcast üzerinden 

habercilik faaliyetlerinin gerçekleşmesi ise podcast gazeteciliği adı verilen bir 

türün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Podcast gazeteciliği dünyada ve Türkiye’de 

farklı kanallar ve farklı konular üzerinden gerçekleşmektedir.  

Dünya üzerindeki birçok ülke farklı program başlıklarıyla podcast 

haberciliğini uygulamaktadır. Özellikle maliyet açısından sahip olduğu 

avantajlı durum, bu mecralarda bireysel ve çoklu olarak yayın yapabilme 

imkanını sağlamaktadır. Budak (2022: 261), podcast üzerinden gerçekleştirilen 
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habercilik faaliyetlerinin ABD başta olmak üzere Japonya, Güney Kore, 

Almanya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde de kullanıldığını belirtmiştir. Bu 

durum haber ve podcast ilişkisinin geniş bir coğrafyada yaşandığını gösterir 

niteliktedir. 

Birch & Weitkamp (2010: 892), podcast üzerinden gerçekleşen 

haberciliğin toplumun birçok kesimini kapsayan bir tartışma ortamını, bir açık 

oturumu oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte podcast yayınlarının 

kolay erişilebilir teknolojiler yardımıyla gerçekleştirilebiliyor olması da yurttaş 

gazeteciliğin önünü açmaktadır. Sözü edilen bu ortam bağımsız gazetecilere de 

haber yapabilme olanağı tanıdığından aynı zamanda alternatif bir mecra olarak 

da geleneksel medyanın karşısına çıkmaktadır.  

Podcast’in habercilik alanında ABD başta olmak üzere Güney Kore, 

Japonya, Almanya, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde kullanıldığı bilinmektedir 

(Budak, 2022: 261). Ülkeler arası farklılıklar kullanıcıların dinledikleri podcast 

türlerinde de farklılaşmaya yol açmakta olduğundan podcast üzerinden 

dinlenen haberlerin bağlı olduğu kanallar her ülkede benzer şekilde ilerleyiş 

göstermemektedir.  

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Carvalho 

vd. tarafından ortaya konan podcast yayıncılığı sınıflandırılması kapsamında 

belirlenen podcast kanalları, 01.09.2022 – 01.12.2022 tarihleri aralığında üç 

aylık olarak incelenmiştir.  

Tablo 2: Podcast Yayıncılığı Sınıflandırılması 

İçeriğin Türü 

(Type) 

Araç 

(Medium) 

Süre 

(Length) 

Podcast 

Yayıncısı 

(Author) 

Yayın 

Stili 

(Style) 

Yayının 

Amacı 

(Purpose) 

Bilgilendirici  

Geri 

Bildirim/Yorumlar 

Kılavuzlar  

Gerçek 

materyaller 

Ses 

Tabanlı 

Video 

Tabanlı 

Kısa (1-5 

Dakika) 

Orta (6 – 

15 

Dakika) 

Uzun (15 

dakikadan 

uzun) 

Bireysel 

Çoklu 

Topluluk 

Kurumsal 

Bireysel 

Bilgilendirmek, 

Analiz etmek, 

Geliştirmek, 

Motive etmek, 

Yansıtıcı 

öğrenmeye 

aracılık etmek, 

vb. 

Kaynak: Carvalho vd., 2009: 134 
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İlgili tabloya ek olarak; podcast kanallarının Apple podcast üzerinden 

almış oldukları kullanıcı puanları, sözü edilen tarihler içerisinde ele aldıkları 

haber sayısı ve ele aldıkları haberlerin türleri analiz edilmiştir.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası bir inceleme yapmak adına 

Reuters tarafından yayımlanan 2021 Dijital Haber Raporu örnek alınmıştır. 

Buna göre raporda podcast kullanımının en popüler olduğu ülke, %41 oranında 

İrlanda olmuştur (Newman vd., 2021). Çalışmada bu noktadan hareketle 

İrlanda ve Türkiye’de yayımlanan haber podcastleri üzerinden podcast 

gazeteciliğinin seyri incelenmiştir. Ülkelerde haber kategorisinde en sık 

dinlenen podcast kanalları ise Podtail aracılığıyla belirlenmiştir. 8 Aralık 2022 

tarihli verilere göre sözü edilen ülkelerde en sık dinlenen haber içerikli podcast 

kanalları aşağıdaki gibidir: 

 
Tablo 3: Türkiye ve İrlanda’da En Çok Tıklanan Podcast Kanalları 

Türkiye İrlanda 

1. Kısa Dalga Podcast 1. The Indo Daily 

2. Ünsal Ünlü 2. The News Agents 

3. Medyascope Podcast 3. The Daily 

Kaynak: Podtail, 2022 

Brendan O’Connor programı da İrlanda’da en sık dinlenen podcastler 

arasındadır. Ancak podcast kanalının 24 Eylül’de yayınlarını yüklemeye 

başlamasından dolayı çalışmanın kapsadığı tarihlerin bir kısmında yayını 

olmaması sebebiyle çıkarılmış ve yerine The Daily podcast kanalı eklenmiştir. 

Bu kapsamda çalışmanın örneklemini tabloda yer alan podcast kanalları 

oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın Soruları 
H1. Podcast kanalları her iki ülkede de ağırlıklı olarak hangi konuda 

örnek vermiştir? 

H2. Podcast yayınlarının süreleri her iki ülkede de ne şekilde değişiklik 

göstermektedir? 

H3.İrlanda’da dinlenen podcast kanallarındaki yayın sayısı Türkiye’deki 

yayıncılığa oranla nasıl değişmektedir? 

H4. Türkiye’de ve İrlanda’daki podcast uygulayıcılarının sayıları 

farklılık göstermekte midir? 
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Bulgular 
Her iki ülkede de yayınlanan podcast kanallarının Apple Podcast 

uygulaması üzerinden almış oldukları değerlendirme sayıları ve almış oldukları 

ortalama puanlar aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 4: Podcast Kanallarının Aldıkları Kullanıcı Puanları 

Podcast Adı Değerlendiren 

Kullanıcı Sayısı 

Toplam Aldığı Oy 

Kısa Dalga Podcast 77 4.4 

Ünsal Ünlü 771 4.8 

Medyascope Podcast 383 4.7 

The Indo Daily 113 4.3 

The News Agents 1300 4.4 

The Daily 42 4.6 

 

Tablo incelendiğinde podcast kanallarının ülkelerdeki tercih edilebilirlik 

sırasında üstlerde olmasına karşın değerlendirme noktasında kullanıcı 

sayılarının birbirinden farklılaştığı görülmektedir. İrlanda’da “The News 

Agents” ve Türkiye’de “Ünsal Ünlü” kullanıcıların en çok yorumladığı podcast 

kanalları olmuştur. Bununla birlikte Ünsal Ünlü, çalışmada ele alınan örneklem 

grubu içerisindeki en yüksek oya sahip podcast kanalı olmaktadır. Kanalların 

en sık dinlenen podcast kanalları arasında olmalarına karşın değerlendirici 

sayılarının az olması, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin düşük seviyelerde 

kaldığını göstermektedir.  

 
Tablo 5: Türkiye’deki Podcast Kanallarının İlgili Tarihlerde Yaptıkları Toplam 

Yayın Sayısı 

Podcast Adı 01.09.2022 – 01.12.2022 

Tarihleri Arası Toplam Yayın 

Sayısı 

Kısa Dalga Podcast 97 

Ünsal Ünlü 126 

Medyascope Podcast 442 

 

Türkiye’de dinlenen podcast kanallarının günde en az bir adet yayın 

yaptığı görülmektedir. Bununla birlikte yayınların sayılarının artış göstermesi 
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podcast kanallarının ele aldıkları konu çeşitliliğini de etkilemektedir. 

Türkiye’de özellikle Medyascope Podcast, “Güne Bakış”, “Haber Hafta Sonu” 

ve “Güne Başlarken” isimlerini verdiği podcast serileriyle her gün yayın 

yapmakta ve ilgili tarihe ait gündemi dinleyicilerine aktarmaktadır.  Kısa Dalga 

Podcast, “Bülten” adını verdiği serilerle güncel olaylar hakkında bilgilendirme 

yapmaktadır. Ünsal Ünlü ise ilgili günün tarihini başlık olarak atarak o tarih 

içerisindeki güncel olayları yorumlamaktadır. 

 
Tablo 6: Türkiye’deki Podcast Kanallarının İlgili Tarihlerde Yaptıkları Yayınların 

Konulara Göre Dağılımı 

Konular Kısa Dalga 

Podcast 

Ünsal 

Ünlü 

Medyascope 

Podcast 

Gündem 72 65 121 

Sağlık - - 4 

Tarih - 2 1 

Ekonomi 11 4 17 

Siyaset - 32 187 

Dünya - - 16 

Eğitim - 1 - 

Kültür -  Sanat - 1 7 

Spor 1 - 39 

Bilim / Teknoloji - - 2 

Çevre 4 - 1 

Diğer 9 21 47 

 

Türkiye’de dinlenen podcast kanalları ağırlıklı olarak gündemde olan 

olaylar üzerinde durmaktadır. Haberin güncel bir bilgi olduğundan hareketle 

habere yer veren podcast kanallarının da gündem üzerinde durması bu noktada 

önemli görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de dinlenen podcast kanalları 

ayrıca ekonomi ve siyasete de yer vermektedir. Medyascope “Ağır Ekonomi” 

adını verdiği programlarda ekonomi haberlerini dile getirmekte, “Kültür ve 

Tarih Sohbetleri” adı verilen programlarda kültür sanata dair bilgiler 
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aktarılmaktadır. “Meraklısına Bilim” serisi ile de bilim ve teknolojiye dair 

haberlere yer vermektedir. Kısa Dalga Podcast ise “Yeşil Dalga” adını verdiği 

serilerle de çevre, iklim ve sürdürülebilirlik konularına değinmektedir. Podcast 

yayıncılarının yapmış oldukları bu seriler konu çeşitliliğini sağlamakta ve 

podcast dinleyicilerine geniş bir alan sunmaktadır. 

Toplum ve müzik kategorilerine ait Türkiye’de ele alınan örneklem 

grubunun herhangi bir yayını bulunmamasından dolayı bu kategoriler 

çıkarılmıştır. Yayınların en az üzerinde durduğu konular ise eğitim, 

bilim/teknoloji ve çevre konularında olmuştur. Kanalların bu kategorilerde çok 

az haber yaptığı görülmüş ya da herhangi bir haber örneğine rastlanmamıştır.  

 
Tablo 7: İrlanda’daki Podcast Kanallarının İlgili Tarihlerde Yaptıkları Toplam Yayın 

Sayısı 

Podcast Adı 01.09.2022 – 01.12.2022 

Tarihleri Arası Toplam Yayın 

Sayısı 

The Indo Daily 80 

The News Agents 68 

The Daily 81 

 

Bir diğer örneklem grubu olan İrlanda’da dinlenen podcast kanalları 

incelendiğinde Türkiye’deki örneklerine göre daha az sayıda yayın yapıldığı 

görülmektedir. Türkiye’de günde en az bir yayın yapıldığı görülürken 

İrlanda’da dinlenen kanalların günlük olarak yayın yapmadığı görülmektedir. 

Bu durum habere yer veren ilgili kanalların günceli yakalama ve aktarma 

noktasında geri planda kaldıklarını göstermektedir. 
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Tablo 8: İrlanda’daki Podcast Kanallarının İlgili Tarihlerde Yaptıkları Yayınların 

Konulara Göre Dağılımı 

Konular The Indo 

Daily 

The News 

Agents 

The Daily 

Gündem 3 - - 

Sağlık - 1 4  

Tarih 20 - - 

Ekonomi 2 10 4 

Siyaset 10 37 31 

Dünya 3 2 10 

Eğitim - - 3 

Toplum 3 1 3 

Kültür -  Sanat 7 3 1 

Müzik 2 - - 

Spor 8 4 3 

Bilim / Teknoloji 2 1 4 

Çevre 1 2 4 

Diğer 19 7 14 

 

İrlanda’da dinlenen podcast kanalları incelendiğinde ise Türkiye’de 

dinlenen kanallara kıyasla çok daha farklı şekilde seyretmiştir. Türkiye’de 

podcast kanallarının üzerinde ağırlıklı olarak durdukları gündem kategorisi 

İrlanda’da dinlenen podcast kanallarında neredeyse hiç görülmemiştir. Bununla 

birlikte Türkiye’deki podcast kanallarına benzer şekilde sözü edilen kanallarda 

da ekonomi ve siyaset ağırlıklı olarak üzerinde durulan konular olmuştur. 

Toplum ve müzik kategorilerine dair Türkiye’de herhangi bir örneğe 

rastlanılmazken İrlanda’da dinlenen podcast kanallarının birçoğunun bu 

konuları ele aldığı görülmüştür. Diğer kategorisinde ise podcast kanallarının 

dinleyicilerine aktardığı fantastik hikayelerin büyük oranda yer tuttuğu 

saptanmıştır. 
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İrlanda’da dinlenen podcast kanalları, Carvalho vd. tarafından hazırlanan 

tabloya uygun olarak analiz edildiğinde ise birbirlerine benzer şekilde sonuç 

vermiştir. The Daily, The New York Times gazetesinin bünyesi altında Michael 

Barbaro ve Sabrina Tavernise tarafından sunulmaktadır. Bu kapsamda 

yayınların çoklu yayıncılık türü içerisine girdiği görülmektedir. Yayınlarda 

kimi zaman tartışılan konunun uzmanlarının da davet edildiği ve konuların 

geniş çerçeveden ele alındığı görülmektedir. The Daily kanalı yayınladığı 

yayınlarda ses tabanlı bir şekilde yayın gerçekleştirmiş; 80 tane uzun, 1 tane 

orta süreli yayın sunmuştur. Ele alınan konuların tümü bilgilendirici nitelikte 

olmakla birlikte kurumsal tabanlı bir yayıncılık hizmeti sağlanmıştır.  

The News Agents, Birleşik Krallık'ta Global Media & Entertainment 

tarafından üretilmiş olan bir yapıya bağlı olması açısından kurumsal bir şekilde 

yürütülmektedir. Sözü edilen podcast kanalı ses tabanlı olarak gerçekleşen bir 

kanal olmakla birlikte yayınladığı tüm yayınları 68 adet uzun kayıtlarla 

tamamlamaktadır. İlgili podcast kanalının Emily Maitlis, Jon Sopel ve Lewis 

Goodall isimli üç adet gazetecinin önderliğinde gerçekleşiyor olması da 

yayınların çoklu bir yapı altında değerlendirilmesini mümkün kılmıştır.  

The Indo Daily, İrlanda temelli bir podcast kanalıdır. Bu kanalın 

örneklem içerisine alınan diğer kanallardan farkı İrlanda’da en çok izlenen 

kanallar arasında İrlanda temelli olarak kurulan tek kanal olmasıdır. The Indo 

Daily, 79 adet uzun ve 1 adet orta süreli yaptığı yayınları ses tabanlı olarak 

gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte ilgili kanal çoklu bir şekilde yayın 

yapmakta ve kurumsal düzeyde yayınlarını gerçekleştirmektedir. 

Medyascope Podcast, ses tabanlı bir kanal olarak 281 adet uzun, 158 adet 

orta ve 3 adet kısa videoları dinleyicilerine sunmuştur. Çeşitli konuların farklı 

kişilerle tartışıldığı yayınlar kanalın çoklu bir şekilde sunum yapmasına olanak 

sağlarken aynı zamanda haber bültenlerine benzer şekilde yapmış oldukları 

yayınlar da mevcuttur. Sözü edilen kanal, Medyascope şirketine bağlı olması 

açısından kurumsal içerikli olarak değerlendirilebilmektedir. 

Ünsal Ünlü, yayınladığı tüm videoları uzun süreli olarak yayınlaması 

sebebiyle 126 adet uzun yayına sahiptir. Kanalda yapılan yayınlar kanalın 

sahibi Ünsal Ünlü tarafından gerçekleştirildiğinden ağırlıklı olarak bireysel 

içeriklidir. Bu noktada ilgili kanal sözü edilen diğer kanallardan ayrı olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Kısa Dalga Podcast, herhangi bir kısa ses videosuna sahip değildir. Buna 

göre 73 adet orta ve 24 adet uzun ses videosu bulunmaktadır. Kısa Dalga 

Medya’ya ait olması sebebiyle kurumsal içerikli olan bu yayınlar ağırlıklı 

olarak çoklu yayıncılık şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

 

SONUÇ 

Yeni medya ve yeni medyanın sunduğu olanakların bir sonucu olarak 

ortaya çıkan podcast yayıncılığı günümüzde birçok farklı kategoride ve birçok 

farklı ülkede kendini göstermiştir. Podcast yayınlarının geleneksel medyanın 
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radyo yayınlarına benzer şekilde sunmuş olduğu dinleme olanakları, bu 

teknolojinin alışılagelmişin çok dışında bir teknoloji olarak 

sınıflandırılmamasını da sağlamıştır. Geleneksel radyoda olduğu gibi ağırlıklı 

olarak sese dayalı olan bu yayınlar kullanıcılarına istedikleri yer ve zamanda 

dinleyebilme olanağını sunduğu gibi yayınları kaydedebilme, istenilen yerde 

duraklatabilme, daha sonra tekrar dinleyebilmek için kaydedebilme imkanlarını 

da sunmuştur. Kullanıcılarına sunmuş olduğu bu kolaylık, podcast 

yayıncılığının tercih edilebilirliğini etkileyen bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir.  

Podcast yayınları üzerinden gerçekleştirilen gazetecilik faaliyetleri de 

daha önce yeni medya araçlarında gerçekleşen habercilik deneyimlerinden 

farklı olmaktadır. Buna göre kullanıcılar günün istedikleri saatinde istedikleri 

haber konusuna ait podcast kanallarını dinleyebilme imkanı bulmuştur. Habere 

yer veren podcast kanallarının sayısının çok oluşu, kullanıcıların tercihlerini 

neye göre yaptığı sorusunu da ortaya çıkarmıştır. Çalışmada bu noktadan 

hareketle, ülkeler arası farklılıkların haber podcastleri üzerinde bir değişim 

yaratıp yaratmadığı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda örneklem içerisine 

dahil edilen İrlanda ve Türkiye’de en çok dinlenen podcast kanalları 

incelenmiştir.  

Araştırmada İrlanda’da en çok dinlenen üç podcast kanalının sadece bir 

tanesinin İrlanda merkezli olduğu görülmüştür. Bu durum podcast 

yayıncılığının evrensel niteliğine vurgu yapmaktadır. Türkiye’de ele alınan üç 

podcast kanalının üçü de Türkiye’de kurulmuştur. Türkiye’de en çok dinlenen 

podcast kanallarındaki yayın sayısı da İrlanda’da olan yayın sayılarından çok 

daha fazladır. Türkiye’de yapılan yayıncılığın bu noktada daha fazla olaya 

değindiği görülmüş ve gün içinde birden fazla yayın yükleyen podcast 

kanallarının olduğu saptanmıştır. Türkiye’de yayın sayılarında var olan bu 

artış, konu çeşitliliğinin de genişlemesini sağlayarak dinleyicilerine daha geniş 

bir alan sunmuştur. İrlanda’da podcast dinleme sayısının artışına karşın habere 

yer veren podcast kanallarının konu çeşitliliğini Türkiye’deki kadar olmamıştır.  

Çalışma kapsamında araştırmanın sorularının tümüne cevap 

bulunmuştur. Her iki ülkede de podcast kanallarında işlenen konular farklı 

olarak ilerlemiştir. Türkiye’de gündem konusunda podcast yayınlarının artan 

sayısı dikkat çekerken İrlanda’da dinlenen podcastler ise daha çok siyaset 

ağırlıklı olmaktadır. Habere yer veren podcastlerin içinde bulundukları tarihin 

dinamiklerini yansıtması, bu noktada ülkeler arasında farklılıkların oluşmasını 

olağan kılmaktadır. Podcast yayınlarının süresi ise ağırlıklı olarak uzundur. Bu 

kapsamda yayınların 15 dakikadan uzun oluşu dikkat çekmektedir. Radyo 

yayınlarında yer alan bir programın ortalama süresi göz önüne alındığında 

podcastlerdeki bu uzunluğun radyoyla benzer şekilde olduğu görülmektedir. 

Ancak burada yayınların her zaman uzun olmadığı, kimi durumlarda kısa ve 

orta yayınlara da yer verildiği saptanmıştır. Bu durum yayıncının podcast 
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üzerinden yaptığı yayınlarda bir süre kuralına bağlı kalmadığını göstermekte 

ve yayıncının kendisini daha özgür hissetmesini sağlamaktadır.  

Podcast kanalları üzerinden yapılan yayınlar göz önüne alındığında 

Türkiye’de çok daha fazla sayıda örneğin verildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte Türkiye’de radyo yayıncılığına benzer şekilde bir kanal üzerinde farklı 

zaman dilimlerinde farklı konulara dair içeriklerin de yayınlanması mümkün 

olmaktadır. Bu durum podcast yayıncılığının hitap ettiği kitlelerin de 

genişlemesi adına önem taşımaktadır. Türkiye’de habere yer veren podcast 

yayıncılığı ağırlıklı olarak bireysel yayınlar üzerinden gerçekleşmektedir. 

Medyascope Podcast, işlenen konular kapsamında yayınlarının bir kısmını 

çoklu olarak sürdürse de ana haber bülteni şeklinde okunan ve gündemi aktaran 

tekil yayınları da bulunmaktadır. Bunun haricinde İrlanda’da yayınlanan haber 

podcast kanalları ise çoklu şekilde sunulmakta ve bu sunum televizyonda 

yayınlanan çoklu ana haber bültenlerine benzer şekilde olmaktadır. Her iki 

ülkede de podcast gazeteciliğinin yapılış şekli televizyon ve radyoda 

gerçekleştirilen haberciliğe benzer olarak gerçekleşmektedir. 

Ülkeler arası farklılıklar, podcastlerin tercih edilme oranından ilgili 

podcast üzerinde işlenen konulara kadar birçok etmeni etkilemektedir. 

Çalışmada ele alınan ülkelerde en çok dinlenen podcastlerin ortaya çıktığı 

ülkeler de farklılık göstermektedir. Türkiye’de dinlenen podcast kanalları ilgili 

ülkede oluşturulan podcast kanallarıyken İrlanda’da dinlenen podcast kanalları 

daha çok ülke dışından kanallar olmaktadır. Bu durum podcast kanallarının 

evrensel bir nitelikte olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kanallar üzerinden ele 

alınan konular da içinde bulunan tarihin bir aynası niteliğinde olup değişmekte 

ve bu yönüyle günceli yansıtan yayınlar dinleyicilerle buluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

  

KAYNAKÇA 

Ağır, A. (2013). Web 2.0 ve Bilişim Teknolojileri Eğitimi. S. Şahin (Ed.) Bilgisayar ve 
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INTRODUCTION 

Municipalities provide social development to the settlements they serve 

by increasing the welfare and peace of the local people with the social policies 

they put forward and the practices they carry out. Municipalities, which are an 

important component of local governments, are responsible for providing local 

services to meet the needs of local people. They are the leading units of local 

governments aiming to meet the common local needs of the society. In 

particular, municipalities today, in addition to providing traditional local 

services, are also interested in the social problems of the citizens living in that 

region. From this point of view, municipalities have very important duties and 

service areas. The importance of municipalities has emerged more during the 

COVID-19 pandemic process. Since 2019, the world has been experiencing the 

COVID-19 pandemic process. Millions of people around the world have been 

affected by this process and continue to do so.  At the same time, many areas 

in the country's economy and social life have been severely affected. 

Particularly in the economic aspect of this process that affects people, 

municipalities, which are a part of local governments took place by providing 

aid to the people. Social municipality, which is also a part of the social state has 

come on stage and the ones in need have benefited from the opportunities of 

social municipality. Social municipality helps the social state by helping the 

poorer classes and people in need in the society, providing them with a 

substantial living standard level that human dignity requires and thus creating 

an environment conducive to the realization of social justice. Thus, 

municipalities contribute to the budget and social needs of the people by 

targeting a better standard of living for the citizens living in the local area with 

the social goods and services they offer. Especially during the COVID-19 

pandemic, many countries and cities in the world experienced a period of shot-

down, and many people were either unemployed or were unable to work during 

these curfew periods. In this aspect, citizens needed the initiative of social 

municipality more and more. 

From this point of view, social municipality has become an indispensible 

social factor especially during the pandemic process and has tried to meet the 

needs of the local people. In this section, the concepts of municipalism and 

social municipality will be examined in general, and then examples of social 
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municipalism carried out by metropolitan municipalities from the world and 

Turkey during the COVID-19 pandemic between 2019-2021 will be discussed.  

 

LOCAL GOVERNMENTS 

In its most general definition, local government is a public institution 

with financial autonomy and legal personality, which is established by law in 

order to meet the local needs of the people living in a settlement such as a 

village, town and city, and whose decision-making bodies are elected by the 

people living there (Uçar, 2021:8). Local governments are organizations 

established to manage and administer a particular region of a state or represent 

a particular region. Special provincial administrations, villages and 

municipalities established on the basis of the constitution are considered within 

the scope of local governments. Local governments are legal entities 

independent of the central government, with a separate administrative structure 

and a separate budget (Genç, 2019: 20). Local governments are administrative 

levels that reduce the burden of the central government as a local extension of 

central governments. In this context, each country has a central government that 

is primarily responsible for the provision of general services. While central 

governments carry out the task of providing services that appeal to the whole 

country, local governments are also responsible from providing local services 

(Uçar, 2021:8).  

Local governments, historically, have existed since the transition to 

settled life, the first urban settlements and city-states. Especially in the West, 

after the 12th century, with the revival of port cities as an economic entity and 

the development of new social classes, local governments also re-existed in a 

modern sense (Pirenne, 2003:140 as cited in Sobacı ve Köseoğlu, 2016: 13). 

The emergence of local governments in Western societies is based on the 

autonomy of a certain region in the financial-administrative field against the 

central government. The real emergence of local governments, which were 

created to meet the common and local needs of human communities, date back 

to 19th century (Çiçek, 2014: 54). In the 19th century, local governments were 

seen as a part of civil society, especially with the contributions of John Suart 

Mill. The features of local governments such as protecting freedoms and 

strengthening democracy were also emphasized (Sobacı ve Köseoğlu, 2016: 

14). Philosopher like Mill also emphasized the representative aspect of local 
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government and stated that having local self-government provides a protection 

against despotism (Uçar, 2021:9). Since the end of the 19th century, the duties 

undertaken by the state have increased. Thus, local governments started to 

fulfill their social and economic functions. With the development of the social 

state in the 20th century, the responsibilities of municipalities have increased 

(Sobacı ve Köseoğlu, 2016: 14). 

Local governments, which are defined as constitutional institutions in a 

certain legal order within the borders of the state, started to emerge in the 

administrative structure of Turkey following the year 1864 (Bilgisay, as cited 

in Çiçek, 2014: 54). Local governments, which stood out as institutions that 

were closely related to the concept of regional opposition and achieved regional 

autonomy in the West, whereas they could not achieve full autonomy until 19th 

century within the administrative structure of Turkey. The reason for this can 

be expressed as the fact that the political-administrative authority came into 

force in order to protect and strengthen its unity, and at the same time, the 

opposition was not viewed positively (Çiçek, 2014: 54). The emergence of 

modern municipalism took place with the reform movements in the Tanzimat 

period. The formation of local government in the Ottoman era continued in the 

same way, without any changes, with the proclamation of the Republic. 

Local governments were seen as auxiliary and supportive institutions for 

the policies of the central government during the republican period. Since the 

proclamation of the Republic, the unity and indivisible integrity of the country 

would be endangered, and local governments were cautious in administrative 

and financial autonomy (Koçak ve Ekşi, as cited in Çiçek, 2014: 59). 

Regulations in local governments were first related to villages.  

Local governments are requirement of democracy and their contribution 

to democracy is of extreme importance.  In terms of democracy, local 

government is considered to be the most appropriate tool for direct democracy, 

where the people can participate in politics on frequent basis. Democracy is 

based on a management approach in which people have the right to participate 

in the decisions taken regarding the affairs of the town they live in and to 

express their views on these decisions. Compared to the central government, 

the people in the central government do not have the opportunity to participate 

in decision making process other than the general elections, while in the local 

governments they can participate whenever they want because this 
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governmental unit is closer to them. Therefore, the contribution of local 

governments is indispensable for the healthy functioning of the political system 

(Uçar, 2021: 9). 
 

MUNICIPALITIES 

Municipalities, which are an important part of local governments, are 

responsible for providing local services to meet the needs of local people. 

According to the dictionary of the Turkish Language Association, municipality 

is defined as ‘An organization with a legal personality, whose chairman and 

members are elected by the public, which oversees public services such as 

cleaning, lighting, water, public transportation and the control of tradesmen in 

settlements such as provinces, districts, towns, county  etc.’ (TDK Sözlük, n.d). 

According to Article 3 of the Municipal Law, which came into force in 2005, 

the municipality; “is a public legal entity with administrative and financial 

autonomy, established to meet the local common needs of the residents of the 

town, and whose decision-making body is elected by the voters” (Resmi Gazete, 

2005). Municipalities are at the forefront of local government units that strive 

to solve the problems of citizens, meet the needs of the society and provide 

local services. 

Local elections are renewed every 5 years. Individuals leading local 

factors who have won the preference of the citizens through the elections must 

successfully provide municipal services in order to be re-elected. The 

aforementioned municipal services are defined as “non-national services that 

concern a place, locality, site or region and the people living there”. In other 

words, municipal services are local common services such as sewerage, fire 

brigade, infrastructure and housing, which are necessary for the local people to 

continue their daily lives (Bilgiç, 2020). 

When we consider the municipal structure at the municipality in Turkey, 

we see that the first municipal organization was established in 1854. A more 

comprehensive and detailed regulation came into force in 1930. The first 

comprehensive regulation on municipalities entered into force in 1930 and 

municipalities continued their activities within the framework of this law. From 

the beginning of the 1970s, there have been post-industrial transformation and 

neo-liberal tendencies all over the world, especially in developed western 

countries. This situation also affected our country and it has been experienced 
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intensely since the beginning of the 80s. This process has also affected the 

public administration system and local governments. For this reason, this 

situation played a fundamental role in structuring  of administrative 

organization and municipal practice (Yücel et.al., 2016:30). 

Municipalities, which are established to meet the needs of the district and 

its inhabitants and whose decision-making elements are established by the 

voters, are legal entities with administrative and financial autonomy. Article 

127 of our Constitution includes municipalities under the title of local 

administrations and states that "Local administrations are public legal entities 

elected by voters whose foundation principles are specified by law and whose 

decision-making bodies are specified in the law in order to meet the needs of 

the people of provinces, municipalities or villages" (Sünbül, 2012: 11).  

Municipalities differ from special provincial administrations and villages 

in many respects. Municipalities are an area management and differ from 

villages in that they are established in settlements. These differences are also 

reflected in the duties and authorities of the municipality. The characteristics of 

municipalities are as follows: Municipalities are public administration units 

with administrative autonomy and legal personality. They have financial 

autonomy and have their own unique sources of income. They can carry out 

activities on their own behalf. Municipalities, which are politically qualified 

administrative units, can develop legal relations and take on obligations 

(Bozlağan, 2005: 54-56).  

The duties, powers and responsibilities of municipalities are specified in 

the Municipal Law No. 5393. The reason for the enactment of this law is the 

fulfillment of the public services required by the municipalities in a certain 

order. With this law, the duties, powers and responsibilities of municipalities 

are also constitutionally guaranteed. Municipalities are very important for the 

formation of urban awareness, and for this reason, they are administratively 

independent within themselves. It is the authority and responsibility of the 

municipalities to use public resources efficiently and to provide the services for 

the benefit of the citizens. Another important responsibility of the 

municipalities is to serve in accordance with the views and thoughts of the 

citizens living within their borders. Municipalities that care about their citizens 

and do not waste public resources with unnecessary services and investments 

will have the stronger hand in achieving success (Kılıç, 2020: 16). 
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MUNICIPALISM IN THE CONTEXT OF PUBLIC 

RELATIONS 

Public relations is a dynamic process based on communication. It is a 

strategic communication management based on mutual communication, 

harmony and dialogue between an institution and its target audience. While 

performing this communication management, it strives to create benefits for 

both the organization and its target audience. Grunig and Hunt gave the most 

basic and clear definition of public relations. According to them  ““the 

management of communication between an organization and its publics.” 

(Grunig ve Hunt, 1984:6). Another important definition is made by Cutlip, 

Center and Broom. According to them, PR is “the management function that 

establishes and maintains mutually-beneficial relationships between an 

organization and its publics on whom its success or failure depends”(1994). 

Within the framework of these definitions, it is seen that public relations is an 

important communication management factor for both the private sector and 

the public, in establishing a relationship with their target audiences based on a 

two-way understanding. Public relations management, which is applied in 

public institutions as well as in the private sector, is the most important part of 

a long-term and trust-based communication with its target audiences. 

 

“In public administration, public relations are systematic and continuous efforts 

based on two-way communication that a public institution engages in to ensure 

the trust and support of the society with which it is in contact, and ultimately, 

towards the realization of changes in the direction of public opinion in the 

institution and the society, thus ensuring harmony and balance at the most 

appropriate scale between the institution and its environment.” (Yalçındağ, 

1987: 57) 

When considered in terms of public institutions, public relations play an 

important role in informing the society about social issues, problems and 

activities and in determining public policies considering the feedback from the 

society. According to Demirtaş, “the essence of public relations is the public 

interest rather than the institutional benefit, and its basis lies in informing the 

public”. The conditions that determine the use of public institutions' resources 

and authorities for the good of the people and the set of values that must be 

adhered to in their actions constitute the public interest. Local governments, 
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like other public institutions, serve the public interest and informing the public 

is among their key practices. At this point, while public institutions need the 

support of the public, they also strive to minimize criticism and reactions from 

the public. The implementation of public relations strategies is also effective in 

ensuring success (2012: 293). 

“Public sector institutions are institutions established with public capital 

to provide public services and focus on performing activities based on public 

interest”. Citizens, who are the main stakeholders of public institutions, in other 

words, those who are governed, constitute the target audience. In establishing 

of positive relations between citizens and public institutions, the principle of 

transparency in contemporary public administration and enabling citizens to 

participate in the administration come to the fore. At this point, public relations 

plays a critical role in the fact that the citizen-oriented management approach 

is becoming more important day by day and in the management of relations 

between institutions and the target audience. Public relations are necessary in 

the public sector in order to maintain public interest activities and to provide 

public services needed by the target audience (Boztepe Taşkıran 2019:120).  

Municipalities, whose main purpose is to serve the public, need the help 

and contribution of the local people in order to be successful. With the right 

communication techniques to be used in meeting the needs of the people and 

informing them correctly, a healthy communication will be established and 

positive attitudes towards the management will be created. However, it is 

necessary to obtain information from the public when necessary, and to meet 

their demands and needs by tracking research. These can be realized through 

public relations studies (Sezgin, 2011: 96).  

As long as the municipalities, which are the closest administrative units 

to the public, do not carry out effective public relations, it is very difficult to 

implement policies for the needs of the people and to provide the support of the 

people. Because public relations serve as a bridge between the public to the 

municipality and the municipality to the public. When an evaluation is made 

within this framework, it is seen that public relations are of vital importance for 

municipalities (Özüpek, 2013: 27).  Municipalities, one of the basic public 

institutions, have become important institutions that practice governmental 

public relations by being one of the institutions where social services and 

practices are seen the most. 
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SOCIAL MUNICIPALISM 

The foundations of the concept of social municipality are based on the 

understanding of the social state that developed at the end of the 19th century. 

The effectiveness and duty of local governments were limited to helping the 

citizens in need, especially in the period from the industrial revolution to the 

Second World War. After the world wars, they took wider responsibilities 

(Ersöz, 2006:768).  
 

“After the Second World War, local governments in England not only continued 

their current duties as a partner of the central government in important social 

services such as unemployment, poverty relief, education, housing and health, 

but also began to take on duties in meeting the new social needs that emerged 

in the developed welfare society” (Ersöz, 2005:134).  
 

Social assistance and social services have always existed within the 

framework of the social state understanding. However, especially in recent 

years, with the change in the understanding of the interventionist state, there 

has been a great decrease in these services provided by the state. In this 

situation, local governments came into force and filled the gap in this area. Not 

only the decrease in the intervention of the state, but also the rapid urbanization, 

migration and increase in poverty levels in the socio-economic field have 

created new needs. Social municipality, on the other hand, provides services in 

many areas by trying to provide solutions to these new problems brought by 

globalization (Balcılar & Çınarlı, 2020:123).  

Social municipality is a concept that emerged with the involvement of 

municipalities in social policies. Municipalities, whose areas of responsibility 

have expanded, provide support in terms of housing, health, education and 

unemployment within the framework of their responsibility for planning and 

regulating social issues in the city administration, while also helping the 

orphans and those in need. In this way, social municipality has increased the 

functions of municipalities and enabled the citizens living in the same place to 

meet their social life expectations effectively (Öner&Çam, 2021:146). “Social 

municipality is the social services and social activities that include all kinds of 

educational, cultural and social activities of the municipalities at the local 

level, as well as the assistance provided by the municipalities at the local level 
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to the poor and needy who cannot meet their daily needs at a minimum level” 

(Balcılar&Çınarlı, 2020:123).  

The basic functions of social municipality can be grouped under four 

headings (Keleş, 2008: 55-57) : 

Socialization, Social Control and Rehabilitation: Socialization refers 

to individuals behaving and adapting as expected in the cultural environment 

and social institutions in which they live.  Municipalities appear as a control 

mechanism in terms of acting in accordance with the rules and social 

expectations with different penalties for those who violate these rules. In this 

framework, municipalities can be considered as the social education function 

of the society. 

Mobilizing, Guiding and Conducting, Orienting: Municipalities guide 

the public on how and through which institutions they can solve their problems. 

It provides consultancy services for social segments and directs the public to 

certain events and days. 

Surveillance and Assistance: Municipalities observe the socio-

economic status of the needy individuals living in their own towns and access 

the information of these people. They meet the needs of the students and 

provide food, wheelchair and coal aid. 

Investing: Although municipalities carry out services that will help 

people's well-being, they cannot take radical precautions to completely 

eliminate their vital problems. It carries out service investments such as soup 

trucks health clinics, bread factories, organized sales stores and neighborhood 

libraries. 

Today, social municipality practices have become one of the most 

fundamental services of the municipality. These services have a great 

significance especially for those in need. In particular, metropolitan 

municipalities, while performing the function of social municipality, make a 

prime contribution to the development of the city in ensuring social welfare and 

fulfilling social justice. The COVID-19 experience has also been a period in 

which the understanding of social municipality was apprehended more 

vehemently. In the COVID-19 pandemic whose effects are still ongoing, 

especially metropolitan municipalities have shown the most important 

examples of social municipality. 
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COVID-19 PANDEMIC 

Coronavirus Disease (COVID-19) is a virus that was first identified on 

January 13, 2020, as a result of research conducted in a group of patients who 

showed respiratory symptoms in late December in Wuhan, ChinaThe epidemic, 

which initially appeared in seafood and animal markets in the region, spread 

from person to person, and spread to other cities in Hubei province, especially 

Wuhan, and to other provinces of the People's Republic of China and other 

world countries (Turkish Ministry of Health COVID-19 Information Platform, 

2020). The Ministry of Health defined a pandemic as "the spread of a disease 

or an infectious agent in countries, continents, and even in a very wide area 

such as the whole world" and the first case was seen in Turkey on March 11, 

2020. As of this date, a pandemic has been declared in our country by the World 

Health Organization (WHO).  (Turkish Ministry of Health COVID-19 

Information Platform, 2020). 

Information so far regarding COVID-19 infection has shown that some 

people are at greater risk of getting sick and developing severe symptoms. 80% 

of cases have mild disease. 20% of cases are treated in hospital conditions. The 

disease usually affects people aged 60 and over more (Turkish Ministry of 

Health COVID-19 Information Platform, n.d). Countries have developed 

similar methods to protect themselves from this virus, which is seen almost 

throughout the world, and to minimize its effects. The quarantine period was 

determined by calculating the transmission and the emergence of symptoms 

and incubation times. For a long time, while the quarantine period was 14 days 

in all countries, today these periods have been reduced to 5 to 7 days with the 

availability of the vaccine. When the pandemic first appeared, more intense 

precautions were taken, especially citizens over the age of 60 were restricted 

from going out. Later, with the widespread use of vaccines, these restrictions 

were lifted. The most effective method of protection from the virus is still 

wearing mask,  keeping distance and hygene rules.  

COVID-19 has not only affected people around the world in terms of 

health, but also its effects in economic, educational and social areas have been 

seen and continue to be seen. Especially the elderly, the poor, immigrants, 

homeless, etc., namely the disadvanged groups have been heavily affected by 

this situation. During the quarantine periods when life almost stopped, many 

people lost jobs and were unable to work. As a solution to this problem, 
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municipalities became a prominent factor and fulfilled the requirements of 

social municipality. In the next section, examples of social municipality 

management from the world and Turkey will be explained during the pandemic. 

 

EXAMPLES FROM THE WORLD 

According to OECD report 6 basic principles were set in accordance with 

cases collected from cities from more than 40 countries considering the 

progression level of the pandemic such as USA, Germany, Italy, France, Spain, 

Brazil, Mexico, Korea, Austria, Canada, Colombia, Japan, Iceland, Lithuania.  
 

"-Social distancing and confinement  

-Workplace practices and commuting patterns  

-Targeted measures for vulnerable groups 

- Local service delivery, notably water and waste 

- Support to business and economic recovery  

- Communication, awareness raising and digital tools"   (OECD, Cities Policy 

Responses, 2020: 41) 
 

The stay-at-home policies brought by COVID-19 have caused the 

limitation of physical contact and the experiences learned from this need and 

the compulsory spending time of the citizens at home have accelerated the 

digitization efforts of city administrations and municipal services. For example, 

in Milan, Italy, digital services, the simplification and development of these 

digital services for citizens, are included in the 2020 adaptation strategy. In 

Florence, the municipality is committed to the full digitization of its services, 

aiming to increase digital services from 85% available to 100%. In order to 

provide universal access to the necessary resources, efforts have been made to 

provide internet connection and fiber optic connection for remote working, 

which is called " right to the network”.  In other cities such as Korea, Seoul, it 

has been recognized that public interventions are needed to bridge the digital 

gap and increase technological access for all. (OECD, Cities Policy Responses, 

2020: 35). 

The Mayor of Rio de Janeiro, Brazil, was among the first local leaders to 

promote alternative shift work. In order to prevent crowds in transportation in 

Brazil, different occupational groups (industry, service, trade) work at different 

times, and the municipality has adopted the principle of working at home in the 
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same direction as the public. In the United States, San Jose municipal 

employees have switched to remote work and set an example for city residents. 

(OECD, Cities Policy Responses, 2020: 45). 

In Seoul, Korea, a pandemic monitoring system has been set up. 

Municipal facilities were established, including a research center on infectious 

diseases, a medical school and a laboratory. In Paraty, Brazil, a municipal 

program was developed to support street commerce and informal workers, and 

a COVID-19 economic recovery plan was launched with cultural incentive 

programs that support both public and private partnerships. In Lisbon, Portugal, 

full exemption from rent payments has been granted for all social, cultural, 

sports and entertainment institutions closed within the municipal areas and for 

all commercial establishments in these areas.  In Bilboa, Spain, in addition to 

helping the homeless and the elderly during the pandemic, the city council has 

made nearly 27,000 phone calls to check the health and mood of people over 

65 and to find out if they need any services from the municipality. (OECD, 

Cities Policy Responses, 2020: 17-57). 

During COVID-19, local governments and some mayors have developed 

innovative ways to inform, reassure and communicate with the public. They 

have also developed a wide range of digital tools to deal with daily needs and 

health issues. Japan has created a one-stop database in Tokyo, which includes 

many different topics such as the number of infected people, the number of 

questions made to the call center. Moreover, by providing the source code of 

the website as open data, it has enabled other municipalities and institutions to 

use the data and reproduce similar web pages. A municipal radio station has 

been set up in Athens, Greece, for the constant replay of health messages and 

preventive measures. Apart from Greek, 8 languages were broadcast on the 

radio. The Municipality of Ravenna, Italy produced videos in diffrent languages 

such as Wolof, Pashto, Arabic, Bambara, English and French that provide 

information about COVID-19 with the aid of associations and cultural 

mediators. Mayors also took an active role in the pandemic process. The mayor 

of Düsseldorf, Germany, has published a video aimed at protecting people, 

especially the elderly and the sick. In the Slovak Republic, the mayor of 

Bratislava has regularly held live Facebook sessions to answer questions from 

citizens. The mayor commissioned a famous local cartoonist to create an image 

on how city residents can keep themselves safe, and produced a video with 
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public figures to encourage citizens to act responsibly. The Mayor of Paris, 

France, has published messages giving information on the measures to be taken, 

curfews and mask distribution via instagram posts and live videos. In United 

Kingdom, the Mayor of Bristol addressed residents via video, providing 

providing up-to-date factual information. The municipality of Toulouse, France 

has launched an online platform that provides a matching system between 

volunteers and people in need of help during. The Mayor's Office of Cultural 

Economy in New Orleans (US) has started an online series called "Embrace the 

Culture" with subjects ranging from cooking demos to children readings. 

(OECD, Cities Policy Responses, 2020: 61-65).  

COVID-19 has affected, restricted and threatened human life wherever 

it took place. For this reason, municipalities have important duties in ensuring 

the safety of citizens and the continuation of the social life of the city. The 

municipalities of many countries, especially in Europe and America, tried to 

ensure the safety of the employees first and then tried to serve their citizens, 

which is a requirement of being a social municipality, without interruption. 

Municipalities continued their services with different efforts in a wide 

framework ranging from aid works to communication activities. 

 

EXAMPLES FROM TURKEY 

As COVID-19 has necessitated the reorganization of municipal services 

in many parts of the world, it has also affected the way municipalities in Turkey 

provide service and conduct business. In Turkey, which has 81 provinces and 

922 districts, there are 30 metropolitan municipalities, 51 provincial 

municipalities, 519 metropolitan district municipalities, 403 district 

municipalities and 387 county municipalities. The total number of 

municipalities in Turkey is 1390 (E-İçişleri, n.d). The general population 

distribution of the first 5 provinces with the highest population is as follows: 

 

Provinces Total Population Rate 

İstanbul 15.462.452 18.49% 

Ankara 5.663.322 6.77% 

İzmir 4.394.694 5.26% 

Bursa 3.101.833 3.71% 

Antalya 2.548.308 3.05% 

Source: Turkish Statistical Institute, 2020.  
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Considering the figures, it is seen that municipalities have an important 

role in the regulation and execution of public services in the country with a 

dense population. 

Metropolitan municipalities have responsibility and authority in matters 

such as landscaping, sports, establishing geographical and urban information 

systems, fire brigade, social and cultural services, zoning, strategic planning, 

public transportation, transportation, main road and street construction, water 

and sewerage, health centers, licensing first class non-sanitary establishments, 

hospitals, health centers, education, protection of cultural and natural assets 

(Eryılmaz, 2015:206).  

The regular execution of health and social services, which are within the 

scope of the task of metropolitan municipalities, has come to the fore in the 

COVID-19 process. As in the rest of the world, the COVID-19 virus has 

affected normal life, and city life has become abnormal. Municipalities have 

carried out many different studies within the framework of ensuring that the 

individuals living in the city have timely access to information and that the 

services are not interrupted. 

The Union of Municipalities of Turkey reported daily case data during 

the pandemic process, regularly shared COVID-19 news from municipalities, 

posted international COVID-19 studies and web pages of members of the 

European Council of Municipalities and Regions (CEMR).  They organized the 

'Post-COVID-19 Outbreak: Social Risks and Opportunities in Cities 

Conference' and the 'Post-COVID-19 Public Transport Webinar' and published 

the booklet on their website. (Türkiye Belediyeler Birliği, n.d).   

Istanbul Metropolitan Municipality has established a 'Solidarity and 

Coordination Center' in Yenikapı Eurasia Performance Center within the scope 

of COVID-19 studies. In order to manage the process correctly, a scientific 

committee was formed. The scientific committee has planned and carried out 

its work, taking into account the suggestions of professional chambers, non-

governmental organizations and specialist associations. Within the scope of 

COVID-19, the 'Coronavirus.ibb' website has been prepared to inform citizens. 

This site, which was established to provide city residents with one-stop and 

accurate information, includes scientific advisory board, the work of the 

municipality and volunteers, social media accounts where they can get 
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information about the pandemic process, websites, links and contact 

information. The contact information includes the Ministry of Health's Corona 

Hotline, White Desk, the General Directorate of Security, the Ministry of 

Health's Sanitary Help and Psychological Counseling hotlines. The Scientific 

Advisory Board has regularly published reports of their studies on information 

about the pre- and post-pandemic, pandemic management process, antibody 

tests, working hours, festive measures, the normalization process and many 

more. IMM has tried to manage the pandemic process by providing food and 

financial aid to the public, providing various opportunities to students, 

tradesmen and tenants, food aid, internet access, cleaning and disinfection 

works, and mask production and distribution (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

n.d). 

The municipality used the slogan '#Together We Will Succeed' in its 

pandemic work. Within the scope of the studies, the 'Risk Communication and 

Public Information Campaign' was launched. Within the framework of the 

campaign, alternatives such as walking and cycling for short distance journeys 

were recommended to the citizens with the support of the WRI Turkey 

Sustainable Cities cooperation and the Healthy Cities Partnership (PHC). With 

the hung bills application, the municipality, which acts as an intermediary 

between the needy and the charitable aimed to increase social assistance in the 

society.  They started a water saving campaign so that the increased water 

consumption due to the pandemic does not turn into waste. For this purpose, 

they prepared a video with practical measures against water consumption. They 

collaborated with hotels to provide accommodation for healthcare workers. In 

addition, by activating the 3D Printer Network for healthcare professionals, 

they wrote a congratulatory message to the young people who produce medical 

equipment, emphasizing the importance of citizen support. Free public 

transport and parking services are provided for healthcare workers.  ‘They 

prepared a video titled “How to Tell Children about the Coronavirus?” and 

informed the families. The authorities published statistics on the 

implementation of social distancing on their website and surveyed city 

residents. They published the survey results of the 'Coronavirus Perception, 

Expectation and Attitude Research in Istanbul (23 March 2020)' on their 

website (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, n.d). 
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Ankara Metropolitan Municipality provided information on the 

municipality's website, twitter account and instagram accounts during the 

COVID-19 process. They distributed the foods prepared in the BELPA kitchen 

to the citizens in quarantine. In order to protect public health, free masks and 

disinfectants were distributed to tradesmen and citizens throughout the city. 

Within the scope of their efforts to reach the Z generation, they made a poster 

titled "roll up your sleeves for your health" and shared them on their social 

media accounts with the message "Youth, It is your turn".  In the content of 

digital municipality, they provided online software training to the youth of 

Ankara. They have imposed restrictions on transportation services in terms of 

passenger carrying capacities and have taken hygiene measures. The 

arrangements made are shared in the 'departure times and urban transportation' 

section of the mobile application and the "www.ego.gov.tr" internet address in 

EGO CEP (Ankara Büyükşehir Belediyesi, n.d).  

Pandemic period services shared by Ankara Metropolitan Municipality 

website (Ankara Büyükşehir Belediyesi, n.d) and Mayor Mansur Yavaş on his 

official twitter account  (@mansuryavas06, 2019-2021)  are as follows: The 

municipality called tailors whose workplaces were closed due to the pandemic, 

and included them in the mask production process and provided the opportunity 

to work in mask sewing. In the distance education process, a total of 869 

computers in 47 units of Ankara Metropolitan Municipality were made 

available to children by implementing the appointment system for those in 

need, who were negatively affected by the pandemic economically. Mayor 

Mansur Yavaş shared the campaign "Let's spread the goodness, not the disease" 

on his Twitter account with the hashtag "#GoodnessMore Contagious" and 

asked the eligible citizens to help the needy citizens in their own neighborhood 

or neighboring neighborhoods.  Within the scope of the campaign, he conveyed 

the message of helping people who owe a grocer, town or grocer to pay off their 

debts in the credit book. They started the 'Taste Ankara' application to support 

the tradesmen  of Ankara. Owing to the application, restaurants received orders 

with zero commission by registering for the application free of charge. 149 

restaurants have registered for the application. The President of BUGSAŞ 

(Baskent Transportation and Natural Gas Services Proj.Taah.San Ve Tic.A.Ş.) 

made a 50 percent discount in rental fees in AŞTİ in the first 6 months of 2021, 

upon the request of Yavaş. In addition, past debts of AŞTİ tradesmen have been 
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postponed until 2022. In cooperation with the Ministry of Health and the 

governorship during the pandemic period, it has been announced that the daily 

expenses of the 300 taxis that will be included in the filiation team will be 

covered in order to help the citizens and health teams who are under quarantine. 

In addition, the transparent panel application, which is free for taxi traders, has 

been implemented.  

Izmir Municipality has developed a method that is applied for the first 

time in Turkey. With this method, “Crisis Municipality” application has been 

initiated . Accordingly, they prepared a 'COVID-19 Resilience Action Plan' in 

June 2020.  The plan consists of 3 parts under the titles of 'Preventive Services 

of İzmir Metropolitan Municipality', 'Pandemic Control: Crisis Municipalism 

Approach' and 'Monitoring and Adaptation'. Part 1 consits of 'Health 

infrastructure', 'Transportation infrastructure', 'Disaster management and 

security', 'Investing in human resources', 'Green infrastructure for a resilient 

city', 'Governance and coordination studies'.  Part 2 includes  'Coordination', 

'Provision of operational support' and 'City readiness and scaling' and part 3 

consists of 'creation of the monitoring protocol' and 'Identification of support 

mechanisms and adaptation and recovery activities'. (İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, 2020). 

Furthermore, a scientific committee has been established to assist and 

execute the work of the municipality. In all municipal units (including İZSU, 

ESHOT, Municipality Companies and Affiliates), entrances and exits have 

been enabled a single door, measures have been taken to ensure the safety of 

water resources, and hygiene measures have been taken in public transportation 

vehicles. In order to take the necessary precautions in places where people come 

together, arrangements were made in places affiliated with the municipality and 

its subsidiaries, meeting organizations were canceled and meetings were held 

in virtual environment, the permits of employees in the field of cleaning and 

disinfection were canceled and shift-work system was started. Funeral services, 

visits to nursing homes and soup kitchens were announced by taking many 

precautions and all municipal employees were informed about taking and 

applying hygiene measures in order to protect themselves first, then their 

families and society. (İzmir Büyükşehir Belediyesi, n.d). 

Since the beginning of the pandemic process, Bursa Metropolitan 

Municipality has regularly continued its disinfection activities in public 
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transportation vehicles, tram lines, places where the public walks, mosques, 

bazaars and underpasses.  A poster with the message 'Let's take the measures, 

Obey the rules, Stop Corona' was shared on the social media accounts of the 

municipality. With Alo 153, White Line and Metropolitan Central, the needs of 

the citizens were learned, and they provided grocery shopping and hot food 

distribution services within the restrictions. They started the 'social support 

package' application when the pandemic was intense.  They have worked to 

support tradesmen, by making reductions in water bills, it has been reported 

that no legal follow-up will be made due to the municipality's receivables in the 

previous period. They provided food support to the tradesmen who had to close 

down their workplaces and distributed masks and visors to the tradesmen who 

were engaged in marketing activities (Bursa Büyükşehir Belediyesi, n.d).  

Bursa Metropolitan Municipality has also prepared a study on what 

should be done in the normalization process.  They have published the 'COVID-

19 Normalization Action Plan' covering the dates of 1 June 2021 -30 September 

2021.  In the study shared with the message 'Towards a New Normal with Local 

Control…', the studies up to this date were mentioned, and 188 action plans 

prepared by the municipal units within the scope of the guides published by the 

Ministry of Health were mentioned. In the plan, which is divided into 

'Transportation service area', 'Health and social services area', 'Green area and 

environmental services area', 'Culture and tourism services area', 'City and 

community services area' and 'General management services area' the risks and 

the precautions and measures to be taken are explained in detail (Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, n.d).  

Antalya Metropolitan Municipality has worked to provide information 

about COVID-19 on the official website of the municipality. Detailed 

information about the pandemic was shared on the page consisting of 'COVID-

19 information', 'COVID-19 brochure, 'COVID-19 Document', 'COVID-19 

useful phone numbers', 'COVID-19 frequently asked questions' categories. 

Antalya Metropolitan Municipality, which also includes visual studies in the 

fight against COVID-19, has included a brochure with 14 rules recommended 

by the Ministry of Health. In addition, the information poster for the precautions 

regarding COVID-19 prepared by the Ministry of Health, the capacity poster 

for the workplaces and the information poster for the workplaces sinks/WCs 

were also included. In addition, cleaning and disinfection of public areas, 
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precautions for sacrificial slaughter places, precautions to be taken for closed 

workplaces / offices, pediatric patient management and treatment, infection 

control and isolation, pandemic management, patient monitoring and filiation 

at home, morgue and burial services information published by the Ministry of 

Health and the Ministry of Internal Affairs was shared with the citizens. 

(Antalya Büyükşehir Belediyesi, n.d). 

A “Psychological Support Line”, assisted by expert psychologists, has 

been established in order to share and relieve the fears and concerns of Antalya 

residents. Taking into account the healthy life of the citizens, the municipality 

organized a social distance morning sports event three days a week during the 

epidemic process. Free tablets were given to students in need who continue 

their distance education. Disinfection efforts were carried out by establishing 

cleaning teams in municipal units, student dormitories, mosques, common 

areas, principal’s office and public transportation vehicles. Eid-al-Adha place 

cleaning, exam centers and Lara beach social facilities were also cleaned within 

this scope. Food parcels prepared at the donation acceptance center operating 

in the 'Glass Pyramid' were delivered to the citizen who lost their job and did 

not have social security.  On the twitter account of the municipality, they 

announced that there will be no water cut for two months for citizens who have 

water debt in their housing subscriptions (Antalya Büyükşehir Belediyesi, n.d). 

In addition to providing services to citizens within the framework of the 

COVID-19 process, the municipalities in Turkey have carried out various 

practices and studies to ensure the order of the city and to maintain the social 

life with the least damage. Efforts were made to meet the needs of the city 

residents, especially through social assistance. Teams to manage the pandemic 

process were established and information was obtained from the advisory 

boards. Information on COVID-19 is constantly updated, announced to 

citizens, and social media accounts are actively used. The efforts were carried 

out by taking into account the demands of the citizens. Thus, COVID-19 was 

faught through taking all required measures and the transition to the new normal 

was effectively operationalized.  

 

CONCLUSION 

In December 31st Covid-19 broke out in Vuhan, China and very quickly 

took its toll in various parts of the globe leaving important marks behind in 
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terms of heavy impacts and consequences. In this process where the whole 

world had to keep on living with the information coming from World Health 

Organization (WHO) and the Ministry of Health, our priority has been grasping 

what is meant by this pandemic followed by our adaptation period to ‘the new 

normal’. COVID-19 pandemic has left the whole humanity not only with health 

hazards but also with severly negative economic and social outcomes. 

Especially the economic debris has had a devastating effect both on the world 

and also our country by leaving many without jobs and many others having to 

close down their business. Under these circumstances, governments reach out 

to help their citizens with social state approach as well as local authorities who 

also have carried out both economic and social aid activities in many aspects. 

Within this social municipal framework, the municipalities have tried to 

provide some relief for their citizens by providing them with help during the 

painful pandemic times. The municipalities carried on their day-to-day tasks 

along with trying to inform the fellow citizens with validated information 

through sound and truthful channels. All municipalities both in the world-scale 

and in our country have conducted their communication efforts essentially 

through their web sites as well their social media accounts and their several 

other platforms publishing the announcements by the mayors. The video 

message contents of mayors have been published on social platforms and the 

web site content has been frequently updated with questions received from city 

inhabitants. In addition to daily disease data, necesarry and detailed information 

concerning precautional measures such as social distance, disease prevention 

and avoidance were shared on continual basis. Several pastime activities and 

virtual tours were designed during curfews for people to spend quality time 

indoors.    

During the days of the pandemic, municipalities have undertaken 

important tasks in terms of reorganizing urban living, maintaining social life 

and on-going services in scope of pandemic measures. In global scale and in 

Turkey, municipalities have carried out several activities such as mainly hygene 

and disinfection, transportation, distance education platform integration fort he 

students, support for tradesmen, caring for the sick and the elderly, providing 

citizens in need with appropriate aid. While these tasks were undertaken, 

muncipality employees and workers were especially given training about 
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medical applications and afterwards fellow citizens were also integrated into 

these collaborative efforts.   

COVID-19 pandemic brought along the need of social municipality 

approach which has been foregrounded in the recent times. In this light, 

municipalities have supported their citizens with various services behaving 

with a hightened awareness in these difficult times. Social municipality 

examples both in global scale and in also in Turkey have shown that municipal 

structures which are vital functions of local governments operate as 

complementary governmental forces especially during most difficult periods 

and severe circumstances.  
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EKMEK VE GÜLLER FİLMİNDE GÖÇMENLİK VE İŞÇİ 

HAKLARI 

 

Doç. Dr. Selman Selim AKYÜZ1 

 

“Yürüyoruz yürüyoruz kol kola 

Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız 

Ve türkümüzde onların kederli "Ekmek!" çığlıkları 

Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar 

Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun 

Biz de bugün hâlâ onların özlemini haykırıyoruz 

İş ve ekmek istiyoruz 

Ama gül de istiyoruz” 

 

James Oppenheim 
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GİRİŞ 

Amerika Birleşik Devletleri, liberal ekonominin ve kapitalizmin merkezi 

olarak gösterilmektedir. Ancak ülkede sosyal güvence ve işçi hakları konusu 

daima tartışılagelmiştir.  Yakın dönemde insanlık iki büyük göç dalgasına tanık 

olmuştur: 19. asırda Amerika kıtasına göç ve 20. yüzyılda gelişmekte olan ya 

da az gelişmiş ülkelerden Avrupa'ya göç. İkinci Büyük Göç'ün sebepleri iktisadi 

koşullardaki kötülüktür. Erem (1978: 1), göçmen işçilerin oluşturduğu artık 

değer nedeniyle bu işçileri kabul eden ülkelerin milli ekonomisini düze 

çıkarmada önemli etkisi olduğunu belirtmektedir. Tabi bunun altında, göçmen 

işçilerin daha fazla saat, daha ucuza ve ek masraflara neden olan sosyal 

haklardan yoksun çalışmaları yatmaktadır.  

İşçilerin bu sorunlarının çözümünde de en önemli sorun bir arada hareket 

edememek olarak gösterilmektedir. Bu birliği sağlamak da sendikalaşmayla 

çözülmektedir. Birçok ülkede sendikal haklar yıllarca görmezden gelinmiş, 

halen kapitalizmin en büyük açmazlarından biri işçilerin işten atılma korkusuyla 

sendikalara üye olamaması ve dolayısıyla haklarını bir türlü alamaması olarak 

gösterilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan ve düzensiz 

göçmen, insan haklarına aykırı şekilde yaşamını devam ettirmek için 

çalışmaktadır.  

Ken Loach’ın Ekmek ve Güller (2000) adlı filmi ABD’de yaşayan 

milyonlarca göçmenin sorunlarına dikkat çekmekte, ‘Kapitalizmin beşiği”ne 

sosyalist perspektiften bir eleştiride bulunmaktadır. Marx ve Engels’in (2003: 

56) Komünist Parti Manifestosu’ndaki ünlü “dünyanın bütün proleterleri 

birleşin!” sloganında olduğu gibi ezilen işçi sınıfı da bu filmde birleşmiş ve 

haklarını kazanmıştır.  

Çalışmada, Ekmek ve Güller filmi, sosyolojik çözümleme yöntemiyle 

incelenmiş ve filmde göçmen işçilik, sendikal haklar ve sosyal boyutlarıyla 

ilgili mesajlar belirlenmiştir.  

1. SİNEMA VE TOPLUM İLİŞKİSİ 

Toplumda verilen mücadelelerin başında birey, grup veya kurumların 

hakikat mücadelesi gelmektedir. Kültürün tüm alanlarında ortaya çıkan 

gerçekliklerin bireyler tarafından kabul edilmesi halinde, yani toplumsal alanda 

hakikate ulaşıldığı kanaatinin hâkim olmasıyla gerçeklik arayışının son bulduğu 

söylenebilir. Ulutaş (2017: 14), post modern dünyada kabulü mümkün olmayan 
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keskin ve yıkılmaz sınıf ayrımı örneğini verir. Antik Yunan’daki yönetim 

hakkının tanrılar tarafından asillere verilmesi durumu üretilen bir gerçekliktir. 

Bu gerçekliğin toplumsal alanda doğru olarak kabul edilmesiyle, yeni 

gerçekliklerin aranması bir süreliğine son bulmaktadır. Sunulan, üretilen ya da 

doğru olduğu kabul edilen hakikati betimleme ya da gerçeği kabul ettirme 

bağlamında sanat ve sinemanın özneler üzerinde büyük bir etkisi vardır.  

Seraslan ve Ünlü (2012: 218), bir sanat biçimi olan sinemanın diğer 

sanatlarda olduğu gibi gerçekliği/hakikati ortaya koyarak yaşadığı çağdaki ve 

mekandaki sorunlara eğileceğini, ülke sinemalarının da kendi koşulları içinde 

şekilleneceğini belirtmektedir. Bu bağlamda, toplumsal dinamikler filmlerin 

genellikle birincil senaryo kaynakları olmuştur. Birçok yapımcı ve yönetmen de 

sosyal olayları sinema perdesine yansıtarak hem sorunları gündeme getirme 

hem de çözüme katkı sağlama amacıyla filmler yapmıştır.  

Sinema olguları yansıtmakta, sosyal olayları senaryolaştırarak 

izleyenlerin zihninde bir anlam oluşturmaktadır. Sinemanın sosyal ve politik bir 

araç olarak kullanıldığı ideolojik bir yönü de bulunmaktadır. Diğer yandan 

gerçekliğin ötesine geçerek gerçekleşmesi muhtemel olayları da konu 

edinebilmekte ve bu bağlamda birey ve kitlelerin toplumsal ve siyasi sorunlara 

karşı direnişi ideolojik kaygılarla yansıtılabilmektedir (Yıldırım, 2019: 123).  

Sinema, toplumsal yapının bir tür aynası olarak görülmekte, birey ve içinde 

bulunduğu toplumun deneyimlerini, toplum içindeki varlığını, kültür, inanç ve 

değerlerini, yani içinde bulunduğu gerçekliği yansıtması açısından önem 

taşımaktadır. Hemen her film, sinemanın toplumla bütünleşmesini bir şekilde 

ele almaktadır. Dolayısıyla sinema toplumsal yapının bir ürünüdür ve tarihsel 

koşullarla iç içedir ve filmler yansıttıkları gerçeklik ile sosyolojik bir inceleme 

alanı sunmaktadır (Özçelik, 2022: 33).  

Sinemadaki, gelişmelerin tek nedeni olarak toplumsal yapı değişmelerini 

öne sürme olanağı yoktur. Ancak çoğu durumlarda böyle açıklamalardan 

anlamlı sonuçlar çıktığı görülür. Sinema filmlerinin topluma ışık tuttuğu 

görüşü, alanda yapılan çalışmaları da önemli ölçüde etkilemektedir.  Filmler 

üretildiği ya da konu edindiği olay ya da yaşam şartlarının kodlarını 

barındırmaktadır (Kabadayı, 2018). İnsan, toplumsal düzeni devam ettirmek ve 

sistemin işleyişinde sorun yaşanmaması için yeni sorumluluk alanları 

oluşturmak ve bu sorumlulukları toplumun tamamına duyurma ve kabul ettirme 

amacıyla da medya araçlarını kullanmaktadır (Gültekin ve Aydınlıoğlu, 2020: 
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82). Sinema, diğer medyalar gibi formel olmayan güçlü bir eğitim aracıdır ve 

dolayısıyla içeriği ne olursa olsun, hiçbir zaman değer yargılarından ve dahası 

ideolojik ve siyasi alandan uzak olmamıştır. Sinema filmleri, sosyal yapının ve 

bireylerin tavırları, değerleri ve inançlarına ışık tutmaktadır. Diğer söyleyişle 

toplumdaki hakim ideoloji filmlerde sunulan ideolojiyle daha da 

güçlenmektedir (Güçhan, 1993: 66).  

Sanat ve toplumsal yapı arasındaki köklü bağlar anlamında sanatsal 

eserlerin tamamında toplumsal ilişkiler görülmektedir. Sosyologların 

toplumlarla ilgili çalışmaları bağlamında ortaya koyduğu bilimsel verilere 

paralel şekilde sanatçılar da içinde bulundukları, eser ürettikleri toplumları 

sanatlarıyla imgeleştirmektedir. Bu nedenle her sanat eseri toplumsal ilişkilerin 

belirli yönlerini estetik olarak yansıtır. Sanatçının böyle bir hedefi olmasa da 

sanatsal ürünleri sosyolojik okumaya açıktır (Aytaş ve Ulutaş, 2021: 60).  

Bu bağlamda filmlerin sosyolojik bir perspektifle incelenmesi anlam 

betimlemesinde önemli yer tutmaktadır. Sosyolojik analiz, eleştirmenin bir 

eseri yapıldığı donemin şartlarını dikkate katarak daha bütüncül 

değerlendirebilmesini sağlamaktadır. Sosyoloji bilimine koşut şekilde gelişen 

bu analiz yöntemleri, toplumsal yapıdaki ögelerle sinema eserleri arasındaki 

bağlantıları/ilişkileri irdeleyerek sosyal yapının incelenmesinde kayda değer 

fikirler ortaya koyabilmektedir (Özden, 2004: 155). Dolayısıyla filmler yalnızca 

eğlence aracı değil, toplumsal gerçekliği yansıtan, toplumun kendisine tutulan 

bu aynadan yola çıkarak kendisini yeniden üretmesine olanak tanıyan bir araçtır 

(Diken ve Laustsen, 2011). 

2. GÖÇMEN İŞÇİLER, SENDİKAL HAK İHLALLERİ VE 

ABD’DEKİ GÖRÜNÜMÜ 

Sendikalar, işçilerin, genel anlamıyla çalışanları sosyal ve iktisadi hak ve 

özgürlüklerini korumak ve sürekliliğini sağlamak hedefiyle faaliyet yütüren 

örgütlenmelerdir. Sendikal haklar, toplumsal hakların elde edilmesinde önemli 

bir yer tutmaktadır. Sendikaların sosyal haklardan yararlanarak üyelerinin 

haklarını muhafaza edip daha da ileriye taşımasının yanında, bu sivil kuruluşlar, 

toplumun ve içinde bulunduğu ülkenin ekonomik, toplumsal ve politik 

hayatında önemli işlevler üstlenmektedir (Köse, 2010: 381). Birçok başka 

sosyal hakların geliştirilmesinin de önemli araçlarından olan sendikal hakların 

bütün olarak kabul edilmesi, şüphe götürmeyen bir kural olmakla birlikte, 
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pratikte farklı çevre ve bireylerin bu konuya eğilimleri farklı, olumsuz veya 

olumlu olmuştur (Gülmez, 2008: 139). Devlet ya da işverenlerin sendikal hak 

ihlalleri yasalardan güç alabileceği gibi işverenlerin sendikasızlaştırma 

programları ya da politize olmuş, ilişkiler ağına zarar vermek istemeyen sendika 

yönetimlerinin de etkisiyle hak ihlalleri sıklıkla görülmektedir (Alemdar, 2007: 

59).    

Sendikal hakların görmezden gelinmesi, ülkelerin kanunlarındaki 

sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi sendikasızlaştırma siyasetinden 

ve işverenlerin sendika karşıtı uygulamalarından da meydana gelebilmektedir. 

Sendikal hak ihlalleri birçok ülkede fiziksel güce başvurma ya da şiddete 

başvurulan yöntemlerle de gerçekleşebilmektedir. Uluslararası Sendika 

Konfederasyonu (ITUC) Raporu’na göre, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten 

çıkarmaların %28’i Asya ve Pasifik ülkelerinde, ardından en fazla %25 ile 

Amerika Kıtası’nda yaşanmaktadır (Köse, 2010: 381).  

Göç ve göçmenlik, özellikle Ortadoğu ve Asya’da yaşanan savaşlar 

nedeniyle son 10 yılda dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. 

Milyonlarca insan, savaşlar, krizler, afetler ve yoksulluk gibi nedenlerle 

dünyanın doğu ve güneyinden kuzey batısına doğru yoğun bir göç dalgası 

oluşturmuştur. Afrika ülkeleri, Afganistan ve Suriye’nin ağırlıklı olarak 

kaynaklık ettiği göç hareketleri, özellikle Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında 

önemli değişiklikleri haber vermektedir. Güney Amerika ülkelerinden Kuzey 

Amerika’ya göç de özellikle ABD’nin gündeminde ciddi yer tutmaktadır 

(Danış, 2004: 8).  

Bu göçler sonrasında, batılı ülkelerde toplumsal tepkilere neden olmakta, 

milliyetçiliğin yükseldiği görülmektedir. Toplumsal ve siyasi düzlemde 

tartışılan bu tepkilerin temelinde ekonomik nedenler de önemli yer tutmaktadır. 

Batı ülkelerinin halklarının bir bölümü, göçmenlerin kabul edilmesinin, farklı 

kültür ve medeniyetten gelen bu kitlelerin batı değerlerine entegre olamayacağı, 

ülkelerindeki toplumsal düzenin bozulacağını öne sürmektedir (Çetin, 2016: 

1005) Diğer yandan göçmenler, ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı için kendi 

işlerinin elinden alındığını savunmaktadır. Diğer yandan göçmenler, sendikal 

haklardan mahrum, özlük hakları ihlal edilerek, düşük ücretlerle ve ağır 

şartlarda çalıştırılmakta, iki taraflı bu sorun birçok akademik çalışma ve 

sinemanın da konusu olmaktadır.  
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Temel haklar açısından bakıldığında dünyanın birçok ülkesinde 

milyonlarca insan ve düzensiz göçmen, insan haklarına aykırı şekilde yaşamını 

devam ettirmek, ülkelerinde bıraktıkları ailelerine para gönderebilmek için 

çalışmaktadır. Dahası bu insanların psikolojik rahatsızlık geliştirme konusunda 

risk altında olduklarına dair önemli kanıtlar vardır (Aker, 2022: 1625-1627). Bu 

psikolojik rahatsızlıkların temelinde de yaşadıkları baskıların ve 

ötekileştirmenin kaynaklık ettiği, yalnız olduğunu düşünme, özlem duyma, 

yurtsuzluk, aşağılık kompleksine kapılma, diğer yandan da asimile olma 

korkusu yer almaktadır (Özkoçak, 2019: 432).  

Amerika Birleşik Devletleri, göçmenler konusunda dünyada en çok sorun 

yaşayan ülkelerden biridir. 19 ve 20. Yüzyılın başlarında tüm dünyadan göç 

alan ülke, Güney Amerika ülkelerinden gelen göç dalgası sonrası son yıllarda 

siyasi ve sosyolojik anlamda çalkantılarla karşı karşıya kalmıştır. Göçmen 

sorunu, seçimlerin en önemli argümanlarından biri olurken, Cumhuriyetçi 

olarak adlandırılan Amerikan milliyetçileri, ucuz göçmen işçiliği nedeniyle 

gerçek Amerikalıların ekonomik sorunlar yaşadığını, WASP (White, 

Anglosakson, Protestan) olarak adlandırılan kültürünün yok edilmek istendiğini 

savunmaktadır.  

Bu nedenle ABD’de seçmeni rahatsız etmek istemeyen hükümetler, işçi 

hakları konusunda isteksiz davranılmakta, ABD, tıpkı çevre duyarlılığında 

olduğu gibi Kyoto Protokolü’nü imzalamayarak gösterdiği “isteksizliği” 

sendikal haklar konusunda ortaya koymaktadır. Önde gelen sanayileşmiş 

ülkeler arasında olmasına rağmen ABD, AB’nin çekirdek ülkelerinin tümünün 

imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sendika, Örgütlenme ve Toplu 

Pazarlık Hakkına ilişkin sözleşmeleri onaylamamıştır (ilo.org, 2022). Bu 

nedenle gerek sivil toplum kuruluşları gerekse aydınlar tarafından sosyal 

hakların engellenmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmaktadır.  

Göçmenler, işçi hareketi ve sendikal hakların yoksunluğuyla ilgili 

tartışmalar da politik zeminde yürürken, bu çalışma düzeninin emeğin 

sömürüsünün bir parçası olduğundan hareketle yapılan eleştirilerin 

bayraktarlığını, genellikle kapitalizmin “müzmin düşmanı” sol düşünce 

yapmaktadır. Sosyalist, marksist yaklaşımlar, işçi sınıfını tarihsel bir özne 

olarak görür. Solda, işçi hareketi tarihi bir kollektif eylemler tarihidir. Grevler, 

direnişler, işgaller ile dolu bir tür “Resmi İşçi Hareketi Tarihi” yazılmıştır.  
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Amerikan işçi hareketi tarihinde de “Ekmek İstiyoruz, Gül de” sloganıyla 

yapılan eylemlerin önemli bir yeri vardır. 1912 yılı Ocak ayında başlayarak 

mart ayı sonuna kadar devam eden eylemler, ismini James Oppenheim’ın 

yazdığı ünlü şiirden almıştır.  Grevin örgütleyicisi olan Lawrence şehrindeki 

tekstil fabrikaları işçileri için, “ekmek”, insani ücretleri, “güller” ise onurlu bir 

şekilde oluşturulmuş çalışma ortamını ve yaşamı imgelemektedir. İşverenleri 

tarafından birbirlerine karşı tehdit olarak kullanılan farklı etnik gruplardan 

işçiler, bir sendikanın desteğiyle birlik olmuş, direniş ve ardından gelen sert 

müdahaleler grevin “popülaritesini” arttırmıştır. ABD Kongresi grevle ilgili bir 

soruşturma başlatmış ve çocuk işçiler dâhil grevci işçilerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Mart ayının ortasında şehirdeki en büyük tekstil fabrikası, 

çalışanlarının tüm isteklerini kabul etmiş ve devam eden günlerde diğer 

fabrikalar da onu izlemiştir (Sakınç, 2012). Film, tarihte yerini alan bu sendikal 

hareketi kendisine çıkış noktası yapmaktadır.     

3. EKMEK VE GÜLLER FİLMİNDE İŞÇİ SINIFI, 

GÖÇMENLER VE SENDİKAL HAKLAR  

3.1.Filmin sinopsisi 

Ekmek ve Güller 2  filminde olay örgüsü şöyledir: Meksika sınırından 

yasadışı olarak ABD’nin Los Angeles şehrine geçiş yapan Maya, ablası 

Rosa'nın evinde yaşamaya başlar. Rosa ona, sendikasız ve özlük haklarından 

mahrum olarak işçi çalıştırılan bir firmada temizlik işi bulur. Hizmet işçileri 

sendikası, Sam Shapiro'yu “temizlik işçileri için adalet” kampanyasını 

örgütlemek üzere görevlendirir. Tutkulu bir dinleyici olan Maya'yı örgütlemeye 

gayret eden Sam, bir yandan da onu sevmeye başlar. Hasta olan eşini düşünen 

Rosa, bu ilişkiyi istememektedir. İşçiler toplumun desteğini arkalarına almak 

için gayret sarf ederken, firma yönetimi de çalışanları ayrıştırmaya ve 

fikirlerinden vazgeçirmeye çalışmaktadır ancak sonunda birlikte hareket eden 

ve sendikalaşan işçiler kazanır.  

 

 
2 Yönetmen: Ken Loach, Senaryo: Paul Laverty, Yapım Yılı: 2000, Süre: 110 dakika, 

Tür: Politik-Drama, Oyuncular: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, Jack 

McGee, Monica Rivas 
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Görsel 1: Filmden Sam ve Maya’nın eylemler sırasındaki bir sahnesi 

 

3.2.Film Çözümleme Tekniği: Sosyolojik Çözümleme 

Ken Loach yaptığı “doğal” filmler ile özellikle sosyal hakları verilmeyen 

kesimlerin sesi olmuştur. Kimi zaman demiryolu işçilerini, kimi zaman da 

göçmen temizlikçileri filmlerinde başkahraman yapmıştır ama ezilen işçi sınıfı 

her zaman O’nun aklının merkezinde bir yerdedir (Güler, 2009: 175). Loach’un 

incelediğimiz Ekmek ve Güller filmi de dünyanın en zengin ülkesi ABD’deki 

kötü çalışma koşullarını yansıtmaktadır. Çalışmada, Arthur Berger’in medya 

analiz ve yorumlama teknikleriyle ilgili metotlarından sosyolojik çözümleme 

yöntemi kullanılmıştır. Berger (2019: 21), medya metinlerini incelemek için 

önce içerikteki rollerin sosyolojik bir açıdan ele alınmalı, ardından toplumsal 

grupların temsilcileri olan kişilere verilen bu rollerin medyadaki görünümünün 

birey ve toplum üzerindeki etkileri incelenmelidir. Filmler insanların üstünde 

düşünmediği ya da farkında olmadığı sorunlara ışık tutması bakımında da 

önemlidir. Sinema bu işleviyle bir farkındalık aracıdır. Filmlerin bu farkındalığı 

nasıl oluşturduğuna dair anlamın ortaya çıkması için sosyolojik film analizinden 

faydalanılabilir (Gültekin ve Aydınlıoğlu, 2020: 82).  

Sosyolojik eleştiri büyük ölçüde betimleyicidir, değer yargısında 

bulunmaz ve olguyu tespit etmekle yetinir. Bazen normatif olur ve değer 

yargıları verir. Bunun en iyi örneği birçok açıdan toplum bilimsel eleştiriyle 

birleşen Marksist eleştiridir. Bazı eleştirmenler, kendileri Marksist olmasalar da 

bazen Sosyalist/Marksist yöntemi benimsemiştir (Özden, 2004: 157). Sosyal 

olayları yaşandığı dönemin koşulları ve gerçekliği bağlamında incelemeye 
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dayanan bu yöntem, Ekmek ve Güller Filminde ele alınan işçi eylemleri ve 

dayanışma örüntülerinin analizinde de değerlendirme yapma açısından kolaylık 

sağlamaktadır.  

3.3.Bulgular ve Yorum 

Film Meksika – ABD sınırını bir grup Meksikalı’nın kaçak olarak geçtiği 

sahneyle başlar. Kameranın hareketli kullanımı, göçmenlerin koşarak yaptıkları 

bu kaçışın heyecanını daha da arttırmaktadır. Arada sadece bir sınır olmasına 

rağmen iki ülke arasında gelişmişlik bakımından büyük farklar vardır. 

Meksikalılar özgürlüğü ve refahı Amerika’da arar. Bu yüzden hep ABD’ye 

geçmek isterler.  

3.3.1. Göçmen sömürüsü ve ABD  

Amerika’da yaşayan iki Meksikalı bu işi para karşılığında organize 

etmektedir. Daha önce giriş yapan yakınlarına kaçakları teslim edip paralarını 

alırlar ama paraları eksik çıkınca filmin ana karakterlerinden Maya’yı 

vermezler. Maya’dan kendileriyle yatmasını isterler. Fakat Maya insan 

tüccarlarından birini oyalayıp kaçmayı başarır. Ablası Rosa’nın evine gider. 

Önce bir barda çalışır fakat sürekli sarkıntılığa maruz kaldığı için ablasının 

çalıştığı şirkette işe girer. Fakat bu sorunların bittiği anlamına gelmez. Çünkü 

kaçak giriş yaptıkları için hep kötü ve zor işlerde çalışmak zorundadırlar. Düşük 

ücret alır, horlanır hatta sarkıntılıklara maruz kalırlar.  

Maya ile bir erkek temizlikçi asansörü temizlerken, iki beyaz yakalı 

onları hiç umursamadan üzerlerine basarcasına asansöre biner. Maya ayağa 

kalkar ve çekilir. Arkadaşı ona “üniformalarla ilgili teorimi söylemiş miydim 

sana? Bizi görünmez yaparlar” der.  Toplumsal statü farklarının ulaştığı 

boyutla ilgili net bir mesaj verilir. Onlar insan değil temizlikçidir. O üniforma 

statülerini anlatır. Görülmeye değmeyecek, kaale alınmayacak varlıklardır. O 

binada çalışanlar olmasa o temizlikçiler yoktur.  

Sendika görevlisi Sam Shapiro, Maya ve ailesini ikna etmeye gelir. 

Aralarında geçen konuşma Kapitalist Amerika’da sosyal hakların gösterdiği 

“gelişme”yi anlatmaktadır:  

1982 yılında bir temizlikçinin saat ücreti 8,5 Dolar’dı. Artı sigorta, tatil ve 

hastalık parası vardı. Üzerinden 17 yıl geçti ve Los Angeles’te şu an bir 
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sendikamız yok ve ücret sadece 5,75 dolar. Son 20 yıldır kentin en yoksul 

kesiminin sırtından milyarlar kazandılar. Bu parayı geri alacağız.  

Görsel 2: Tekstil işçilerinin kalabalık bir grupla yaptığı eylem sahnesi 

 

Yukarıda bahsettiğimiz sol ve işçi hareketi birlikteliğinden doğan bir 

söylemi burada görmekteyiz. İşçi sınıfının mücadelesi tüm hak ve özgürlükler 

mücadelesinin temelidir.   İşçinin her zaman ezildiği vurgulanmakta ama bunun 

önüne geçmek için kimsenin bir şey yapmadığı belirtilmektedir. Filmin bu 

sahnesinde, Amerika’da gittikçe kötüleşen ücret dengesi ve sosyal haklar 

konusuna da göndermeler vardır. Rosa ise işten atılmaktan korkmaktadır ve 

sendikaları eleştirir. Shapiro’nun temizlikçi olmadığını ve hallerinden 

anlamayacağını söyler. “Sen ve o lanet sendikan okumuş ukala, entel çocuklar, 

ne bildiğinizi sanıyorsunuz?” der ve Shapiro’yu evden kovar.   

3.3.2. Ötekileştirme ve aşağılama 

Temizlik şirketi müdürü Perez, 5 dakika geç geldiği ve gözlükleri 

olmadığı için yaşlı bir çalışana bağırıp çağırır. Diğer çalışanlar korkar ve üzülür. 

Kadın ne diyeceğini bilemez. Otobüsün geç kaldığını söyler ama dinletemez. 

Adam bağırıp çağırır: “lanet olası moruklar, lanet körler, bari birkaç da sakat 

getirin. Birkaç topal, burada iş yapmaya çalışıyoruz. Spastik kampında değiliz” 

der ve kadını işten kovar. Maya buna dayanamaz ve sendikayla bir toplantı 

ayarlar. Sendika, eylem yaparak şirketleri kiralayan firmalara baskı yapmayı 

teklif eder. Filmde artık sendikal faaliyetlerin işçi hakları için temel önemde 

olduğu vurgusu merkezde yer alır. Toplumda sosyal hakları almanın yolu 

birlikte hareket etme, bunun aracı da sendikadır.  
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Müdür Perez, sendika ile yapılan toplantıyı öğrenir. Bir işçiye kimin 

organize ettiğini sorar. Ama o, Maya’yı ele vermez ve işten atılır. Maya yine 

mücadeleden vazgeçmez. Arkadaşlarını örgütler ve önce öğle yemeği saatinde 

dışarı çıkmak için ayaklanırlar. Perez hiçbir şey yapamaz. Sonra sokak 

eylemleri yapmaya başlarlar. Bir yandan da temizlik şirketinin işverenlerine 

baskı yaparlar. Eş zamanlı olarak sendika yöneticilerine ve Sam’a baskı gelir. 

O da “paranı al, işine bak demek istiyorsun yani” diyerek müdürüne sert çıkar. 

Sendikalar işçi haklarını bir yere kadar savunur. Filmde, “sendikanın varlığı, 

aslında varlık sebebi olan işçinin haklarından bazen daha önemlidir” şeklinde 

eleştirel bir mesaj da verilmektedir. Maya’nın şu sözleri de ABD’deki sağlık 

sigortası sorununu gözler önüne sermektedir:  

Bizim amacımız insanların daha iyi şartlarda çalışması. Bu lanet 

ülkedeki 40 milyon insanın sağlık sigortası yok.  Sözde dünyanın en 

zengin ülkesi. 

3.3.3. Dayanışma güç getirir 

Sendika faaliyetlerine korkmadan katılmaya başlayan işçiler, 

Hollywood’un ünlü oyuncuları ve avukatlarının katılacağı bir partiye gizlice 

girme kararı alırlar. Milyon dolarlık anlaşmalar yapan şirketin sahipleri 

ellerinde elektrik süpürgeleriyle içeri giren temizlikçilerin tacizine uğrayınca 

televizyonların haber bültenlerine konu olurlar. Mayanın Ablası Rosa, sigortası 

olmadığı için böbrek tedavisi olamayan kocası için işçileri ele verir. Perez 

birçok kişiyi işten çıkarır. Çok sinirlenen Maya ile Rosa arasında şu konuşma 

geçer:  

Rosa: Sizi ben satmadım. Siz kendinizi sattınız. Kendinizi kazanacağınıza 

inandırdınız. Bizden çok daha güçlü olduklarını ne zaman anlayacağız. Onlar 

hep güçlüydü. Her zaman.  

Maya: Sen alçak bir hainsin Rosa.  

Rosa: Sana para gönderirken iyiydi. İlk zamanlar nasıl yaptığımı biliyor musun? 

5 yıl fahişelik yaptım, Maya. Ablan bir orospuydu. Siz açlıktan ölmeyin diye 

körpe bedenimi satıyordum. Siz aç kalmayın diye dünyanın en adi erkekleriyle 

yatmak zorunda kaldım.  

Maya (ağlayarak): Bilmiyordum Rosa.  
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Rosa: Sana bir şey söyleyeyim mi, seni o işe aldırmak için de Perez ile yattım. 

Kızım bana babasını soruyor. Ona bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim, seni 

genelevde doğurdum mu diyeyim? 

Bu konuşmada da yine ezilen kesimin, gasp edilen haklarını geri almak 

için nelere katlanmak zorunda oldukları, birbirlerine ihanet etmeyi bile göze 

aldıkları anlatılmaktadır. Bu arada Maya hukuk fakültesinde okumayı isteyen 

ancak işten atılan bir arkadaşı için çok üzülür. Gidip bir marketi soyar. Burs 

parasını öder. Sendika çalışmaları da devam eder. Büyük bir yürüyüş 

düzenlerler. Dev bir pankartta “Ekmek İstiyoruz Fakat Gülleri de” yazmaktadır.  

Kendi işyerlerini işgal ederler. Sam şu konuşmayı yapar:  

Ekmek de istiyoruz ama gül de istiyoruz. Bütün güzellikleri, güzel olan her şeyi 

istiyoruz. Bu ekmek sloganı 1912’den. Massachusets’de çoğu kadın 10 bin 

göçmen, düşük ücretlere çalışmak zorunda kalmıştı.  Uzun ve şiddet dolu oldu 

ama kazandılar. Kimse size boş yere gül vermez. Yalvarmaktan vazgeçip 

organize olduğunuz zaman verirler. Haklarınız için savaşacaksınız. 

Liberal söylem de “insan her şeyin en iyisine layıktır” şeklinde temel bir 

argüman vardır. Filmde “bu haklar sadece patronların ve onların çevresinin 

hakları değildir” göndermesi yapılmaktadır. Fakat patronlar işçilere bu haklarını 

“başlarını eğip çalıştıkları zaman” değil birlik olup seslerini yükselttikleri 

zaman verecektir. Gönül rızasıyla değil, mecbur kaldıkları için vereceklerdir. 

Eyleme polis müdahale eder. Hepsi gözaltına alınır. Karakola götürülürler 

ancak burada Sam’a bir telefon gelir ve sonunda şirket haklarını vermeyi kabul 

eder. Bu sırada parmak izi alınan Maya’nın soygun yaptığı ortaya çıkar ve sınır 

dışı edilir. Fakat o mutludur. Kendisi hayallerine ulaşamasa da birçok insan 

“insan gibi yaşama” hakkına kavuşmuştur.   

SONUÇ 

Dünyada işçi hakları ve dolayısıyla insan hakları her zaman görmezden 

gelinmiş, kapitalist dünya çalışanların hiçbir zaman hakkını tam olarak 

vermemiştir. Bu Sanayi Devriminden bu yana sınıflar arası mücadelenin temel 

konusu olmuştur. Sinema, toplumun içinde, toplumda olanı bilinçli ya da bilinç 

dışı şekilde yansıtan yönüyle, sosyolojik anlamda önemli bir gerçeklik anlatma 

aracı da olmuştur. Toplum ile sanat ve sanatçı arasında güçlü bir bağ vardır ve 

sanatçı eserlerinde toplumsal sorunlara ışık tutmakta, çözüm yolları 

sunmaktadır. Kölelik dönemlerinden bu yana hem kölelik hem de modern 
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köleliğin bir görünümü olan hayatta kalmak için ölümü göze alan, bu nedenle 

göç ettikleri ülkelerde hiçbir hakkı gözetilmeyen, emeği sömürülen göçmenler 

ve göçmen işçiler tüm dünyanın önemli sorunlarından biridir.  

Ken Loach, göçmenler ve işçi hakları konusunu işleyen Ekmek ve Güller 

filminde, bir yandan ülkede bir türlü çözülmek bilmeyen emek sömürüsü 

sorununa ışık tutarken diğer yandan bu kadim sorunun çözümünün nerede 

olduğunu anlatmaktadır. Tarihsel bir gerçeklikten yola çıkan Loach, sendikal 

hareketlerin önemli bir eşiği olan ABD’deki bu eylemlerin ulaştığı sonucun, 

tüm işçiler için örnek olduğu/olacağı mesajını vermektedir.  

Filmin temel mesajı, “işçiler birleşirse, birlikte hareket eder, dayanışma 

içinde olursa 1912’de olduğu gibi ekmeklerine ve güllerine, yani hem iyi 

ücretlere hem de insanca yaşamak için sosyal haklara kavuşacaktır” şeklinde 

özetlenebilir. Patronlar her zaman kendi çıkarlarını düşünecek, işçileri ezmek 

isteyecektir ama işçiler haklarını bilir, savunur, sendikalaşır ve sendikalar da 

işlevlerini doğru yerine getirirse işçi sınıfı her zaman kazanmanın bir yolunu 

bulacaktır.  
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GİRİŞ 

On dokuzuncu yüzyıl ölürken bize iki makine bırakmıştır: Sinematograf 

ve uçaklar. Her iki teknoloji de hemen hemen aynı anda, aynı yerde doğmuştur. 

Uçak insanın en eski rüyasını, kanat takıp uçmayı gerçekleştirirken, 

sinematografın katkısı görüntüleri olabildiğince gerçekçi bir şekilde 

yansıtmakla sınırlıdır (Aker, 2021: 234). Belgeleme serüveni de sinematografın 

icadıyla gelişmiş; atılan her adım, kaydedilen tüm gelişmeler bir sonraki adımın 

temelini oluşturmuştur. Lumiere Kardeşler sinematografı icat etmiş ve bu 

cihazı kullanabilecek operatörler yetiştirmeye başlamışlardır (Özön, 2013: 31). 

Yetiştirdikleri operatörleri, 1896’dan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerine 

(Yüce, 2001: 4), İngiltere, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Rusya, 

İsveç, İtalya, İspanya, Sibirya daha sonra da Cezayir, Mısır, Tunus, Hindistan, 

Japonya, Endonezya, Meksika ve Türkiye’ye göndermişlerdir. 1897’nin sonuna 

gelindiğinde dünyanın çeşitli yerlerinden 750 filmi Lumiere Kardeşler’in 

koleksiyonuna kazandırmışlardır (Susar, 2004: 13). Lumiere Kardeşlerin 

yetiştirmiş olduğu operatörler yurdumuza gelip, film çalışmalarında 

bulunmuşlardır. Yetiştirilen bu operatörler aynı zamanda gittikleri yerlerde 

belgesel çalışmalarının başlamasında etkili olmuşlardır.  

Belgesel sinema toplumun belleğidir. Geçmişi bu belleğe kaydeder, 

şimdiyi kaydetmeye devam eder yarını ise bu bellekler ışığında aydınlatmaya 

çalışır. Belgesel sinemacı da kayıtları toplamaya, düzenlemeye, yorumlamaya 

ve geleceğe aktarmaya çalışarak bu belleği diri tutmaya çalışır. Özellikle 

belgesel sinema ile ilgilenmeye başlayan yönetmenlerin ortaya çıkmasıyla 

yedinci sanat olarak adlandırılan belgesel sinema ortaya çıktığı ilk günden 

itibaren toplumla etkileşim halindedir. Belgesel sinemanın kaynağını yaşamın 

kendisi oluşturur. Toplumsal yaşam belgesel sinemayı ayakta tutan, belgesel 

sinemayı besleyen ana unsurdur. Bu çalışmada, geçmişle gelecek arasında 

köprü vazifesi gören, toplumu yakından ilgilendiren belgesel sinema alanındaki 

çalışmaları, toplumla sıkı bir bağ kuran belgesel sinemanın hangi konulara 

değindiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için belgesel 

sinema alanında başarılı çalışmalar yapan Ertuğrul Karslıoğlu, Coşkun Aral ve 

Hakan Aytekin’in çalışmaları incelenecektir. 

Türk sinema tarihi, ilk dönem (1914-1922), tiyatrocular dönemi (1922-

1939), geçiş dönemi (1939-1950), sinemacılar dönemi (1950-1970) ve son 

olarak da yeni/genç sinemacılar dönemi (1970 ve sonrası) olmak üzere beş 
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döneme ayrılmaktadır. Yeni/genç sinemacılar (1970 sonrası) dönemi olarak 

adlandırılan dönem içinde toplumsal konulara yer veren; Ertuğrul Karslıoğlu, 

Coşkun Aral ve Hakan Aytekin olmak üzere üç belgesel sinemacı ile 

sınırlandırılmıştır. 

Belgesel Sinema: Kavramlar, Yorumlar 

Belgesel film, insanı, doğayı, tarihi, sosyal yaşamı, yaşam felsefesini, 

siyasi tavrı, sanat dahil olmak üzere pek çok unsuru bünyesinde 

barındırmaktadır. Gerçekliğe objektif bakış açısıyla yaklaşmasının yanında, 

araştırma ve inceleme yapması ve bunları belgelendirmesi belgesel filmi özel 

kılan unsurların başında gelmektedir (Şavk Belkaya, 2022: 3).  

Konusunu doğrudan doğruya doğal gerçeklerin oluşturduğu belgesel 

film, sinemanın edebiyattan ödünç alınan öyküden ya da tiyatrodan ödünç 

alınan oyunlardan kurtuluşu (Adalı, 1986: 55), insan duygularının ön planda 

olmadığı, eğlenceden uzak, gerçek yaşamı belgelemeye önem veren, 

bilgilendiren ve bilinçlendiren bir türdür (Cereci, 1997: 20-21).  

Belgesel filmin tam anlamıyla gerçek bir tanımının yapılmasının zor 

olduğunu düşünen Mutlu, belgeseli; dünyayı ve insanları bizim 

göremeyeceğimiz yönleriyle görmemizi, tanımamızı ve yorumlamamızı 

sağlayan, sadece şimdiyi araştırmakla kalmayıp geçmişi de yorumlayan, hatta 

geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunan bir tür olarak tanımlamaktadır (1995: 

116). Belgesel film, gerçeklerden uzak eğlence türlerinin tam tersi olarak, 

hayatın içinde meydana gelen ve bunu yansıtan bir yapıya sahiptir. Bütün 

özellikleriyle hayatın kendisidir. Üretime devam edildiği sürece, yapılan 

tanımlar eksik kalacak ve yeni tanımlar yapılmaya devam edilecektir. Belgesel 

film, toplum yaşamının, kültürel özelliklerinin belgelenmesini, aktarılmasını ve 

toplumsal bellek oluşturulmasını sağlamaktadır (Avlar, 2019: 4). 

Belgesellerde gerçek insan, gerçek mekân ve olaylar yer almaktadır. 

Belgesel yönetmen için öncelikli hedef gerçeğin kayıt altına alınması ve 

izleyicide ‘oradaydım’ hissiyatının uyandırılmasıdır. Bu nedenle sosyal hayatın 

içinde yer alan konular belgeselin ana malzemesini oluşturmaktadır. (Susam, 

2013). Belgesel sinema, yaşanılan gerçek (o) anın bir kopyasının alınması, 

zamanın akıp gitmesine karşın “o” anın dondurulması ve belgelenmesidir. 

Kayıt altına alınmasından itibaren geçmiş ya da gelecek zamanın bir önemi 

yoktur. Zaman hep “o” anda donup kalacaktır.  
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Ahmet Soner belgesel filmi define aramaya benzetir. Belgesel film hem 

hayatın içinde hem doğada hem de insanlar arasında iz sürer, araştırma yapar 

(Soner, 2007: 169), “var olan” gerçekliğin bulunmasıyla başlar. Her belgenin 

kendine has bir özelliği vardır. Geçmişte üretilmiş ve günümüzde var olan 

belgeler, kendi içlerinde sırlar taşımaktadır (Tanakıncı, 2007: 202-203). Bu 

sırların çözüme kavuşturulmasında ve aktarılmasında belgesel sinemacının 

omuzlarına ağır bir yük binmektedir. 

Belgesel film, önemli ve geniş bir alana sahip olmasından dolayı ele 

almış olduğu konulara göre kendi içinde; doğa belgeseli, tarih belgeseli, gezi 

belgeseli, haber belgeseli, bilimsel belgesel, kültür-sanat belgeseli ve toplumsal 

belgesel gibi alt türlere ayrılmaktadır. Farklı türlere ayrılmış olsa da belgesel 

filmi, tek bir kategoriye koymak mümkün değildir. Araştırma belgeseli bilimsel 

belgeselin, toplumsal belgesel de haber belgeselinin içerisinde yer bulmaktadır 

(Avlar, 2019: 7-8).  

Tarih Belgeseli: Belgesel yapımlar geçmiş ve gelecek arasında köprü 

vazifesi gören, geçmiş ve geleceğe ışık tutan yapımlardır. Tarih belgeseli, 

toplumların zaman içinde yaşadığı olayları araştıran, inceleyen ve gerçek 

konular üzerinde yoğunlaşarak tarihle bugün arasında köprü kurmayı ve 

geçmişe ışık tutmayı amaç edinen yapımlardır.  

Haber Belgeseli: Belirli sürelerle ortaya çıkan önemli olayların ortaya 

çıktığı anda kaydedip izleyiciye sunan filmlerdir (Gündeş, 1998: 23). Haber 

özelliği taşıyan yapımlarda olayların aniden gelişmesi sonucu şartların uygun 

olmaması nedeniyle, ses ve görüntülerde sorunlar yaşanabilmektedir. Bu 

sorunlar kurgu aşamasında en aza indirilmeye çalışılmaktadır.  

Doğa Belgeseli: Doğanın bilinmeyen yanlarını, dünyanın merak edilen 

yerlerini ve doğa harikalarını ortaya çıkarmayı ve izleyiciyi bilgilendirmeyi 

amaçlayan yapım doğa belgesellerini oluşturmaktadır (Cereci, 1997: 28). 

Gezi Belgeseli: Doğa belgesellerinde olduğu gibi gezi belgeselleri de 

doğanın kendine has özelliklerini ve bilinmeyen yanlarını ortaya çıkarmayı ve 

tanıtmayı amaçlayan yapımlardır.  

Kültür-sanat Belgeseli: Kültürel ve sanatsal konuların ele alındığı 

yapımlardır. Kültür ve sanat bu türün içeriğini oluşturan temel unsurlardır.  

Bilimsel Belgesel: Bilimsel çalışmaların görüntülendiği, nedenlerin ve 

sonuçların sade bir dille izleyiciye aktarıldığı yapımlardır (Özön, 1990: 126). 

Bu yapımların eğitici ve bilgilendirici özellikleri bulunmaktadır.  
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Toplumsal Belgesel: Toplumun yaşamı ve sorunlarının ortaya konması 

belgeselin önemli amaçları arasında yer almaktadır. Toplumun yaşamı ve 

sorunlarını ortaya koymak, toplumsal belgesel film türünün konusunu 

oluşturmaktadır. Sorunları ve bu sorunların arkasında yer alan gerçekleri 

araştırıp, gerçekleri belgelemeye çalışan yapımlardan oluşmaktadır. 

Ertuğrul Karslıoğlu’nun Belgesel Film Çalışmaları 

1946 göle doğumlu olan Ertuğrul Karslıoğlu3, eğitimini ilkokul üçüncü 

sınıfa kadar Kars’ta daha sonra Elazığ’da sürdürdü. Ankara İktisadi ve Ticari 

İlimler Özel Yüksekokulunu bitiren Ertuğrul Karslıoğlu 1973 yılında TRT 

Kurumu tarafından açılan kurguculuk sınavını kazandı. TRT’ye kurgucu olarak 

giren Karslıoğlu, haftalık programlarda yapımcı-yönetmen olarak çalışmış daha 

sonra 1981’den itibaren belgesel film çalışmalarında bulunmuştur (Güneri ve 

Gürbüz, 2021: 5).  

Yurtdışı kaynaklı bazı belgesel yapımlardan etkilenen Karslıoğlu’nun 

kurgucu olarak çalıştığı yıllardaki bir tespiti onu belgesel sinemaya 

yöneltmiştir. Karslıoğlu’nun etkilendiği belgesel filmlerin çoğu, 

yönetmenlerinin kendi ülkeleri dışında çekilmiştir (Aytekin, 2021: 220). 

Konu mu bulamamışlardı kendi topraklarında? Bu düşüncelerle kurguya 

devam ederken bir taraftan da Anadolu coğrafyasını, geleneklerini, 

tarihini, üzerinde yaşamış medeniyetleri, kültürünün zenginliğini 

notlamaya başladım. Bir ömre sığmayacak kültürlerin varlığını bir 

yerden başlayarak belgelemenin, belgesel sinemaya ilişkin örnekleri 

çoğaltacağına inandım çünkü o kadar çok değer vardı ki! İşte sinemaya 

olan tutkumun belgesel sinemaya yönelimi böyle başladı (Azizimsanat, 

2018). 

Aydınlık Ülke Likya, İslam Sanatları, Türk Mimarisi, Bin Türlü Mavi 

Akar Boğaziçinden, Suyla Gelen Kültür, Keçenin Teri, Fırat’ın Türküsü, Orta 

 
3 Ertuğrul Karslıoğlu’nun belgesel alanındaki çalışmaları şu şekildedir: TBMM: 1979, Aydınlık 

Ülke Likya: 1982, İslam Sanatları: 1983, Türk Mimarisi: 1985, Bin Türlü Mavi Akar 

Boğaziçinden: 1986, Suyla Gelen Kültür:1987, Keçenin Teri: 1988, Fırat’ın Türküsü: 1990, Orta 

Asya Esintileri: 1991, Turgut Bey (Özal): 1994, Ümmühan: 1998, İSKİ Modern Zamanlarda 
Suyun Hikayesi: 2003, Nafi Bey: 2006, 10 Yılda: 2007, Taraklıda Mühürlenmiş Zamanlar: 2008, 

THY: 2009, Daranın Küçük Bilgeleri: 2011, Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler: Mardin- Matera: 

2017, Evvel Zaman İçinde Yönetmen: 2018, Dünden Bugüne Knidos Kadınları: 2019, Evlerinin 

Önü: Yapım Aşamasında. 
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Asya Esintileri, Taraklıda Mühürlenmiş Zamanlar ve Sonsuzluğa Mühürlenen 

Kentler: Mardin-Matera adlı belgesel filmleri önemli belgesel çalışmaları 

arasında yer almaktadır. 

Aydınlık Ülke Likya 1982 adlı belgeselinde yönetmen, Likya uygarlığının 

bulunduğu coğrafyayı ve o coğrafyada günümüze kalan eserleri kayda alarak 

Likya’yı anlatmaya çalışmıştır. Çekimler Fethiye, Köyceğiz ve Pınara’da 

çekimler gerçekleştirilmiştir.  

1983 yılında çekilen İslam Sanatları belgesel filminde ise Karslıoğlu, 

İslam da Halı Sanat sergisini, Süleymaniye Kütüphanesinde açılan Hat Sanatı-

Yazma Eserler ve Fermanlar sergisini, Atatürk Kültür Merkezinde açılan İslam 

Mimari Eserler Fotoğraf sergisini, Mukaddes Emanetler sergisini, İslami Çini 

ve Seramik Sanatları sergisini, Maden ve Ağaç İşleri sergisini kadraja almıştır. 

Yönetmen, Türk Mimarisi 1985 belgesel filminde Türkiye’deki mimari 

eserlerini konu almıştır. Dört bölümden oluşan filmde, Türkiye’de bulunan 

çoğu mimari eserlere yer verilmiştir. Doğubeyazıt’taki İshakpaşa, Konya’daki 

Alaaddin Cami ve İstanbul’daki önemli camiler bunlardan birkaçıdır. 

Türkiye’nin doğusundan batısına kadar yer alan dinsel yapılar filmde kendine 

yer bulmuştur. 

Boğaziçi, İstanbul’un güzelliğine güzellik zenginliğine zenginlik katan 

bir unsurdur. Karslıoğlu, Bin Türlü Mavi Akar Boğaziçinden 1986 belgesel 

filminde, İstanbul’un ve Boğaziçi’nin her ışıkta değişen-ortaya çıkan 

güzelliklerini, insanlarını, en sade evinden en gösterişli sarayına kadar tarihi 

yapılarını, vapurlarını, teknelerini ele alarak izleyicilerle buluşturmuştur. 

Suyla Gelen Kültür 1987 belgesel filmi, Çıldır Gölü’nden başlayarak, 

Yeşilırmak, Bafa, Yedigöller, Akşehir, Fırat Nehri, Van Gölü ve Nemrut Krater 

Gölü olmak üzere Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde suyun etrafında toplanmış 

medeniyetlerin kültür ve yaşam biçimlerinden izler taşımaktadır. Karslıoğlu, bu 

bölgelerdeki; tarihi ve doğal mekanlara, sözlü gelenek ve anlatılara, el 

sanatlarına, yöre türkülerine, kız isteme ve kına yakma geleneklerine yer 

vermiştir. 

Çekimleri Urfa’da gerçekleştirilen Keçenin Teri 1988 filmi, keçe 

yapımıyla hayatlarını sürdüren işçilerin yaşamlarını konu edinmektedir. 

Şanlıurfa’da, Türk hamamlarında keçe ustaları tarafından çıplak bedenlerle 

dövülüp, ustaların bedenlerinden akan terle pişirilerek üretilmektedir. 

Yönetmen, Keçenin Teri belgesel filminde hem üç keçe ustasının 
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yaşamlarından parçalar sunmakta hem de yörenin geleneklerini filme dahil 

ederek anlatıya zenginlik katmaktadır. 

Fırat’ın Türküsü 1990 belgesel filmi, Fırat nehri boyunca uzanan 

buradaki coğrafyaya ait gelenek görenekler, kültür, yaşam ile aynı zamanda 

tarihi ve kültürel değerleri (suyun insan yaşamındaki önemi, kış hazırlıklar, 

bakır süsleme sanatı, Anadolu mimarisi evleri, tarihi eserleri, dericilik vb.) 

konu alan bir filmdir. Karslıoğlu, yöreye özgü kültürel motifler üzerinden 

bölgenin yaşamını izleyiciye sunmuştur. 

Orta Asya Esintileri 1991 belgesel filmi, Orta Asya ve Türkiye 

Cumhuriyetleri devletlerinin tarihi yapılarını ve yaşam biçimlerini konu 

edinmektedir. Karslıoğlu, Kentleri, müzeleri, yaşama dair bütün olguları bu 

filmde ele almıştır. 

Taraklı beldesinin tarihsel, kültürel ve sosyolojik yapısının konu 

edinildiği Taraklıda Mühürlenmiş Zamanlar 2008 belgesel filminde; keşkek, 

köpük helva ve hat sanatı zamana karşı bütünlüğünü koruyan kültürel birikim 

olarak yer almaktadır. Bunlara ilave olarak tahta kaşık ve tarak yapımı gibi 

geleneksel mesleklerde sürdürülmektedir. Karslıoğlu bu filminde de kültürel 

unsurlara geniş yer vermiştir. 

Karslıoğlu, hiç anlatıcının olmadığı Keçenin Teri belgesel filminden 

farklı olarak, Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler: Mardin-Matera 2017 filminde, 

anlatıcı olarak İstanbul’da bir üniversitenin mimarlık bölümünde okuyan iki 

mimarlık öğrencisine (Mardinli Zeliha ve İtalyan Fernando) yer vermiştir. 

Öğrencilerin kentleri gezmesi üzerine anlatı kurulmuştur. Mimarinin konu 

edinildiği filmde aynı zamanda geçmişten günümüze aktarılan kültürel ve 

toplumsal yaşamlara da yer verilmektedir. 

Coşkun Aral Belgesel Film Çalışmaları  

Coşkun Aral 19564 yılında Siirt’te doğmuştur. Türkiye’nin ilk belgesel 

kanalı olan İZ Tv’nin kurucusu ve yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Kanlı 1 

Mayıs Olaylarında çektiği görüntüler üzerine Sipa Ajansı’nın Türkiye 

 
4 Coşkun Aral’ın belgesel alanındaki çalışmaları şu şekildedir: Haberci: 1995, Afganistan: 2002, 

Abidin Dino Portresi: 2002, Liberya: 2003, Global Vision ve Go East Go West: 2003, Dünya 

Çocukları: 2005, Türkiye Notları: 2006, Pamir’den Van’a Özgürlüğün Nal Sesleri: 2006, 

Anadolu Aslanı: Kangal: 2006, Ben Bir Daçkalıyım: 2013, Sınır Tanımayan Arılar: 2016. 
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muhabirliğini yapmıştır. 12 Eylül Darbesinden önce yaptığı arşiv çalışmalarıyla 

uluslararası çapta dergi kapaklarında yer almış ve 14 Ekim 1980 günü kaçırılan 

uçakta korsanlarla röportaj gerçekleştirerek Türk ve Dünya basınında adından 

çokça söz ettirmiştir (Aral, 2000: 14).  

1980 yılından itibaren Ortadoğu ve Uzakdoğu’da meydana gelen 

savaşları görüntüledi ve aktif olarak bazı dergiler adına halen fotoğrafçılık 

mesleğini devam ettirmektedir. Ayrıca yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci 

programı Türkiye’nin yanı sıra uluslararası programlarda da yayınlanmıştır. 

Bunlara ek olarak Anadolu kaynaklı mitolojik öyküleri belgeselleştirme projesi 

vardır (ted.com/tedx). 

 Ben çok meraklı bir adamım. Meraklı bir gazeteci oldum. Amacım 

insana ulaşmaktı. Çünkü bizim topraklar çok ilginç önce İstanbul’a 

ardından dünyaya açıldım. Dünyada var olan kendisinden önce 

bırakılmış izlerin peşinde dolaşan, sorgulayan bir haberci kimliğiyle bir 

araştırmacı kimliğiyle önce bir foto muhabiriyken sonra bir belgeselci 

kimliğiyle dünyaya iz bırakma misyonunu verdi. Bundan dolayı 

mutluyum (Aral, 2000). 

Anadolu Aslanı: Kangal, Türkiye Notları, Pamir’den Van’a Özgürlüğün 

Nal Sesleri, Haberci ve Sınır Tanımayan Arılar adlı belgesel filmleri önemli 

belgesel çalışmaları arasında yer almaktadır. 

Anadolu Aslanı Kangal 2006 belgeselinde yönetmen, dünyanın farklı 

bölgelerindeki kangal köpeklerinin görevlerini, sağladıkları faydaları ve yaşam 

alanlarını anlatmaya çalışmıştır. Bu film, çoban köpeği olarak bilinen Kangal 

köpeğinin dünya çapında hak ettiği yeri almasında fayda sağlamıştır. 

1983 yılında çekilen İslam Sanatları belgesel filminde ise Karslıoğlu, 

İslam da Halı Sanat sergisini, Süleymaniye Kütüphanesinde açılan Hat Sanatı-

Yazma Eserler ve Fermanlar sergisini, Atatürk Kültür Merkezinde açılan İslam 

Mimari Eserler Fotoğraf sergisini, Mukaddes Emanetler sergisini, İslami Çini 

ve Seramik Sanatları sergisini, Maden ve Ağaç İşleri sergisini kadraja almıştır. 

Aral, Türkiye Notları 2006 belgesel filminde ise, Türkiye’nin saklı 

kalmış hazinelerini gizemlerini, fark edemediğimiz yönlerini, güzelliklerini 

ortaya koymayı amaç edinmiş ve içinde yaşadığımız güzelliklerin ne kadar 

farkında olup olmadığımızı izleyiciye sorgulatmayı ve bilinmeyenleri ortaya 

koymaya çalışmıştır. 
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Pamir’den Van’a Özgürlüğün Nal Sesleri 2006 belgesel filminde Aral, 

göç olgusu üzerine odaklanmıştır. Bu film, Kırgızların göçle birlikte değişen 

yaşamı ve göçün yaşamın her anında hayatlarının içinde bir olgu olduğunu 

vurgulamaktadır. Ulupamir Köyü’nde yeni evlenen gençlerin hayatlarının nasıl 

değişime uğradığı, köyde kalıp koruculuk yapmanın bedeli, İstanbul’a göç 

edenlerin ise kendi geleneklerinden uzaklaşarak şehir hayatına adapte olmaya 

çalışmaları konu edinmiştir. 

Haberci 1995, Türkiye’nin tek uluslararası haber belgeseli olma özelliği 

taşımaktadır. Aral bu filminde dünyanın farklı bölgelerini, farklı yönlerini ve 

kültürlerini izleyicilere aktarmaktadır. Farklı ülkelerdeki insanların yaşam 

şekillerini, inançlarını ve kültürlerini anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır.   

Sınır Tanımayan Arılar 2016 belgesel filmi, Türki’ye-Ermenistan 

sınırında bulunan köylerde çekilmiştir. Aral, Sınır Tanımayan Arılar belgesel 

filminde, sınırın her iki tarafında gerçekleştirilen arıcılık faaliyetini ele almıştır. 

Filmin özünde, sınırın iki tarafında bulunan insanların arılar gibi özgürce 

hareket ederek sınırların açılması ve komşularını tanıma isteği yer almaktadır. 

Hakan Aytekin’in Belgesel Film Çalışmaları 

Hakan Aytekin5 1961’de Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi 

Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda lisans, Marmara Üniversitesi’nde yüksek 

lisans, Maltepe Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Öğrencilik 

yıllarında Suha Arın’la başladığı belgesel alanında kameraman, senarist ve 

yönetmen olarak çok sayıda ürün vermiş ve belgesel sinema alanına 

yoğunlaşmıştır. Belgesel alanında ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. 

Kurmaca olarak yazdığı senaryoların yanı sıra, çeşitli dergilerde yayınlanan 

makale, öykü ve denemeleri ile üç kitabı bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi 

İletişim Fakültesinde öğretim üyesi ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm 

Başkanı olarak çalışmaktadır (kameraarkasi.org). 

1956 yılı belgesel sinema için önemli bir tarihtir.1956 yılından itibaren 

sinema bir propaganda aracı olması dışında coğrafik, kültürel, 

 
5 Hakan Aytekin’in belgesel alanındaki çalışmaları şu şekildedir: Hareketin İmzası: Deprem: 

1988, Eski Evler Eski Ustalar: Karlı Dağların Ardında: 1989, Eski Evler Eski Ustalar: Yaşayan 
Gölgeler: 1989, Altın Kent İstanbul: 1996, Renkleri Taşırken: 1997, Keşfin Kıyısında: 2000, İki 

Dünya Arasında: 2000, Işık Sesini Arıyor: 2001, Ben Vedat Günyol: 2002, Yarına Bir Harf: 
2007, Anadolu’nun Renkleri: Doğum Düğün Ölüm: 2010, Masumiyet: 2021, Enstantane: 2020. 
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toplumsal ve tarihsel konulara yönelmiştir. Son yıllarda belgesel sinema 

ile ilgilenen genç akademisyenlerin sayısında artış olması sevindirici bir 

durum (Aytekin, 2021). 

Yarına Bir Harf, Anadolu’nun Renkleri: Doğum-Düğün-Ölüm 

Enstantane ve Masumiyet adlı belgesel filmleri önemli belgesel çalışmaları 

arasında yer almaktadır. 

Aytekin, Midyat ilçesinde çekimi gerçekleştirilen Yarına Bir Harf 2007 

belgesel filminde, 22 harfli Süryanice dili üzerine odaklanmıştır. Süryanicenin 

tarihsel geçmişini, Süryanice el yazmacılığı geleneğinin bölgedeki son 

temsilcisi olan Aktaş’ın hayatı üzerinden ele almış ve Süryani cemaatinin 

yaşamından parçalar sunmuştur.   

Anadolu’nun Renkleri: Doğum-Düğün-Ölüm 2010 belgesel filminde 

yönetmen, çark misali birbirini takip eden Doğum-Düğün-Ölüm kavramları 

üzerinden hareket ederek bu kavramlar çerçevesinde gelişen kültürel unsurları 

belgelemiş, karşılaştırmış ve ortak noktaları bulmaya çalışmıştır. 

Enstantane 2020 belgesel filmi, 1980 yılının sonunda Mardin-İdil’de 

meydana gelen olayları konu edinmektedir. Aytekin, filmi Süryaniler 

arasındaki uluslararası göçe gidenler ve kalanlar bağlamında ele almıştır. 

Filmde yer alan 18 kişiden dokuzu Almanya, yedisi İsviçre ve iki kişi de 

Türkiye’de yaşamaktadır. Enstantane filmi, bir yandan anları birleştirirken 

diğer yandan geçmişin ve bugünün anılarını şimdiki atmosfer üzerinden 

araştırmakta ve gitmenin mi yoksa kalmanın mı zor olduğu sorularına cevap 

aramaktadır. 

Aytekin, Masumiyet 2021 belgesel filminde, şair ve belgesel yönetmeni 

Hasan Özgen’in yaşam tecrübeleri bağlamında ev ve mahalle kavramları 

üzerinden aidiyet duygusunu, toplumsal hafızayı ve kaybolan değerleri 

sorgulamaktadır. Bir kişi üzerinden yakın dönemin toplumsal tarihine ışık 

tutmaktadır. Filmin özünde insanın yalnız yaşamadığı ve birliktelik duygusuna 

vurgu yapılmaktadır. 

Genel Değerlendirme ve Tartışma  

Gündelik yaşamdaki olaylar bir belgesel konusu olarak gün yüzüne 

çıkabilir. Burada önemli olan çevremizi ve çevremizde meydana gelen olayları 

gözlemlemek, benimsemek, içselleştirip üzerimize düşen sorumluluklar 

dahilinde harekete geçmektir. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanması 

mümkün olan olaylara bakmak her zaman heyecan vermektedir. 
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Yaşanmışlıklar bizi etkiler, o an bizlere çok uzakta olsa dahi izlerini sürmek, 

şimdiki zaman içinde o anı yaşamak ve yaşatmak belgeselcinin görevi 

olmuştur. Bugün gündelik hayatta yaşadıklarımız bizim için bir değer taşımıyor 

gibi görünüyor olsa bile gelecek için bir belge niteliği taşıyan önemli bir fikre, 

belgeye ve kaynağa dönüşebilir. 

Belgesel film çekmek sabır gerektirmektedir. Bir belgeselcinin en önemli 

özelliklerinden bir tanesi sabırlı olabilmesidir. Kurmaca filmlerde her şey 

yönetmenin kontrolündeyken, yönetmen belgesel filmlerde en uygun koşulları 

beklemek zorundadır. Ayrıca belgesel film yapmak define aramaya 

benzemektedir. İz sürmeyi ve araştırmayı gerektirmektedir (Soner, 2007: 168). 

Ertuğrul Karslıoğlu, Coşkun Aral ve Hakan Aytekin yapmış oldukları 

çalışmalarda çevrelerindeki olaylara duyarlı ve sürekli araştıran yönetmenler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Toplumsal yaşam, yönetmenin yaratıcılığını besleyen ve etkileyen iki 

önemli unsurdur. Yönetmenin içinde yaşadığı toplumun yapısı ve sorunları 

yönetmenin yaratıcılığını beslemekte ve belirlemektedir (Kuruoğlu, 2007: 

188). Çalışmada ele aldığımız üç yönetmenin çalışmalarında içinde yaşamış 

oldukları toplumdan ve çevrelerinde meydana gelen olaylardan beslendikleri, 

filmlerinde yer verdikleri konuları coğrafik, toplumsal ve kültürel boyutta ele 

aldıkları görülmektedir. 

Belgesel film, bireyin kendini ve toplumu daha iyi anlamasına, hayatı 

daha bilinçli yorumlamasına ışık tutacak bir bakış açısı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Belgesel film, bir buluş, bir keşif ve bir buluşma konumunda yer 

almaktadır. Bezen özlem ya da hasret bazen geçmişin bugünkü dili bazen de 

geleceğin biçimlendirilmesi ve gerçeklerin ortaya konulabilmesi için bir araç 

olarak kullanılmaktadır (Pembecioğlu, 268: 2021). Belgesel film çalışmaları, 

toplumu bilgilendirme bağlamında ele alındığında belgesel film araç, yönetmen 

kaynak, film ise mesaj konumundadır. Karslıoğlu, Aral ve Aytekin’in belgesel 

film çalışmalarında da hem keşif hem buluşma hem de özlem ve hasret konuları 

geçmişin bugünkü dili olarak ortaya konulmuştur.  

Anadolu coğrafyasını, geleneklerini, tarihini, üzerinde yaşamış 

medeniyetleri, kültürünün zenginliğini ortaya çıkarmak için belgesel film 

çalışmalarında bulunan Ertuğrul Karslıoğlu, Aydınlık Ülke Likya, Türk 

Mimarisi, İslam Sanatları ve Taraklıda Mühürlenmiş Zamanlar adlı belgesel 

çalışmalarında kültürel özellikleri, Suyla Gelen Kültür, Divandan Sandalyeye 



289 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

ve Keçenin Teri adlı belgesel film çalışmalarında da toplumsal yaşama yer 

veren konuları ele almıştır. Türklerin anayurdu Orta Asya uygarlığının 

anlatıldığı Orta Asya Esintileri ve zengin tarihiyle önemli bir mekân olan 

Mardin’in konu alındığı Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler: Mardin-Matera adlı 

belgesel çalışmalarıyla kültürel ögelerle birlikte coğrafyayı konu edinen 

çalışmaları gerçekleştirmiştir. Karslıoğlu’nun belgesel alanında yapmış olduğu 

çalışmaların, Türkiye’de belgesel kültürün oluşmasında ve gelişmesinde 

önemli katkısı olmuştur.  

Amacı insana ulaşmak olan haberci, araştırmacı, fotoğrafçı ve belgeselci 

kimliğine sahip olan Coşkun Aral, Anadolu Aslanı: Kangal filmiyle 

Anadolu’da çoban köpeği olarak bilinen Kangal köpeğinin dünyada çapında 

hak ettiği yeri kazanmasında etkili olmuştur. Türkiye Notları belgesel 

çalışmasıyla, Türkiye’nin içinde bulunan güzellikleri ortaya çıkarmak ve 

farkındalığı arttırmak, Haberci belgesel film çalışmasıyla da farklı inançları ve 

farklı kültürleri anlamak ve anlatmak amacıyla kültürel değerleri konu 

edinmiştir. Pamir’den Van’a Özgürlüğün Nal Sesleri belgesel çalışmasında, 

göçle birlikte göç eden insanların kültürel özelliklerini ve göç ettikleri bölgede 

geleneklerinden nasıl uzaklaştıklarını konu edinmiştir. Sınır Tanımayan Arılar 

filminde insan üzerine odaklanarak insanların özgür olmasına, özgürlük 

unsuruna vurgu yapmıştır. 

Süha Arın’ın öğrencisi olan, Arın’ın ekolünden gelen, Hakan Aytekin 

kültürel, tarihsel ve toplumsal konuları ele alan çalışmalarda bulunmuştur. 

Yarına Bir Harf belgesel çalışmasıyla Süryani cemaatinin tarihsel ve kültürel 

değerlerini ele almıştır.  Anadolu’nun Renkleri: Doğum-Düğün-Ölüm filminde, 

Anadolu’nun kültürel değerlerini belgelemiş ve geleceğe aktarılması için çaba 

sarfetmiştir. Enstantane filminde 18 kişinin bulunduğu bir fotoğraf karesinden 

yola çıkarak batıya göç eden ve Türkiye’de kalan süryanilerin hayatını ele 

alarak ayrı düşen insanları buluşturmaya, bir araya getirmeye çalışmıştır. 

Masumiyet filminde, aidiyet duygusunu, toplumsal hafızayı ve kaybolan 

değerlere yer vererek insanın yalnız değil birlikte var olacağına dikkat çekerek 

birliktelik duygusuna yer vermiştir. 

Ertuğrul Karslıoğlu, Coşkun Aral ve Hakan Aytekin yapmış oldukları 

belgesel film çalışmalarıyla Türkiye’de belgesel sinema denildiğinde akla gelen 

ilk isimlerin başında gelmektedirler. Çünkü insanı ilgilendiren, yönetmenin 
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sorumluluğu gereği olması gereken toplumsal konuları, tarihsel olayları ve 

kültürel değerleri konu alan belgesel film çalışmalarında bulunmuşlardır. 

Sonuç 

Gerçeklerin aktarıcısı ve taşıyıcısı olan belgesel sinema toplumu 

ilgilendiren konuların kayıt altına alınmasında, geçmişle gelecek arasında 

köprü vazifesi görüp, bunların gelecek nesillere iletilmesinde önemli bir araç 

olmuştur. Bu hususta önemli olan kaynağın (gerçekliğin) özü bozulmadan, tüm 

doğallığıyla ortaya konulmasıdır. 

Yönetmen filme başlayacağı anda elinde bulunan tek şey boş bir 

çerçevedir. Bu çerçevenin içinin nasıl doldurulacağı yönetmenin yaratıcı 

düşüncesine bağlıdır. Bu noktada yönetmen, iki önemli soru ile baş başa 

kalmaktadır. Bunlardan ilki neyi “konu-içerik”, ikincisi ise nasıl “biçim” 

anlatacağıdır. Yönetmenin içinde yaşadığı topluma karşı sorumlulukları vardır. 

Toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenmeli, unutulmaya yüz tutmuş kültürel 

özelliklerin yok olmasına-unutulmasına izin vermemeli, coğrafik bölgenin 

özelliklerini ve güzelliklerini ortaya çıkarmalı ve tarihsel değerleri geleceğe 

aktarmalıdır. 

Belgesel filmlerde kişi sayısının az olması emeğin az olduğu anlamına 

gelmez. Ekipte yer alan kişi birden fazla görev üstlenir. Yönetmen hem senarist 

ve metin yazarlığını hem de filmin kurgusunu ve kameramanlığını yapar. 

Görüntü yönetmeni aynı zamanda kameraman ve ışıkçı görevlerini üstlenir. 

Önemli olan kişi sayısı değil ele alınan konunun ne olduğu ve nasıl 

işlendiğidir. Yönetmen topluma karşı sorumlulukları bağlamında toplumsal 

sorunları, tarihi olayları, kültürel değerleri görmezden gelemez. Ertuğrul 

Karslıoğlu, Coşkun Aral ve Hakan Aytekin yapmış oldukları belgesel film 

çalışmalarında toplumu ilgilendiren toplumsal sorunları, tarihi olayları ve 

kültürel değerleri konu alan çalışmalar yaparak topluma karşı olan 

sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmışlardır. 
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INTRODUCTION   

The aim of this study is to conduct a systematic analysis of current 

studies (2012-2021) on the socio-cultural adaptation processes of foreign 

students studying in Turkey. Thus, it is assumed that recommendations can be 

formulated to solve the socio-cultural problems of foreign students and 

facilitate their academic adaptation. To access the data, a search was conducted 

using the keywords ‘foreign students’ and ‘socio-cultural adaptation’. The data 

obtained were limited based on the criteria that the study was conducted in 

Turkey universally and between 2012-2021. The findings were categorized 

under the themes of language problems, financial difficulties, parental 

indifference, eating habits, satisfaction, country image, academic achievement, 

acculturation, gender, residence, academic failure, communication problems, 

cultural difference, peer support, demographic, academic, socioeconomic and 

cultural characteristics, problems from the perspective of administrators and 

teachers, adjustment problems, psychological adjustment, religious influence, 

note-taking habits, course success and economic problems. The general result 

shows that it is essential to conduct research on the subject at regular intervals. 

Because the developing world brings with it new needs and expectations. In 

addition, in order to facilitate the cultural and academic adaptation of students 

coming from outside Turkey, care should be taken to remove the language 

barrier, various cultural trips should be organized, and a system that can support 

these students financially and morally should be developed. 

Language Problems 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimi ve Uyumu: Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri [Education and Integration of Foreign Students: Problems and 

Solution Suggestions], qualitative method was utilized.  The data of this study, 

which was conducted according to the case study design, were collected with 

semi-structured interview forms. The data were obtained from interviews with 

8 teachers and 8 school administrators working in 4 secondary schools in 

Kastamonu in 2018. The problems faced by teachers and school administrators 

in the adaptation of foreign students studying in secondary schools in 

Kastamonu province to the education system were identified and contributed to 

the planning to be made on this issue. It was seen that administrators and 

teachers who have foreign students in their schools face various problems, some 
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of these problems are solved within their own means, and some of them cannot 

find a solution. In addition, teachers and administrators emphasized that the 

culture, language and financial situation of foreign students and their families 

are different (Sarıahmetoğlu, 2021, pp. 612-634). 

Sociocultural and Academic Adaptation 

In another study investigating the impact of national and organizational 

culture on the sociocultural and academic adaptation of foreign students, the 

sample consisted of 345 foreign students. In the study, it was aimed to enable 

foreign students to communicate comfortably during the academic education 

process, to facilitate their cultural adaptation and to identify some basic 

problems that may prevent them from achieving sociocultural and academic 

adaptation. It was found that motivation, interaction, instructor perception and 

economic problems were effective on the sociocultural adaptation of foreign 

students. On the other hand, the effect of motivation and instructor perception 

on academic adaptation was determined (Karadirek & Kara, 2021, pp. 1046-

1065). 

Distance Education: Financial Constraints, Lack of Parental 

Interest 

Çalışır and Özaslan, who evaluated the distance education process of 

foreign students, conducted semi-structured interviews with 14 teachers within 

the framework of maximum diversity sampling and aimed to evaluate the 

distance education process of foreign students attending primary school by 

conducting document analysis. The authors concluded that participation 

decreased when the distance education course process of foreign students was 

analyzed; they found that the main reason for the decrease in participation was 

the financial impossibility of students and parental indifference (Çalışır & 

Özaslan, 2021, pp. 192-213).   

Scales: Demographic, Academic, Socioeconomic and Cultural 

Characteristics 

Factor analysis was used in the study titled Yabancı Uyruklu Üniversite 

Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi [Development of the 

Attitude Scale Towards Foreign National University Students]. Data were 

collected from 735 university students. Expert opinions were utilized for 
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content validity. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor 

analysis (CFA) were applied for construct validity. When the EFA results were 

analyzed, a structure consisting of 22 items and 4 factors explaining 61.090% 

of the total variance was obtained. The resulting factors were expressed as 

“Acceptance and Action”, “Respect”, “Communication and Cooperation” and 

“Social Dissonance”. The findings obtained after the CFA stage showed that 

the 22 items and four-factor structure in the scale had adequate fit indices. 

Cronbach’s Alpha and McDonald’s Omega reliability coefficients for the 

reliability of the scale were found to be within the acceptable range (Karaca, 

2021, 465-486). According to a number of studies, arrangements to be made 

for student needs can improve the quality of education and students’ adjustment 

levels (Aker, 2022; Öden Acar, Aslan Huyar, Ertürk, & Şapulu Alakan, 2020). 

Eating Habits: Similarities, Differences 

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinde Yeme Alışkanlıkları: 

Kültürel Benzerlikler ve Farklılıklar [Eating Habits in Foreign University 

Students: Cultural Similarities and Differences], the data were collected by 

face-to-face interviews between November 2019 and December 2020 with a 

questionnaire form. Data were evaluated with descriptive statistics in SPSS 

25.0 package program in computer environment. The eating habits of foreign 

students studying at the university and cultural similarities and differences in 

eating habits were determined. It was determined that 57.3% (n=176) of the 

students’ eating behaviors in their home country and Turkey were similar to 

each other, while 34.5% (n=107) of the students’ eating habits in Turkey were 

different from their eating habits in their home country (Hasanova, 2021, p. 39). 

Satisfaction or Adjustment Problems: Continuation or 

Completion? 

In the study titled Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim 

Öğrencilerinin Yaşam Memnuniyeti, Sosyo-Ekonomik ve Mesleki Problemleri 

[Life Satisfaction, Socio-Economic and Occupational Problems of Foreign 

Higher Education Students in Turkey], quantitative research method was used. 

Chadian students studying in Turkey constituted the population of this study 

and 307 Chadian students constituted the sample. According to the findings, 

social and cultural problems affect life satisfaction negatively, while 
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educational problems affect life satisfaction positively (Mahamat Saleh, 2020, 

pp. 43-100).  

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Eğitime 

Bakışları: Gaziantep İli Örneği [Foreign University Students’ Views on 

Education in Turkey: The Case of Gaziantep Province] in the study titled, the 

survey method was utilized and the questionnaire questions were applied to 350 

foreign national students studying in Gaziantep in 2018-2019 and selected from 

various universities. Then, the survey questions were brought together through 

the SPSS 22.0 package program and the results were measured by frequency 

analysis. In the study, it was aimed to reveal, evaluate and analyze the positive 

and negative thoughts of foreign students who came to Turkey for higher 

education and continue their education in Gaziantep about higher education; 

the factors affecting their education, training and adaptation problems in this 

process. The students’ general satisfaction with education, friendship relations 

and education levels are at medium level. The sample group was generally 

satisfied with being in Turkey and receiving education. However, it was 

concluded that they were undecided about continuing to live in Turkey (Boyraz, 

2021, pp. 98-112). 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İntibak Sorunları: Konya Necmettin 

Erbakan Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesinde Öğrenim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma [Adaptation Problems of Foreign 

Students: A Research on Foreign Students Studying at Konya Necmettin 

Erbakan University and Cumhuriyet University], a survey method was utilized. 

There were 723 foreign students enrolled and actively studying at Konya 

Necmettin Erbakan University and Cumhuriyet University.  Data were 

collected between March and June of the 2015-2016 academic spring semester. 

It has been concluded that male foreign students studying at Necmettin Erbakan 

University have more difficulty in speaking Turkish than female students, they 

are satisfied with the education they receive, they have difficulties due to 

differences in the education system, it is their own choice to study in Turkey, 

they receive more support from their friends from their own countries in solving 

the problems they face, the most important problem arising from cultural 

differences is the living rules of the society, they are happier to live in Konya 

and Sivas (Ertürk, Filizöz, & Erdirençelebi, 2017, pp. 49-68).  
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Country Image: The Role of Global Education Marketing 

Küresel Eğitim Pazarlamasının Ülke İmajına Etkisi: Türkiye’deki 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma [The Impact of Global 

Education Marketing on Country Image: A Study on Foreign Students in 

Turkey], the data were collected through a questionnaire survey on 689 foreign 

students in Turkish universities. According to the findings, global education 

marketing has positive effects on Turkey’s country image. Moreover, education 

marketing as a multidimensional concept mediates the creation of a positive 

image of the country in various dimensions (politics - economy - technology - 

geography - history - people - culture - similarities - emotions) (İbrahim 

Abakar, 2021, pp. 116-117).  

Academic Achievement: Acculturation, Gender, Residence, Perception 

of Satisfaction 

In the study titled Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerin Yaşadıkları Kültürel Farklılığın Akademik Başarıyla İlişkisi [The 

Relationship of Cultural Diversity Experienced by Foreign Students Studying 

in Turkey with Academic Achievement], data were collected from 670 foreign 

students through a questionnaire study; it was determined how the acculturation 

process of international students takes place and whether this process is related 

to their academic achievement. It was reported that foreign male students’ 

adaptation to university was higher than that of female students. It has been 

observed that males adapt to cultural adaptation more easily and the academic 

achievement level of students living in university dormitories is lower than 

students living in rented or other places (Eynullayeva, 2020, pp. 96-102).   

Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla 

Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği [The Relationship 

between Satisfaction Perceptions of Students from the Turkic World and 

Academic Achievement: Tourism Students], the Student Satisfaction Scale 

developed by Demirli and Kerimgil (2009) was used, and the students’ GPA 

was used as a measure of academic achievement. The study, which examined 

the relationship between the satisfaction perceptions of students from the 

Turkic World with the universities they were placed in Turkey and their 

academic achievement in the context of tourism departments, revealed that 

there was a low-level and direct relationship between satisfaction  
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Academic Failure: Communication/Economic Problems, 

Cultural Difference, Peer Support 

Qualitative research techniques were utilized in the study titled Anadili 

Türkçe Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Yaşadıkları 

Problemler [Problems Experienced by Foreign Students Whose Native 

Language is Not Turkish in School Environment]. The data were obtained 

through a semi-structured interview form consisting of open-ended questions 

created by the researchers. In the study, the problems experienced by foreign 

students whose mother tongue is not Turkish in the school environment were 

revealed from the perspectives of classroom teachers and solution suggestions 

were developed. The findings show that students mostly experience academic 

failure, communication problems and cultural differences. In order to solve the 

problems, classroom teachers pointed out the need for literacy courses and the 

support of friends with good Turkish skills (Egeli & Barut, 2020, pp. 171-179). 

Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyum 

Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Yaklaşım [Investigating the 

Views of Foreign Students Living in Turkey on the Social Adaptation Process: 

A Qualitative Approach], a semi-structured interview form was used as a data 

collection tool. The interview was conducted with young adults between the 

ages of 17-40 among foreign students studying in Turkey and the views of 

foreign students living in Turkey on the social adaptation process were 

examined. International students experienced positive changes when they 

managed to acquire a flexible mind and expand their social relationships. On 

the other hand, it was concluded that differences in culture and language 

barriers affect international students’ social interaction with host members and 

academic performance (Ana, 2020, pp. 26-28). 

While determining the study group in the research titled Üniversitelerde 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri, Yaşadıkları 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Academic Achievement Levels of Foreign 

Students in Universities, Problems They Experience and Solution Suggestions], 

the easily accessible case sampling technique, one of the purposeful sampling 

methods, was used. As data collection tools, document analysis (charts showing 

students’ grades from student affairs, lists of students’ enrollment type, year 

and country) and semi-structured interview form were used. Descriptive 

analysis approach and content analysis, which are among the qualitative data 
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analysis techniques, were used to analyze the views of foreign students on their 

problems. The study, which aimed to determine the academic achievement 

status and problems experienced by foreign students at İnönü University, found 

that the academic achievement of foreign students was very low. According to 

the authors, the leading problems of the students are mostly economic. Tuition 

fees, meal cards, transportation, language and housing are other prominent 

problems (Şahin & Demirtaş, 2014, 88-113). 

Problems from the Perspective of Administrators, Teachers and 

Students    

In the study titled Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimi ile İlgili 

Yönetici ve Öğretmen Görüşleri [Administrator and Teacher Opinions on the 

Education of Foreign National Students], data were collected through a semi-

structured interview form and analyzed through descriptive analysis and 

content analysis. In the study, in which the views of administrators and teachers 

on the studies carried out in schools related to the education of foreign students, 

the problems experienced, the situation of foreign students affecting Turkish 

students and the solution of the problems experienced were revealed, the 

following results were reached: Language and communication problems, 

family problems, legal problems, academic problems and orientation problems 

(Kandemir & Aydın, 2020, pp. 497-527). 

In the research titled Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin 

Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması [Comparison of 

Foreign Students’ and Turkish Students’ Educational Perceptions about Each 

Other], phenomenology design was used, data were collected from the field 

with a semi-structured interview form and content analysis was conducted. In 

this way, the perceptions of foreign students and Turkish students towards each 

other in the classroom environment were determined. According to the 

findings, Turkish students found foreign students hardworking; it was seen that 

their study habits were daily repetition, going to the library, doing research; it 

was determined that they did not experience problems due to cultural 

differences in the classroom environment and that their relations were positive. 

Foreign students found Turkish students’ study habits inadequate and rote 

memorization and evaluated their classroom relations positively (Çelik, 2019, 

pp. 559-580). 
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Psychological Adjustment, Depression 

The population of the study titled Yabancı Uyruklu Üniversite 

Öğrencilerinin Psikolojik Uyumları [Psychological Adjustment of Foreign 

University Students] consisted of foreign students studying at a public 

university. The total number of foreign students was 146 in the 2014-2015 

academic year. In the study, it was aimed to analyze and evaluate the 

psychological adjustment problems of foreign students coming to Turkey in 

terms of cultural distance perceptions, social support perceptions, acculturation 

attitudes, general health status, self-efficacy beliefs, life satisfaction variables. 

According to the findings, the responses of foreign students of both genders to 

the life satisfaction scale are at the level of “somewhat agree” and their 

responses to the general health scale are at the level of “less than usual”. The 

most important variable predicting students’ psychological adjustment is 

acculturation attitudes (Gökyer, 2017, 98-108). 

The Relationship between Depression Interpersonal Communication and 

Media Using Among International Students aimed to reveal the level of 

depression, types of interpersonal communication networks (host/ethnic 

interpersonal communication) and media use (host/ethnic media use) of 

international students and conducted a field study among 283 international 

university students studying in 8 different universities in Turkey.  The results 

showed that 58.3% of the foreign students had “moderate” depression and 

33.2% had “low” depression. In addition, interpersonal communication 

behaviors and use of Turkish websites were negatively and significantly 

associated with depression (Gülnar & Aker, 2013: 1003-1009). 

Religion Influence 

In the study titled Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi 

[Situation Analysis of Foreign Undergraduate Students], the data obtained from 

213 foreign students studying at Karabük University using the questionnaire 

method were analyzed using SPSS 21 program. In the study, the authors aimed 

to determine the demographic and socioeconomic characteristics of foreign 

undergraduate students in different faculties studying at Karabük University 

and to determine the reasons why students prefer the state university and 

Karabük province. It was determined that Karabük University was mostly 

preferred by students from Turkic Republics, Middle East and Islamic countries 
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in Africa. The important reasons affecting the students’ preferences were 

determined as Turkey being a good education center and an Islamic country, 

having enough points for Karabük University, and thinking that they would 

receive a good education at Karabük University (Yıldıran, Özkan, & 

Büyükyılmaz, 2016, pp. 21-34). 

Note-Taking Habits, Course Success 

In the study titled Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Not Tutma 

Alışkanlıkları ile Ders Başarıları Arasındaki İlişki [The Relationship Between 

Note-Taking Habits and Course Achievement of Foreign Students], the data 

were collected through the “Note-Taking Habits and Student Opinions Scale” 

prepared by the researcher for students learning Turkish at Giresun University 

TÖMER. Percentage and frequency values were used to analyze the data. The 

author aimed to determine whether foreign national students have note-taking 

habits and note-taking materials, as well as the relationship between their note-

taking habits and their course achievement. The author concluded that foreign 

national students were weak in terms of note-taking/retention and that note-

taking/retention differed significantly according to gender and nationality. In 

addition, it was observed that students with note-taking habits had higher course 

grades than students without note-taking habits (Dincel, 2016, pp. 79-97). 

Conclusion  

Toplam A total of 21 studies were analyzed. Six theses and fifteen 

articles were utilized in the research between 2012-2021, thirteen of the studies 

were created using quantitative methods and eight of them were created using 

qualitative methods, and the most research on the subject was conducted in 

2021. The studies were conducted at Selçuk University (Konya), Necmettin 

Erbakan University (Konya), Çanakkale Onsekiz Mart University (Çanakkale), 

Hasan Kalyoncu University (Gaziantep), Ondokuz Mayıs University (Samsun), 

Uludağ University (Bursa), Muğla Sıtkı Koçman University (Muğla), Ahi 

Evran University (Kırşehir), Cumhuriyet University (Sivas) and Karabük 

University (Karabük). Eleven studies of the sources used were related to the 

socio-cultural problems of foreign students and the others were related to their 

academic problems. In addition to the problems encountered in language 

learning, learning difficulties in the educational process also include socio-
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cultural problems, cultural differences caused by being in a different country, 

family longing, friendship relations, dormitory life, and health problems. 

Recommendations  
 

• It is recommended that foreign students acquire sufficient knowledge 

about Turkish culture, traditions and values before coming to Turkey. 

• When foreign students come to Turkey for the first time, Turkish 

customs should be explained in the form of education and they should 

be taught how to behave. 

• In order to inform students about Turkish culture and foreign culture, 

traditions and customs, it is recommended to organize activities 

between local and foreign students in order to influence their level of 

social and cultural adaptation. 

• Social and cultural activities should be organized and foreign students 

should be integrated with Turkish students and the people of the city. 

Awareness and sensitivity of Turkish students, city residents and 

university academic staff towards foreign students should be 

increased. 

• In order to facilitate the sociocultural and academic adaptation of 

foreign students, their communication and interaction in the country 

or city where they receive university education and in the educational 

institution where they study should be strengthened. 

• It is also recommended that international students develop an attitude 

of social connectedness in order to build social relationships and 

friendships with Turkish people. This can be done by designing 

programs to develop social relations with host citizens. 

• In order to facilitate the adaptation of international students, faculty 

advisors should consist of experienced staff with intercultural 

counseling skills. 

• Universities should offer special orientation to international students 

about Turkish culture and general academic culture. Such efforts 

could include workshops and seminars by professionals. 
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• It may be advisable to provide intercultural training to students after 

their arrival in Turkey and to prepare programs that include 

information and skills training in this direction. 

• Experience should be gained in culturally sensitive counseling and 

necessary preventive services should be offered to foreign students. 

• In order to ensure the sustainability of international students’ current 

satisfaction levels in terms of living, academic and social contexts, it 

is recommended to establish centers for these students and to carry 

out orientation activities through these centers. 

• In Turkey, it is necessary to provide a guidance service that will direct 

new students and their families to schools and assist them during 

enrollment, and to take necessary measures such as providing Turkish 

language training, orientation training, psychological support, etc. 

• In order to ensure a high level of academic success for foreign 

students, strategies should be developed by identifying the factors that 

affect acculturation stress such as education quality, social support, 

housing, language proficiency and financial factors. 

• A broad orientation program should be organized to help students 

solve the problems they may face and support their academic success. 

• A lean system should be created to solve students’ health problems or 

the university should solve the problem through its own hospital. 

• It would be useful to develop a system and create an appropriate unit 

that can deal with students’ problems, solve adaptation problems, and 

provide financial and moral support. 

• It is recommended that international students prioritize self-discovery 

learning that will stimulate their creativity. Under these 

circumstances, it is recommended that teachers pay more attention to 

students’ needs and competencies. 

• Since it is useful to organize activities for foreign students with all 

students, to organize various cultural trips, to help them integrate and 

learn Turkish more easily and accurately, it is necessary to reorganize 

the activities to be carried out, taking into account the friendship 

relations of the students. 
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• Instructors should be attentive and should not hesitate to show extra 

attention to foreign students when necessary. 

• In order to increase students’ note-taking skills, reading 

comprehension, listening comprehension and summarizing activities 

should be included in the course. Activities aimed at increasing note-

taking skills should be appropriate to the level of students and 

students’ prior learning, and these activities should work from easy to 

difficult. 

• In order to ensure more active participation of foreign students in 

distance education, studies such as device assistance and internet 

support should be carried out to eliminate financial problems. 

• Formal summer courses should be organized for foreign students who 

cannot participate in distance education. 

• The scope of the Piktes Project should be expanded for students who 

are in intermediate classes or who skip classes without knowing the 

language, and care should be taken to remove the language barrier for 

each student first. 

• In order to increase the satisfaction level of the students, it would be 

appropriate to give them the opportunity to participate more actively 

in the lessons and to give more weight to the planning of the lessons 

in a way to reveal the talents of the students. 
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GİRİŞ 

Eski çağlardan günümüze kadar etkisini sürdüren komplo teorileri 

insanlar üzerindeki etkisini sürdürmektedir. İnsanlığın var olmasıyla başlayan 

savaş ve kıtlık, toplumsal ve siyasal düzenlere yerini bırakmış, insanlığın 

gelişimiyle yeni kitle iletişim araçlarının oluşmasına ve komplo teorileri de 

geniş bir kitleye hitap edebilen bir propaganda aracına dönüştürmüştür. Daha 

dar anlamda kullanılan komplo teorileri günümüzde medyanın propaganda yolu 

ile zihinlere yeni fikirler ve inançlar ekmek için kullanılmaktadır. Başta siyasi 

propaganda amacıyla kullanılan komplo teorileri, iletişimde algı yönetiminde 

medyayı temsilcilerinin çıkarına hizmet eden bir kavram, aynı zamanda medya 

da içerik üretilebilen bir konu haline gelmiştir.  

Günümüzde medya temsilcileri ve yayın organı sahipleri popüler hale 

gelebilmek için kitlelerin gündemini kendi çıkarlarına hizmet etmeleri için 

kullanmakta ve komplo teorilerinin üretilmesini sağladığı söylenebilmektedir.  

Kitleler, bilginin doğruluğunu araştırmak yerine medyanın temsilcilerinin 

aktardığı bilgilere, haberlere inandırıldığı gözlemlenmektedir. Günümüzde 

kitle iletişimi, ticari ve kamu kurumları şeklinde organizasyon sağlamakta ve 

insanların işten evlerine döndüğü, prime time zamanlarını 

değerlendirmelerinde medya içeriği üreticilerinin sunmuş oldukları haber, 

tartışma programları, toplumun düşünce ve değerlerini değiştirdiği ön 

görülmektedir (Yaylagül, 2017: 173) 

Araştırmanın yönteminde betimsel analizden yararlanılmaktadır. 

Betimsel analiz yönteminde, elde edilen verilerin daha önce belirlenmiş olan 

başlıklarda özetlenmesi ve yorumlanmasıdır. Veriler araştırma soruları 

çerçevesinde sınıflandırabilir ya da veri toplama aşamaları olan gözlem ve ya 

mülakat tekniğinden elde edile bilgiler yönünde düzenlenmektedir. Bu analiz 

çerçevesinde, verilerden elde edilen kaynaklar çerçevesinde alıntılarla 

yorumlamalar yapmak çalışmanın güvenilirliğini artırmada faydalı olmaktadır 

(Altunışık: 324) The Simpsons örneği yorumlayıcı bakış açısı ile incelenmekte 

ve araştırma betimsel yöntem ile kavramsal bir temele dayandırılmaktadır. 

Bu çalışmada, iletişimde algı yönetimi ve ikna yöntemi çerçevesinde 

komplo teorisi kavramının nasıl ortaya çıktığı, propaganda kavramının komplo 

teorileri ile ilişkisinin nasıl olduğu, komplo teorileri bağlamında The Simpsons 

dizisinin kitleleri nasıl etkilediği, medyanın kitlelerde endişe ve korku 

yaratacak içerikleri daha mı popüler hale getirdiği incelenmiştir 
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1. Komplo ve Komplo Teorisinin Tanımı 

Komplo teorileri Türkçe ve İngilizce sözlüklerdeki kullanımları 

değerlendirildiğinde, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Komplo terimi “Düzen” 

karşışığında, Komplo Teorisi anlamı ise “Bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı 

gizlice, zarar verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü” 

olarak değerlendirilmektedir. İngilizce dilinde “Komplo” terimi “Conspiracy”, 

Latince Con (beraberinde, birlikte) Spirare (ruh, can vermek) kelime 

anlamlarının birleşiminden oluşmaktadır. (Başaran, 2012: 6).  

Komplo teorisi kavramı, insanlığın var olmasıyla başlamış, insanlığın 

gelişmesiyle komplo teorisi kavramı da gelişim göstermektedir. Birçok dilde 

tanımı bulunan, savaş, kıtlık gibi olayların vuku bulmasıyla ortaya çıkan 

komplo teorileri tanımı,  günümüzde yaygın bir biçimde, bir bireye, kuruma 

veya kuruluşa karşı gizlice, zarar verici tuzak kurduğu varsayımına dayanan 

düşüncelerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 2012: 6).  Kavramın 

genel olarak ortaya çıkışı büyük toplumsal ve siyasal dönüşümlerin yaşandığı 

Fransız ve ABD devrimlerinde başlamış, Osmanlı’da aynı şekilde 1908 

devrimi’nin ardından görülmektedir.  Abdulhamid’in ikinci katibi olan Arap 

İzzet Paşa döneminde yürütmüş faaliyetlerde, iktidarı almış olan ittihatçıların, 

amaçlarının dini inançların vazgeçirilmesi olduğunun propagandasını yaptığı 

görülmektedir (Hepkon, 2009: 112). Daha sonra propaganda kavramı 

postmodernist eserlerde kullanılmış ve propaganda kavramı bir model olarak 

komplo teorisi kavramı ile birlikte ele alınmaktadır.  

Propaganda çalışmalarının iktidar olması istenilen oluşuma taraftar 

toplama ve hayata geçirilmesi istenilen düşünce biçimini anlatma ve 

benimsetme olduğu göze çarpmaktadır (Devran, 2010: 15). Propaganda 

tanımına bakıldığında eleştirel düşünme ve tartışma ortamının bulunmadığı 

alanlarda inançları etkileme süreci olarak değerlendirilmektedir. Hakikati göz 

ardı edip, sadece hedefi ikna etmeyi amaçlayan propaganda 19. 20 yüzyılın en 

popüler araştırma konularından biri haline gelmektedir. Nazi iktidarı temel 

olarak bir propaganda başarısı olarak görülmekte ve günümüzde propaganda 

kitle iletişim araçlarını da etkisi altına alarak teknolojik açıdan sağladığı 

imkanların kitlelerde algı yönetimi yaratmakta ve medya içeriği üreticilerine ve 

medya da öne çıkan kanaat önderlerinin çıkarına hizmet ettiği görülmektedir 

(Domenach, 1995: 119). 
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Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında yaygınlaşmış bir yöntem olmasına 

rağmen komplo teorilerinin tarihi eski dönemlere dayanmaktadır. Geniş bir 

perspektif yönünden değerlendirildiğinde, eski mitoloji ve eski edebiyatta 

komplo terimi, inançlarda tanrıların insanlar tarafından yapılan savaşlarını 

yönetme ve kendilerine yönelik yaptıkları müdahale ismi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Akay, 2014: 8.). Komplo teorileri yönünde araştırmalar 

gerçekleştiren Karl Popper, komplo teorilerinin tarihini insanlık tarihi kadar 

eskiye dayandığını düşünmektedir.  

Toplumlar çerçevesinde ilke olarak bakıldığında insanların savaş, 

işsizlik, sefalet ve kıtlık gibi toplumsal olaylarda hoşnutsuzluğunun olduğu 

görülmektedir. Toplumsal hoşnutsuz olaylarda gerçekleşmekte olan olguların 

bir kısmı güçlü kişiler ya da toplulukların tarafında doğrudan bir şekilde etki 

ettiği de görülmektedir (Popper, 2014: 39). Popper’in bu tanımından yola 

çıkıldığında, insanlığın var oluşundan beri onunla var olan savaş, işsizlik, 

sefalet ve kıtlık gibi olgular toplumlardaki bireyleri doğrudan bir şekilde 

etkilemektedir. komplo teorilerinin tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğundan 

dolayı komplo teorilerinin ortaya çıkışı da oldukça eski dönemlere tekabül 

etmektedir.   

2. Komplo Teorisinde İletişim, Algı Yönetimi ve Propaganda 

İlişkisi 

Komplo teorisi kavramına bakıldığında, büyük toplumsal ve siyasal 

dönüşümler ile ilişkili olarak Fransa ve ABD devletlerinin devrimleri sırasında 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu devrimlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte, bu 

ülkelerin iktidarlarını kaybeden feodal güçler, devrim süresi boyunca 

gerçekleştirdikleri propagandalarda, yaşanan olayları iletişim kanallarında da 

gösterimini sunarak yaşananların büyük bir komplo olarak sunulduğunu ve 

yaşananların kötü niyet barındıran bazı odaklar tarafından oluşturulduğu öne 

sürülmektedir. Komplo teorilerine bakıldığında, Osmanlı döneminde de benzer 

şekilde algı yönetimi ve propaganda çalışmalarının 1908 Devrimi sonrasında 

görüldüğü öne sürülmüştür. İttihatçıların iktidarı ele geçirmesi sonrasında ülke 

dışına giden Abdulhamid’in ikinci katibi Arap İzzet Paşa, sürgün olduğu 

dönemde yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde iktidarı alanların iyi niyetli 

olmayan odaklar yönünde amaçlarının olduğunu ve kişilerin inançlarını 
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değiştirmek yönünde propagandalar yürüttükleri öne sürülmüştür (Hepkon, 

2009: 112). 

Toplumsal olaylarda algı yönetimi ve propaganda olaylarının arka 

planına bakıldığında bazen gerçek nedenlerin yerine, algının iletişim ve medya 

kanalları yoluyla desteklenerek de propagandayı başlatan kişilerin iddia 

ettikleri nedenleri kabul etmesi şeklinde de olabilmesine neden olabilmektedir. 

Siyasal mesajları etik bir bakış açısı ile değerlendiren Erol Mutlu ise 

propaganda ve retorik arasında bir ayrım yaparak, propagandanın eleştirel 

düşünme ve tartışma ortamı çerçevesinde yokluğu olduğu dönemlerde inançları 

etkileme süreci olarak nitelenebilmesine neden olduğunu açıklayarak, hakikat 

ve değerleri bir kenara bırakabildiği, retorik ise tartışmaya, müzakereye ve 

değer/inançlara olanak tanıyabildiğini de açıklamaktadır (Mutlu, 2005: 380). 

Birçok değeri ve siyaset için en önemlilerinden birisi olan hakikati göz 

ardı edip, sadece hedefi ikna etmeyi amaçlayan propaganda 19. ve 20. yüzyılın 

en popüler araştırma konularından birisi olmuştur. Avrupa’yı karanlığa 

sürükleyen Nazi iktidarının temel olarak bir propaganda başarısı olduğunu 

söyleyen Jean-Marie Domenach (1995: 119), propagandanın teknolojik 

imkanlarının dünya üzerinde bir tehdit oluşturduğunu ön görmektedir.  Bir algı 

yönetimi pratiği olarak propaganda, günümüzde siyasi iletişim faaliyetlerinin 

ve kitle iletişim araçlarının önemli bir kısmını kapsamaktadır. Siyasi 

katılımcılar, müzakere alanları yaratmak yerine, daha etkili propaganda araçları 

icat etmek, var olan araçları ise daha güçlü kılmak için çalışmaktadırlar. 

Yönetimde olan siyasi bir katılımcı, erk'i elinde tutma noktasında zorda kaldığı 

ya da kaybedilen erk'in eski sahiplerinin, eni muktedirleri zor durumda 

bırakarak yeniden yönetime geçmek istediği dönemlerde sıklıkla başvurulan 

propaganda yöntemi komplo teorisi olmuştur.  

En temel tanımı yönünde komplo teorileri güncel ya da siyasi olaylar 

yönünde görünürde olan özellikleri çerçevesinde kaynakları ve sebepleri 

yerine, bazen arka planda kalmış olan ve gizli planların da olması sonucunda 

meydana gelen kurgularla açıklama çabasına da dönüşebilmektedir. Komplo 

teorisi, siyasi ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan yenilikleri, var olduğuna 

tartışmasız inanılan, ancak varlığı hiçbir zaman kanıtlanamayan ve halk 

arasında yayılan söylenceler üzerine kurulan bir dış düşmana bağlamaktadır 

(Akçay, 2013: 45).  
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Chomsky’e göre, propaganda aynı zamanda algı yönetiminde bir ikna 

yöntemi olarak halkla ilişkiler çalışmaları içerisinde de yer almaktadır. Halkla 

ilişkiler çalışmalarının amacı yönünde toplumun zihnini denetlemek olduğunu 

belirtmektedir. ABD halkla ilişkiler çalışmalarına göre, demokrasi ve 

uzmanlaşmış sınıflar çerçevesinde medya patronları ve toplumu sahiplenen 

insanlar çerçevesinde de hizmetlerin sunularak algı yönetimi çerçevesinde 

eğitilen bir sistem olduğu da savunmaktadır. Toplumlarda nüfusun bir kısmının 

öne sürülen propaganda iletişim ve medya araçlarından mahrum bırakılması 

gerektiğini çünkü toplumsal sorunların yalnızca sorun yarattığı da 

düşünülmektedir.  Medyada iletişim propaganda araçlarından biri olan 

televizyon karşısında vakit geçiren kişilerin yaşamdaki tek değerinin daha fazla 

sayıda eşyaya sahip olmak veya seyircisi oldukları zengin ya da orta sınıf ailesi 

gibi yaşama edinimine sahip olarak bu sınıfa uyum sağlama gibi değerlere sahip 

olma arzusunda olduklarını belirtmektedir (Chomsky, 1997). 

Herman ve Chomsky’nin “Propaganda Modeli” isimli bir model 

geliştirmiş olduğu ve bu model çerçevesinde Amerikan haber medyası üzerinde 

uyguladığı göze çarpmaktadır. Chomsky’ e göre, kapitalist ülkelerde yaşayan 

toplumlarda medyanın iletişim amacının topluma medya kanalarından sürekli 

olarak propaganda yaparak algı yönetimini etkiledikleri ve egemen değerleri 

topluma aşılama yönünde çalışmalar yürüttükleri görülmektedir. Bu bağlamda, 

toplumda var olan düzenin geniş kitlelerin rızası alınarak kendini yeniden 

üretmesi yönünde çalışmaların yürütüldüğü savunulmaktadır ABD örneğinde 

de görüldüğü üzere, medya iletişimde medya üzerinden algı yönetimini 

kullanarak devlet ve özel sektör etkinliklerinde özel çıkarlara destek sağlama 

işlevi yönünde algıyı yönetebilmektedir. Medya işlevleri çerçevesinde tek 

işlevi olmamakla birlikte en önemli işlevlerinden birinin propaganda olduğu 

görülmektedir (Yaylagül, 2017: 173). 

Günümüzde kitle iletişimi çerçevesinde ticari ve kamu kurumu şeklinde 

oluşan organizasyonlarda insanların boş zamanlarını değerlendirme sürelerinde 

medyada sunulan haber ve eğlence içeri ile vakit geçirilerek, medyada sunulan 

iletişim çalışmalarının temel yapıtaşı haline geldiği gözlemlenmektedir. Medya 

çerçevesinde kitle iletişim araçları aracılığıyla sunulan içeriklerin 

hazırlanmasında büyük sermaye yatırımının olduğu ve iş bölümünün 

oluşturulduğu görülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda medyada iletişim 

araçları olan internet, sosyal medya, televizyon, basın, radyo, sinema gibi 
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teknolojik araçlarda belirli iletişim mesajlarının görüntülerle sunularak topluma 

iletmesi amaçlanmaktadır. Sunulan mesaj iletim süreçleri ile birlikte kitle 

iletişim araçları ve dijital iletişim ortamları ile medya iletileri sunulmaktadır.  

Kitle iletişim kuramları yönünde kitlelere sunulan mesajlarda özel ve ya 

kamu kurumu olan yapıların medya kanalıyla iletişimlerini aktarmada 

belirlenen medyada farklı araçlar vasıtasıyla sunmaktadırlar. Bu yönde 

kuruluşların amacı çerçevesinde para kazanma ve toplumu belirli düşünce ve 

davranış kalıpları çerçevesinde yönlendirilme sonucu da ortaya çıkmaktadır. 

Kurumlar mesaj iletileri yönünde mesajları ve görüntüleri kitlesel bir biçime 

getirerek dağıtımını gerçekleştirmekte ve mesajları kitle olarak kalabalık insan 

topluluklarına iletmektedirler (Yaylagül, 2017: 16). 

3. İkna Yöntemi Olarak Korku Yaratma Tekniği: The 

Simpsons Dizisi Örneği 

ABD eski başkanlarından Franklin D. Roosevelt asıl korkulması 

gerekenlerin korkunun kendisi olduğunu öne sürerek, korku tepkisini harekete 

geçiren en önemli duyguların hayali oluşan tehlikelerden kaynaklandığı 

yönünde dikkat çekmektedir (Fossum, 1999: 8). Yaşama geçmemiş olan hayali 

bir dünyanın ürünü olarak ortaya çıkan insan aklındaki yer alabilen korkuların 

tahmin edilen ölçülerin dışında yaşanması durumunda hastalıklı bir durumun 

oluşabileceği öne sürülmektedir (Mannoni, 1992: 37). Her toplumda kendi 

gelenek ve iletişim kanalları vasıtasıyla kendi zamanlarının propaganda 

çalışmasını yürütmüştür (Pratkanis ve Aronson, 2008: 13). 

Yukarıda düşünürlerin sözlerini değerlendirdiğimizde günümüzde yerli 

ve yabancı televizyonlarda tartışma programlarında toplumları tarih, din ve 

gelecekle ilgili rivayetler, toplumu davranış kalıplarına yönelttiği 

söylenebilmektedir. İzlediğimiz sinema filmlerinin, uzun soluklu dizilerin, 

tartışma programlarında varlığı az ya da kanıtlanmamış konuların ele alınması, 

konuların haftalarca gündemde yer alması toplumda gerçek olmayan bir farklı 

düşüncelere yöneltmekte ve kitlelerin çeşitli komplo teorileri kurmasına yol 

açtığı tahmin edilebilmektedir. Örneğin, The Simpsons dizisinin Amerika’da 

yaşanan olayları henüz Amerika’da yaşanmamış iken kendi içeriğinde ise 

olayların yaşandığını gösterdiği söylendiği görülmektedir.   

The Simpsons dizisi de kitlelere belirli düşünceler aşılamakta ve bu 

düşünceler kitlelerin komplo teorileri kurmasına yol açmaktadır. Komplo 
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teorileri kuran kitleler, dizide daha fazla gerçekleşmiş sahnelere rastlamakta ve 

geleceğe dair korku ve endişe verici düşüncelere kapılmaktadırlar. The 

Simpsons yapımcıları yaşanan olayları komplo teorisi olarak değil de bir 

tahmin olarak değerlendirse de kitlelerin komplo teorisi üretmesinin önüne 

geçememektedirler. Art arda yaşanılan olaylar silsilesini, kitleler bir tahmin 

olarak görmemekte, kendi ürettikleri komplo teorilerine inanç duyduğu 

görülebilmektedir. The Simpsons’da, eski ABD başkanı Roosevelt’in de dediği 

gibi kitlelerin korkusunun, kendi zihninde kurguladığı hayali tehlikeleri 

kullanarak medyada daha fazla haber değeri olmakta ve çok sayıda tıklanma 

aldığı görülebilmektedir. The Simpsons yapımcıları kitlelerde belirli düşünce 

ve davranış kalıplarına yönelterek ekonomik kar ve reyting sağladığı 

söylenebilmektedir. 

4. The Simpsons’un Medyada Haber Gösterimi Örnekleri ve 

Bulgular 

Betimsel analizde, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar 

altında özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularına göre 

sınıflandırabileceği gibi, veri toplama aşamalarında (gözlem ya da mülakat elde 

edilen ön bilgiler ışığında da düzenlenmektedir. Bu analiz türünde, veri 

kaynaklarından bazı alıntılar yapmak, çalışmanın güvenilirliği ve sıhhati 

açısından yararlı olmaktadır (Altunışık: 324.) Araştırma da veri kaynağı olarak 

literatür taramasından yararlanılarak yorumlayıcı bir bakış açısı ile The 

Simpsons örneği üzerinden gözlem yapılmış ve elde edilen bulgular 

yorumlanmaktadır. Bu çerçevede, The Simpsons dizisi üzerinden örnekler 

alınarak yorumlanmıştır. 

4.1. Haberin Adı: The Simpsons, Trump'ın 2024 adaylığını da 

tahmin etti 

Gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayların kurgularının dizi üzerinden 

gösterilerek belirli bir süre sonra gerçekleşmesi neticesinde dizinin gündemde 

daha fazla yer edinmesi göze çarpmıştır.  The Simspsons dizisinin 2015 yılında 

yayınlanan bir bölümünde Donald Trump’ın 2024 seçimlerine aday olacağı 

gösterilmesi sunulmuştur. Dizi ABD’de otuz dört sezon boyunca devam etmiş 

ve geleceğe dair tahminleri göstererek gündemde kalmıştır. Dizinin senaristi Al 

Jean de Trump’ın adaylığını açıklaması üzerine twitter sosyal medya hesabı 
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üzerine dizinin bahsedilen bölümden bir sahnenin fotoğrafını paylaşarak, 

fotoğraf içerisinde yer alan bir tabela üzerinde “Trump 2024” ibaresinin yazdığı 

göze çarpmıştır.  

Dizi daha öncesinde de 2000 yılında yayınlanan bir bölüm içerisinde 

Trump’ın başkanlığını gösteriminin yanı sıra korona virüs salgınına yönelik 

öngörülü gösterimleri ile de göze çarpmıştır. 

(https://www.gazeteduvar.com.tr/the-simpsons-trumpin-2024-adayligi 

ni-da-tahmin-etmis-haber-1589614) 

Dizi içerisinde gösterilen öngörü gösterimleri medyada televizyon ve 

internet iletişim araçları kanalıyla geleceğe yönelik komplo gösterimlerini 

sunarak, izleyici kitle tarafında komplo oluşturma teorileriyle gündem 

oluşturma, propaganda yaratma ve kitlelerin algı yönetimlerini etkileyerek 

kitlelerin düşünme biçimlerini etkilemektedir. 

4.2. Haberin Adı: Simpsons kehanetleri bir bir gerçek oluyor: 

Akıllı saatler, pandemi hatta Lady Gaga  

ABD merkezli Daily Star tarafından teknolojik gelişmelerden başlayarak virüs 

salgınına kadar pek çok geleceğe yönelik varsayımın Simpsons’ta gösterildiğini 

sunmuştur (https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/simpons-kehanet 

leri-bir-bir-gercek-oluyor-akilli-saatler-pandemi-hatta-lady-gaga/). 

4.3 Akıllı Saat Kullanımı: 

 

1995 yılında yayınlanan dizinin altıncı bölümü içerisinde Lisa’nın 

Düğünü’nde Lisa Simpson’ın kocasının bileğinde yer alan akıllı saat gösterimi 

sunulmuştur ve bu saat aracılığıyla iletişim kurduğu gösterilmiştir. İlk akıllı 
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saat üretiminin 2010 yılından sonra sunulduğu düşünüldüğünde, Simpsons 

dizisinin bu teknolojiyi yaklaşık yirmi yıl önce tahmin ederek gösterdiği göze 

çarpmaktadır. 

4.4 Ebola Virüsü’nün Yayılımı: 

 

 

Simpsons dizisinin 1997 yılında yayınlanan bölümü olan Lisa’s Sax 

bölümü içerisinde 2014 yılında yaşanan Ebola salgınından söz edildiği ve 

gösterilen kitap görseli üzerinde de gösterildiği göze çarpmaktadır 

(https://www.jacksonville.com/story/news/2014/12/24/fact-check-episode-

simpsons-didnt-really-predict-ebola/15645119007/). Bölüm içerisinde Marge, 

hasta oğlu olan Bart’a “Meraklı George ve Ebola Virüsü” isimli bir kitabı 

okumasını önermektedir ve gösterim olarak da kitabın dizi içerisinde net 

okunabilecek bir gösterim ve büyüklükte olduğu görülmektedir. Bölüm 

çekildiği sıralarda dünyada Ebola virüsünün bilindiği ancak salgın şeklinde 

ilerlemesinin 2014 yılında olduğu göze çarpmaktadır.  Bu yönde virüs 

salgınında seneler öncesinde dizi üzerinden gösterildiği fark edilmektedir. 
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4.5. Corana Virüs’ün Yayılımı 

 

Ebola’ya benzer şekilde gösterimi sunularak tahmin yürüten Simpsons 

dizisinin, 1993 yılında bir bölümde 2020 yılında gerçekleşen corona virüs 

salgınının gösterimi göze çarpmaktadır (https://teyit.org/analiz-the-simpsons-

dizisinin-koronavirusu-ve-asiyi-onceden-bildirdigi-iddiasi. 

Dördüncü sezon içerisinde yer alan “Marge in Chains” isimli bölümde 

Springfield’a bir Japon fabrika işçisi tarafından yanlışlıkla “Osaka Gribi” 

bulaştırılmaktadır. Kasabada yaşayan insanlar hızla yayılan ve ölümlere de yol 

açan virüse çözüm aramaları gösterimi sunulmuştur. Dizide bakıldığında yıllar 

sonra bu virüsün Covid-19’a benzer belirtiler ve gösterimler ile sunularak 

pandemi döneminin gösterimlerinin varsayımlarının dizide sunumu gösterimi 

sunulmaktadır. 
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4.6. Shard Binası 

 

İngiltere’nin en yüksek binası olan ve yapımına 2009 yılında başlanmış 

olan Shard Binası Simpsons dizisinin 1995 yılı içerisinde yayımlanmış olan bir 

bölümünde gösterilmiştir (https://www.medyaradar.com/kehanetleri-bir-bir-

gerceklesiyor-iste-simpsonlarin-2022-yili-icin-ongordugu-tahminler-

fotogaleri-2071724?p=24). Londra taraflarında gösterilen bina görüntüsünde 

izleyiciler Big Ben ve Tower Bridge’i kısa bir süreliğine görmeleri sağlanarak 

The Shard’a oldukça benzerlik gösteren sivri uçlu bir gökdelen gösterilerek 

gösterilen yerin bile gerçekte inşa edilen yere çok yakın bir şekilde gösterildiği 

göze çarpmaktadır.  

4.7. At Eti Skandalı 

 

1994 yılı içerisinde gösterilen sezonda beşinci bölümde yer alan Sweet 

Seymour Skinner İlköğretim öğrencileri için hazırladığı öğle yemeği sırasında 
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at eti kullandığı gösterilmiştir (https://listelist.com/the-simpsons-dizisinde-

tahmin-edilen-olaylar/). 

2013 yılı içerisinde bakıldığında İngiltere’deki sığır ürünleri içerisinde at 

DNA’sına rastlandığı ileri sürülmektedir. Sığır eti ile hazırlanan burgerlerin 

içerisinde at eti ürünlerinin bulunduğuna yönelik saptamalar medyada büyük 

bir skandallara yol açarak medyada gözler önüne serilmektedir. 

4.8. Disney’in Fox’u Satın Alması 

 

1998 yılında Fox dizisi olarak sunular Simpsons dizisi, kendi 

stüdyolarının Disney tarafından satın alınacağını tahmin ettiğini gösteren bir 

sunumla dizi içerisinde göstermiştir (https://www.webtekno.com/simpsonlar-

disney-in-fox-u-satin-alacagini-20-yil-once-tahmin-etmis-h37913.html). 

Aralık 2017 yılı içerisinde Disney’in Fox’u satın aldığını gösteren 

açıklamalar sunulmuştur. Bu haberle de dizi içerisinde gösterilen komplo 

teorisinin yıllar sonra gerçekleştiği ve öncesinde izleyicilere gösterilerek algı 

yönetiminin yapıldığı göze çarpmaktadır. 

4.9. Eski Beatles Mektubu 
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İkinci sezonda yer alan ve 1991 tarihinde gösterilen bir bölümde Beatles 

ile ilgili bir komplo teorisinin gösterimi göze çarpmaktadır. Bölüm içerisinde 

Ringo Star’ın gruba gönderilmiş olunan hayran mektuplarını yanıtlamış 

oldukları gösterilmiştir (https://www.womantv.com.tr/simpsonlarin-2022-

kehanetleri-1795h.htm). 

Eylül 2013 yılında da iki Essex Beatles hayranın 50 yıl önce Beatles’a 

gönderdikleri bir mektup olarak Paul McCartney’in bir yanıt gönderdikleri 

şeklinde olayın gerçekleştiği görülmüştür. 

4.10. Lady Gaga Konser 

 

Simpsons dizisinin sezon finali gösteriminde Lady Gaga’ın devre 

arasında havada sahne aldığı bir görüntü dizide gösterilmiştir. 2012 yılında 

yayımlanan bir başka bölümde Lady Gaga’nın verdiği bir konserde havada asılı 

olarak sahne performansı sergilediği gösterilmiştir (https://www.ntv.com.tr/ 

galeri/sanat/simpsonlar-lady-gaganin-super-bowl-sovunu-onceden-bildi). 

Lady Gaga’nın gerçek yaşamda 2017 yılı içerisinde Houston NRG 

Stadyumu çatısı üzerinden uçuyormuş şekilde sahnelerek Super Bowl’da sahne 

aldığı görülmüştür. 

Türk medyasında The simpsons dizisi daha çok yer almakta ve 

gerçekleşecek bir kehanetmiş gibi haber içeriği taşımaktadır. The Simpsons 

dizisi ile yapılan devamlı haberler diziyi gündeme getirmekte ve toplumda 

gerçek olmayan gerçeklik algısı oluşturmakta toplumda gerçek olma korkusu 

oluşturmaktadır. 
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SONUÇ 

Komplo teorisi, toplumsal ve siyasal dönüşümlerin yaşandığı Fransız ve 

ABD devrimlerinin gerçekleşmesiyle ortaya çıktığı görülmekte, bu devrimler 

sonucunda iktidarını kaybeden feodal güçlerin, devrim boyunca yaptığı 

propaganda çalışmalarında, yaşananların bir komplo olduğunu ve art niyetli 

güçler tarafından öne sürüldüğü görülmektedir. İlk ortaya çıkışından medyanın 

gelişimine kadar süre gelen komplo teorilerinin alanı ve yorumlanış biçimi kitle 

iletişim araçlarının ve bu iletişim araçlarının propaganda tekniklerinde 

kullanıldığı gözlemlenmektedir. Geçmiş dönemlerde propaganda belli bir 

kesim tarafından kullanıyorken ekonomik kar elde eden medyanın da buna 

dahil olduğu görülmektedir. Kitle İletişim araçları geliştikçe propagandanın da 

geliştiği ve kitlelerin olaylardan etkilenerek yeni düşünce kalıpları, komplo 

teorileri ürettikleri düşünülmektedir.  

Krisnamurti’nin, belirttiği gibi, belirsizliğin korku duygusunun 

oluşmasında zemin hazırladığı, korkuyu belirginlikten belirsizliğe doğru bir 

geçiş olarak yorumladığı söylenebilmektedir (Krisnamurti, 2009). Araştırma 

kapsamında belirsizlik ve tehlike kavramlarını ele aldığımızda kitlelerin belirli 

düşünce kalıpları doğrultusunda şekillendiği, günümüzde buna medyanın da 

dahil olduğu gözler önüne serilmektedir. The Simpsons dizisi üzerinden 

kitlelerin algıları yönetilmekte ve dizinin senaristi tarafından attığı twit ile 

tekrar gündem haline getirildiği görülmektedir. The simpsons dizisi özellikle 

sözcü gazetesinin haber sitesinde: Simpsons kehanetleri bir bir gerçek oluyor: 

Akıllı saatler, pandemi hatta Lady Gaga isimli haber başlığında bilim, sağlık, 

sanat ve güncel alanlarda henüz gerçekleşmemiş olaylar gösterilmekte ve 

geleceğe dair kitleler endişe ve korku verici düşünce kalıplarına sokulmakta ve 

bu düşünce kalıplarına medya sayesinde inandırılmaya çalışıldığı 

düşünülmektedir. 

The Simpsons örneğinde görüldüğü üzere medyanın insanları nasıl 

yönlendirdiği, toplumun medya, medya temsilcileri ve haber siteleri tarafından 

etkilendiği gözlemlenmiştir. Örgütlerin, kurumların kontrol ettiği bu mesajlar 

belirli kitle iletişim araçları ile televizyon programları, haber siteleri, internet 

siteleri, kitap, sinema filmlerinde karşımıza çıkmakta ve kitlelerde belirsizlik 

ve tehlike duygularına zemin hazırlayarak gerçekte var olmayan bir düşünceye, 

gelecekte gerçekleşecek algısı kitleye empoze edilmekte ve korku yaratarak 

ikna edilmeye çalışılmaktadır. 
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GİRİŞ 

Siyasal iletişim söz konusu olgununda özellikle seçim dönemlerimde 

siyasi partilerin iletişim süreçlerinin doğal parçasını propaganda 

oluşturmaktadır. Reklam kampanyaları propagandaya eşlik ederken, gelişen 

iletişim teknolojileriyle seçim reklam kampanyaları dijital platformlara 

taşınmıştır. Siyasi partilerin kamuoyu yaratmak ve kamuoyunu etkilemek adına 

yaygın kullanımı ve kolay erişim özelliğinden dolayı sosyal medyayı sıklıkla 

kullandıkları gözlemlenirken çeşitli reklam kampanyaları ve propagandalarını 

bu platformlara taşıdıkları bir gerçektir. Sosyal ağların artan popülaritesiyle 

birlikte dijital mesajlar hızla yayılmakta ve propagandalar psikolojik açıdan da 

üstünlük sağlama çabasıyla kitleleri etkisi altına almaya çalışmaktadır.  

Bu çalışma özelinde ele alınan Kuzey Kıbrıs’ta seçim dönemlerinde 

siyasi parti reklam filmleri bağlamında yer alan propagandaların dijitalleşmesi, 

yeni ve gelişme aşamasında olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidara 

uzanan yolda reklamın ve görünür olmanın önemi modern demokrasilerde gün 

geçtikçe dijital platformlara taşınmaktadır. Reklam filmleri oluşturulurken 

profesyonellerden yararlanıldığı kadar kısıtlı imkânlarla da olsa dijital 

propaganda malzemeleri hazırlandığı görülmektedir. Buradan hareketle 

özellikle seçim dönemlerinde kamusal ideolojinin belirlenmesi bağlamında 

medyada çeşitli çerçevelemelerle karşılaşılmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Siyasal İletişim ve Dijitalleşme 

Siyasal iletişim tek bir tanıma sığamayacak kadar geniş bir kavramı 

içermektedir. Aysel Aziz (2017) siyasal iletişimi “belli ideolojik amaçların, 

toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve 

gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler 

tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim” 

şeklinde tanımlamaktadır (2017: 3). Başka bir şekilde ifade temek gerekirse, 

konusu dahilinde siyasetin yer aldığı her iletişim siyasal iletişim kategorisinde 

kabul görmektedir. Bu tanım her ne kadar geniş bir tanım olsa da içinde 

bulunulan dönemde siyaset sahasının genişlemiş olması, kamuoyunun siyasal 

alanda ağrılığının artması siyasal iletişimin de kapsam alanını genişletmiştir 

(Wolton, 1991: 51)  
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Siyasi arenada yer alanların birbirlerini anlama ve anlatma biçimi olarak 

da tanımlanabilen siyasal iletişim (Kentel, 1991: 40) dijitalleşme ile sosyal 

medya ve dijital platformlar, siyasal birer arena olma yolunda ilerlemektedir. 

Yeni ve modern demokratik sistemler sağlayan teknolojiler, kamuoyunun 

siyasete katılım düzeyinde artışı sağlarken, siyasete dair tartışmalarda halkın 

katılımını sağlamaktadır (Karaçor, 1999: 130). Temel amacı politik aktörlerin 

kendi hedef ve siyasetlerini belirli kişi ve gruplara etkili bir şekilde aktarmak 

olan siyasal iletişim, seçim dönemleri dışında kurumsal iletişim olmaktan öteye 

gidemeyip, seçim dönemleri söz konusu olduğunda çeşitli farklılıklarla siyasal 

rekabet üstünlüğü elde etme yarışında ikna çalışmalarını genişletmektedir 

(Aziz, 2017: 3).  

Teknolojik gelişmelerle birlikte dijital platformlardaki artış, siyaseti ve 

siyasi aktörlerin seçmenlerin oy verme davranışlarını değiştirme çabaları da bu 

platformalar taşınmıştır. Dijitalleşme ile yüksek maliyetlerden biraz nefes alan 

siyasiler, seçmenlerle kitlesel olduğu kadar bireysel boyutta da iletişim kurma 

imkânı elde etmektedir. Dijital siyasetin getirdiği bir diğer durum, seçmenlerin 

siyasi aktörlerin ideolojilerini, uygulamalarını, tutum ve davranışlarını somut 

olarak bir süreklilik içinde takip edebilmeleridir (Akdal ve Gezgin, 2018: 93-

95).  

2.2. İktidara Yönelik Siyasal Reklam ve Dijital Propaganda 

Siyasal reklam, siyasi aktörlerin özellikle seçim dönemleri söz konusu 

olduğunda kamuoyu desteği için yarış içinde oldukları dönemlerde 

başvurdukları vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Yeni medya 

kullanımının seçim kampanyalarındaki tarihsel süreci ele alındığında ilk 

adımların 1996-2012 tarih aralığında Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu 

görülmektedir. ABD seçim kampanyalarında yeni medya kullanımı kronolojik 

olarak şu şekilde gelişim göstermiştir: 

-1996: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde web sayfalarının oluşturulması 

-1998: Jess Ventura tarafından ilk elektronik posta kullanımı 

-2000: Seçim kampanyalarında web sitelerinin yaygınlaşması ve 

çevrimiçi para toplanması 

-2004: İlk seçim bloğunun Howard Dean tarafından geliştirilmesi 
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-2006: Seçim kampanyası için George Allen’ın ilk YouTube videosunun 

yayınlanması 

-2007: Google ve YouTube’un ilk başkanlık tartışmalarına ortaklık 

yapması 

-2008: Obama ile seçim kampanyalarının dijital platforma taşınması 

-2012: Sosyal medyanın seçim kampanyalarında yaygın olarak 

kullanılmaya başlaması (Panagopoulos, 2007; Gueorguieva, 2008).  

Siyasal iletişimin bir yöntemi olan propaganda kavramı adını Latince 

propagare kelimesinden almaktadır. Bir düşüncenin ya da eylemin yayılması 

anlamını taşıyan propagandanın ilk uygulamaların Antik Yunan’a dayandığı 

bilinmektedir (Öymen, 2014: 111). İkna çabası, insan psikolojisiyle bağlantılı 

olup düşüncelerde değişim sağlamayı hedeflemektedir. Haber akışının kontrol 

etmeye çalışan, kamuoyunu idare etme çabasında olan ve davranışların 

değiştirilmeye çalışılıp amaçlar doğrultusunda yönlendirmesi amacıyla 

kullanılan propaganda insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır (Bektaş, 2002: 

65). Lasswell propaganda kavramını ‘önemli sembollerin manipülasyonu ile 

kolektif tutumların yönetimidir’ şeklinde tanımlamaktadır (Lasswell, 1927: 

627). Modern demokrasiler söz konusu olduğunda propaganda iktidarı elde 

etmenin en önemli aracı olarak siyasal iletişimdeki yerini almaktadır. 

Propagandanın temel amacı birey ya da grupları propagandayı yapanın kendi 

arzuladığı biçimde tepki göstermesini sağlamak amacıyla her türlü aracı 

kullanarak kontrol altında tutmak ve değiştirmeyi sağlamaktır (Küçükoğlu, 

2006: 16).  

Propagandanın yoğun olarak kullanılmaya başlaması savaşlara damga 

vuran 20. yüzyılda olmuştur. Savaş dönemlerinde propaganda ile inandırıcı 

yönetmelere baş vurulurken, baskıcı yönetimlerin de kullandığı bir yöntem 

olarak görülmektedir (Pratkanis ve Aronson, 2008: 12-13). Yakın tarihe 

bakıldığında propaganda baskıcı yönetimlerin aracı olmaktan çıkmış, 

demokratikleşmeyle birlikte kamuoyu desteğinin sağlanması adına siyasetin de 

önemli araçları arasında yerini alarak (Öymen, 2014: 112) siyasal iletişim ile 

sıkı bir bağ kurmuştur. Siyasal iletişimin bir propaganda olduğu betimlemeleri 

ile karşılaşılsa da propaganda aktarılan mesajların otoriter bir biçimde 

iletilmesi, yoğun bir şekilde ancak tek taraflı olarak hedeflenen kitleye 
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aktarılması siyasal iletişimden ayrıldığı noktayı oluşturmaktadır (Aziz, 2017: 

15).  

Dijital propagandanın çıkış noktası geleneksel propaganda teknikleri 

olup yeni teknikler ve dijital platformlarla harmanlanmasının bir ürünüdür. 

Geleneksel tekniklerden farklı olarak dijital propaganda internet ve mobil 

cihazlar aracılığıyla insanlarla direk etkileşim kurulmasını sağlamaktadır 

(Neyazi, 2020: 1). Dijital propagandanın mecrası olan internet ve sosyal ağlar 

aynı zamanda sosyal hayatın devam ettiği, kültür ve politikanın şekillendiği 

mecralar arasında yer almaktadır. Bilginin oluşumu, bir araya getirilmesi ve 

yorumlanması sürecinde büyük veri ve dolayısıyla dijital ağlar propagandanın 

da yeni alanı olarak şekillenmektedir (Bjola, 2017: 306). Görsellerin insan 

algını etkileme, kamuoyunun dikkatini çekme etkisi propaganda tarihinde 

önemli bir yerinin olmasını sağlarken (Seo, 2014: 152), dijital platformların 

herkes tarafından kolaylıkla erişimde olmasından hareketle sayısız video, 

fotoğraf ve içerik paylaşımını da mümkün kılmasıyla, insan algısının 

yönetilmesi bu ortamlara taşınmıştır (Ayhan ve Çakmak, 2018: 11). Değişik 

simgelerin kullanımıyla desteklenen dijital propaganda görseller kadar yazılı 

simgelerin ve metinlerin kullanımına da olanak sağlamaktadır (Eraslan, 2018: 

60). 

2.3. Medyada Çerçeveleme  

İletişim alanının yükselen paradigmaları arasında yer alan 

çerçevelemeyi, medya araştırmalarına ilk tanıtanlar Tuchman (1978) ve Gitlin 

(1980) olmuştur. Entman (1993)’ın Framing: Towards Clarification of a 

Fractured Paradigm isimli makalesi ile medya çalışmaları alanında yerini 

almıştır. Buna ilaveten, Gitlin (1980) medya çerçevelerini “sembol 

kullanıcılarının rutin olarak söylemi düzenlemede kullandıkları, ister sözlü ister 

görsel olsun, sürekli biliş, yorumlama, sunum, seçme, vurgu ve dışlama 

kalıpları” olarak tanımlamaktadır. Çerçeveleme bir gerçeklik algısı söz konusu 

olduğunda belirli bir yön seçerek seçilen yönü iletişim metni haline getirerek 

bir neden-sonucun yorumunu, çözüm önerisini ya da ahlaki değerlendirmeyi 

destekleyerek kullanmayı kapsamaktadır (Entman, 1993: 52).  



335 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

 

 

Medya çerçevelemelerini inceleyen Gamson ve Modigliani (1989), 

önemli konuların ele alınışında düzenleyici fikirlerin varlığından söz 

etmektedir. Medya çerçevelerinin dört şekilde ortaya çıktığı ifade edilmektedir: 

- Çerçeve kaynak tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 

üretilmektedir. 

- Metinde yer alan anahtar kelimeler, bilgi kaynakları gibi tematik 

destek cümleleri ile çerçeve üretilmektedir.  

- Kaynaktan gelen çerçevenin alıcı tarafından yorumlanmasıyla 

üretilmektedir.  

- Toplumun kültüründen kaynaklanan ortak hareketlerle üretilmektedir 

(Entman, 1993: 53).  

Gitlin (1980) kamusal ideolojinin biçimlenmesi sürecinde medyanın 

önemli rolüne dikkat çekmektedir. Medyanın toplumsal güç olarak ideolojilerin 

çerçevelenmesinde etkin olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda haberi 

anlamanın toplumsal inşa ve toplumsal kaynak mekanizması olduğunu ifade 

etmektedir. Medyada çerçeve, izleyici ya da okuyucunun kendi yaşantısının 

dışındaki dünyayı ‘doğal’ olarak gösterilmesinden oluşmaktadır. Haberci 

olayları kavrama, yorumlama ve aktarma süreçlerinde ‘seçim, vurgu, dışlama’ 

olmak üzere üç farklı kalıptan yararlanarak metinde düzenlemelere gitmektedir 

(1980: 17).  

Çerçeveleme, ele alınan konun haberde nitelendirme biçimi ile izleyici 

ve okuyucu tarafından nasıl anlaşılacağını etkilemektedir. Kısaca ifade etmek 

gerekirse çerçeveleme, medyadan neyi edineceğimizin yanı sıra nasıl 

düşüneceğimizi de belirlemektedir (Scheufele ve Tewskbury 2007). Bertram 

Scheufele (2004) çerçeveleme etkisini ‘bilişsel çerçeveler’ olarak 

adlandırmakta ve dört başlık altında toplamaktadır: 

- Etkinleştirme etkisi: Alıcının zihninde yer alan şemalar, medya 

çerçevelemesi aracılığı ile etkinleşmektedir. 

- Dönüştürme etkisi: Alıcının zihninde yer alan şemalar, medya 

çerçevelemesi aracılığı ile değiştirilmektedir. 
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- Oluşturma etkisi: Alıcının zihninde henüz var olmayan şemalar 

medya çerçevelemesi aracılığı ile kurulabilmektedir.  

- Tutumsal etki: Alıcının mevcut tutumu, medya çerçevelemesi 

aracılığı ile değiştirilebilmektedir (Scheufele, 2004).  

Buradan hareketle bilişsel çerçeveleri bireyin yeni bilgileri işleyebilmesi 

için eski bilgileri belleğinden çağırması olarak özetlemek mümkün olacaktır. 

Farklı kaynaklardan mesaj alan birey kendi içinde bulunduğu çevreyle 

harmanlayarak bir araya getirmektedir. Medya tarafından çerçeveler 

üretildiğinde, birey kendi bilgileriyle medyadan gelenleri bir rekabet içerisinde 

ele alarak yorumlamakta ve anlamlandırmaktadır. Elbette medya çerçeveleri 

bireyler üzerinde aynı etkiyi yapmamakta ve bireysel farklılıklarla 

şekillenmektedir (Entman, 1993).  

3. Yöntem 

3.1. Çalışmanın Amacı, Örneklem ve Yöntem 

Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim 

kapsamında, milletvekili çıkaran siyasi partilerin dijital platformlarda 

yayınlanan reklam filmlerinde yer alan propaganda, çerçeveleme paradigması 

bağlamında incelenmiştir. Gamson ve Modigliani (1989)’nin ortaya attığı 

çerçeveler frames metafor, betimleme, tasvir, örnek ve görsel imgeler olarak 5 

(beş) kategoride ele alınmış ve 50 koltuklu mecliste en fazla milletvekili çıkaran 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) (n=24) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 

(n=18)  dijital platformda yer alan reklam filmlerini incelemek çalışmanın 

temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma, Kuzey Kıbrıs siyasal iletişim 

incelemelerine dijital propoaganda noktasındakatkı koyacak nitelik 

taşımaktadır.  

Kategoriler çerçevesinde analiz edilen reklamlarda Gamson ve 

Modigliani (1989)’nin ortaya attığı çerçeveler frames metafor, betimleme, 

tasvir, örnek ve görsel imgeler olarak 5 (beş) kategoride ele alınırken her bir 

kategori için göstergebilimsel çözümlemelerin farklı dinamik ve 

yaklaşımlarından da faydalanılarak eş yönlü olarak hem keşfedici hem de 

betimleyici bir araştırma ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu noktada dikkat 
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edilen analiz birimleri ve göstergebilimsel yaklaşımlar her bir çerçeve 

kategorisi için Tablo 2’de özetlemektedir.  

 

Tablo 2. Gamson ve Modigliani (1989) Çerçeveler Analizi 

Kategoriler Analizdeki Karşılık 

Metafor Çalışmada reklam filmlerinde ortaya koyulan 

metaforik anlatımlar kullanılan sembol ve işaretlerin 

kültürel ve siyasi anlamları Kuzey Kıbrıs paradigması 

çerçevesinde incelenecektir.  

Betimleme Reklam filmlerinde yer alan metaforlara yönelik sözlü 

betimlemeler incelenecek ve destekleyici çerçeveler 

olup olmadıkları ortaya koyulacaktır.  

Tasvir Çalışmada incelenen metafor ve betimlemelerin tasvir 

ettiği anlamlar Barthes’ın yan anlam ve düz anlam 

karşılaştırması ile ortaya koyulacaktır.  

Örnek Kullanılan çerçevelerin örneklerinde Levi-Strauss ve 

Vladimir Propp’un eşsüremli ve artsüremli 

çözümleme karşılaştırmaları yapılacaktır.  

Görsel 

İmgelem 

Görsel imgelemde metafor, betimleme ve tasvire 

bakılmıştır.  

  

Bu yolla, çalışmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 

Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim kapsamında, milletvekili 

çıkaran siyasi partilerin dijital platformlarda yayınlanan reklam filmleri 

oluştururken, örneklemini 50 koltuklu mecliste en fazla milletvekili çıkaran 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) (n=24) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 

(n=18) dijital platformda yer alan reklam filmleri oluşturmaktadır. Çalışmada 

amaçlı örneklem tekniği kullanılarak en fazla milletvekiline sahip iki siyasi 

parti belirlenmiş ve analiz birimi olarak kaydedilmiştir.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi 

kullanılmış ve belirlenen reklam filmlerine yönelik içerik analizi uygulanmıştır. 

Reklam filmleri dijital platformlarda yayınlanma ve en çok izleyiciye ulaşma 

filtrelemelerinden sonra belirlenmiş olup aşağıda künyeleri verilen reklam 
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filmleri analize dahil edilmiştir. Buradan hareketle Gamson ve Modigliani 

(1989) çerçeveler analizi bağlamında 5 (beş) başlıkta reklam filmlerinin 

analizleri üzerinden aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

Araştırma Sorusu 1: 

Kuzey Kıbrıs özelinde iktidara yönelik siyasal reklamlarda dijital 

propaganda kullanılmakta mıdır? 

Araştırma Sorusu 2:  

Kuzey Kıbrıs özelinde belirlenen dijital propaganda örnekleri olarak 

reklam filmlerinde Gamson ve Modigliani (1989) çerçeveler analizi 

bağlamında öne çıkan unsurlar nelerdir?  
 

4. Bulgular 

Bu çalışmada 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti milletvekilli seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın 

açıkladığı sonuçlar doğrultusunda KKTC meclisinde 24 (yirmi dört) koltuk ile 

UBP ve 18 (on sekiz) koltuk ile CTP’nin dijital platform ortamı olarak 

YouTube’da yayınlanan parti siyasal seçim kampanya reklamlarına yönelik 

dijital propaganda analiz çerçeveleri kapsamında yapılan incelemelerde öne 

çıkan bulgular sırasıyla özetlenmektedir.  

Reklam filmlerinde ortaya koyulan metaforik anlatımlar kullanılan 

sembol ve işaretlerin Kuzey Kıbrıs paradigması çerçevesinde kültürel ve siyasi 

anlamları açısından incelenmiştir. Tablo 3 çerçeve analizi bağlamında 

metaforik anlatımları özetlemektedir. Metaforik anlatımlar için belirlenen 

sembol ve işaretler Semboller ve İşaretler Kökenleri ve Anlamlarına Dair 

Görsel Bir Rehber kitabından faydalanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.   
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Tablo 3. UBP Reklam Filminin Çerçeve Analizindeki Metaforik Anlatımları 

Metafor Sembol ve 

İşaret 

Kültürel ve 

Siyasi İşlev 

Görüntü 

 

 

Gün 

doğumu 

 

 

Güneş 

 

-Parti 

logosu ile 

ilişkisi 

-UBP’nin 

yükselişi 

 

 

Su, 

doğum ve 

yaratılış 

 

Kaplumbağ

a 

-UBP’nin 

köklü tarihi 

-Kuzey 

Kıbrıs’ın dış 

pazarda 

temsili 

 

 

 

Çoğalmak 

 

Portakal, 

Narenciye 

 

-Bereket 

-Üretim 

 

 

Toplumsa

l Varoluş 

 

Hayvancılık

, Çoban 

 

-Emek 

-Halkla 

bütünleşme

k 

 

 

 

Köklü 

Geçmiş 

 

 

Büyük Han 

 

 

Tarihi 

değerler 
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Tablo 3, UBP reklam filminin çerçeve analizinde metaforik anlatımları 

özetlemektedir. Gün doğumu metaforu ve güneş sembolü parti logosuyla 

özdeşleştirilirken seçim döneminde partinin yükselişini sembolize etmektedir. 

Kıbrıs adasını sembolize eden özelikler arasında yer alan kaplumbağalarla hem 

kültürel bir değere vurgu yapılmakta aynı zamanda da su, doğum ve yaratılış 

metaforlarının kaplumbağa sembolü temsil edildiği görülmektedir. Yine Kıbrıs 

adasının yerel ürünlerinin başında gelen narenciye görselleri kullanılarak 

çoğalma metaforuna yer verilirken partinin seçimde yükselen ivmesine ilişkin 

atıfta bulunulmaktadır. Emeğe ve tarihi değerlere önem veren bir siyasi parti 

olduklarını ifade etmek üzere seçilen görsellerle de toplumsal varoluşa 

gösterilen önem ve geçmişe duyulan saygı öne çıkarılmak istenmektedir. Tablo 

4, reklam filmlerinde yer alan metaforlara yönelik sözlü betimlemeler 

noktasında sembol ve işaretleri takip eden reklam şarkısı sözlerinin destekleyici 

çerçeveler olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada çalışmada ele 

alınan metaforlar reklam şarkısının başladığı 0.15’inci saniyeden sonraki 

metaforlar olarak yer almaktadır. Dolayısıyla Tablo 3’te yer alan metaforlar 

UBP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik Anlatımlarının 

Betimlemeleri analizine dahil edilmemiştir. 
 

Tablo 4. UBP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik Anlatımlarının 

Betimlemeleri 

Sembol ve 

İşaretler 

Şarkı 

Sözleri 

Barthes 

Yananlam/Düza

nlam 

Görüntü 

 

Beşparmak 

Dağları ve 

Bayrak 

 

Beyaz 

bayrak 

üstünde 

yıldız 

ile ay 

 

Düzanlam 

 



341 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

 

 

 

Şehitlik, 

Mücahit, 

Yansıyan 

Asker selamı 

 

Mevzu 

bahis 

vatansa 

gerisi 

detay 

 

 

Düzanlam 

 

 

UBP atkısı 

 

Yola 

çıktı 

yürüyor 

dimdik 

ayakta 

 

 

Düzanlam 

 

 

Miting, Halk 

desteği 

 

Tek 

başına 

iktidar 

yolun 

sonund

a 

 

 

Düzanlam 

 

 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

ve KKTC 

Bayrakları 

 

Ulusal 

birlik 

demek 

egemen

lik 

demek 

 

 

Yananlam 

 

-Seçilip temsil 

edilen 

Cumhurbaşka

nları -

Duvardaki 

 

 

Güçlü 

bir 

devlet 

 

 

 

Yananlam 
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fotoğraf 

çerçeveleri 

güçlü 

bir 

millet 

 

- 

Ulusal 

birlik 

demek 

adalet 

demek 

 

- 

 

- 

 

- 

Tek 

başına 

iktidar 

istikrar 

demek 

 

- 

 

- 

 

UBP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik Anlatımlarının 

Betimlemeleri bağlamında ele alınan şarkı sözlerinin kullanılan sembol ve 

işaretlerle büyük oranda uyum içinde olduğu Tablo 4’de de görülmektedir. 

Çoğunlukla düzanlamın yer aldığı sözlerde yananlam olarak kullanılan sözlerin 

Türkiye Cumhuriyeti ve eski seçilmiş partili cumhurbaşkanları ile 

ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Şarkı sözlerinin son iki dizesinde herhangi bir 

yananlam ya da düzanlama rastlanmamaktadır. Tablo 5 CTP Reklam Filminin 

Çerçeve Analizindeki Metaforik Anlatımları özetlenmektedir. 
 

Tablo 5. CTP Reklam Filminin Çerçeve Analizindeki Metaforik Anlatımları 

Metafor Sembol 

ve İşaret 

Kültürel ve 

Siyasi İşlev 

Görüntü 

 

 

Dinamizm, 

yenilenme 

 

 

Ateş 

 

 

Birliktelik 
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Ateş 

etrafında 

toplanma 

 

 

Miting 

 

 

Birlik 

beraberlik 
 

 

Tablo 5’te yer CTP Reklam Filminin Çerçeve Analizindeki Metaforik 

Anlatımları ele alındığında ateş sembolünün ve ateş etrafında toplanmanın öne 

çıktığı görülmektedir. Dinamizm ve yenilenme metaforuna vurgu yapan reklam 

filmi birliktelik, birlik ve beraberlik kültürel değerine verilen önemi ortaya 

koymaktadır. Tablo 6 CTP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik 

Anlatımların Betimlemeleri bağlamında yer alan metaforlara yönelik sözlü 

betimlemeler noktasında sembol ve işretleri takip eden reklam şarkısı sözlerinin 

destekleyici çerçeveler olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada 

çalışmada ele alınan metaforlar reklam şarkısının başladığı 0.20’nci saniyeden 

sonraki metaforlar olarak yer almaktadır. Dolayısıyla Tablo 5’te yer alan 

metaforlar CTP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik Anlatımlarının 

Betimlemeleri analizine dahil edilmemiştir.  

Tablo 6. CTP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik Anlatımların 

Betimlemeleri 

Sembo

l ve 

İşaretl

er 

Şarkı 

Sözleri 

Barthes 

Yananlam/Düza

nlam 

Görüntü 

Zafer 

İşareti 

Bu 

seçimde 

yoksulluk 

gidiyor 

 

Düzanlam 

 

- 

- Şimdi bu 

şehirde 

doğuyor 

 

Düzanlam 

 

- 
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- Yalan 

gidiyor, 

zaman 

gidiyor 

Yananlam - 

 

 

Kalabal

ık 

 

 

 

Halkın 

gücü 

yurdu 

sarıyor 

 

 

Düzanlam 

 

 

 

Atkı ve 

Yeşil 

Renk 

 

 

Buraya 

kadar, 

CTP yine 

geliyor 

 

 

 

Düzanlam 

 

- Umut 

geliyor 

Yananlam - 

 

- 

Kıbrıs’ta 

barış 

engellene

mez 

 

Yananlam 

 

- 

 

Tablo 6’da yer alan CTP Reklam Filminin Çerçeve Analizinde Metaforik 

Anlatımların Betimlemeleri ele alındığında yananlam ve düzanlamların aynı 

oranda kullanıldığını ortaya koyarken, şarkı sözlerinin sadece iki dizesinin 

reklam filminin görselleri ile örtüştüğü görülmektedir.  
 

SONUÇ 

Siyasal iletişim konusu ve etki alanı gereği her dönem ilgi odağı olmayı 

başarmıştır. Bunun yanında pek çok alanda olduğu gibi siyasal iletişim alanında 

da yeni iletişim teknolojilerine entegrasyon sürecindeki farklılaşma ülkeler ve 

kültürel özellikler bazında değişiklik ortaya koymuştur. Bu anlamda görece geç 
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sayılabilecek bir entegrasyonun gözlemlendiği Kuzey Kıbrıs özelinde ise 

dijitalleşmenin siyasal iletişim alanına kayması sosyal medya ortamlarında 

siyasi liderlerin bireysel çabaları ile başlamış akabinde oartiler bazında 

kurumsal bir çabaya evrilmiştir. Sosyal ağların artan ivmede önemi ve etki 

alanının genişliği ile siyasal seçim süreçlerinde öne çıkması bir yana tüm 

siyasal iletişim aktiviteleri ve propaganda faaliyetleri de medya 

yakınsamasından nasibini almıştır. Kuzey Kıbrıs’ta seçmen davranışlarının da 

sosyal medya üzerinden okumalarının somut örnekleri seçim sonuçlarına son 

dönemlerde yansırken, kamuoyunun nabzı ise sosyal medya ve etkileşimler 

üzerinden konuşulmaktadır. Görece eski sayılabilecek olan Facebook ve 

YouTube hala daha Kuzey Kıbrıs ekseninde ön planda yerini korurken dünya 

ölçeğindeki Twitter’ın etkisi daha sonraki dönemlerde beklenmektedir. Bütün 

bu bilgiler ışığında çerçeveleme paradigması bağlamında dijital 

propagandaların dijitalleşmesi, yeni ve gelişme aşamasında olan bir olgu olarak 

iktidara uzanan yolda reklamın ve görünür olmanın önemi için çalışmada ortaya 

çıkan başlıca olgular şu şekilde sıralanmaktadır: 
 

• UBP Semboller ve işaretler anlamında daha zengin bir seçim reklam 

filmi hazırlamıştır öte yandan CTP semboller ve işaret 

kullanmamıştır. 

• UBP seçim reklam filminde sinematografik öğeler ve kurgu öne 

çıkarken CTP seçim reklam filmi miting görüntülerinin kolajından 

oluşmaktadır. 

• UBP seçim reklam filminde sıklıkla düzanlam kullanılırken CTP 

seçim reklam filminde yananlamla propaganda öne çıkmaktadır. 

• UBP seçim reklam filminde yananlam TC ile ilişkilendirilirken CTP 

seçim reklam filminde yananlamlar rakip parti olan UBP ile 

ilişkilendirilmiştir.  

• UBP seçim reklam filminde ve CTP seçim reklam filminde ortak 

sembol ve işaretler parti logoları, atkı kullanımı, miting görüntüsü ve 

halkla birlikteliktir. 

• UBP seçim reklam filminde ve CTP seçim reklam filminde ortak 

sembol ve işaretlerin bir diğeri de her iki seçim reklam filmlerinin 

doğuşu simgeleyen güneş ve ateş ile başlayarak parti logolarıyla 

bitmektedir.  
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• UBP seçim reklam filminde bayrak kullanımı propaganda öğesi 

olarak milliyetçilik ideolojisinin öne çıkarırken CTP seçim reklam 

filminde bayrak kullanılmaması ve son slogandaki Kıbrıs’ta barış 

engellenemez öne çıkan farklılıklar olarak belirlenmiştir.  

• UBP seçim reklam filminde tarihsel değerler yer alırken CTP seçim 

reklam filminde tarih ve kültüre vurgu bulunmamaktadır.  
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GİRİŞ 

“Herkesin şeytanı vardır. Kişinin kendi 

nefretiyle beslenir, keser, öldürür, tecavüz 

eder, zayıflıklarını kullanır. Sadece kötüler 

kurtulur. Hepimiz değersiz birer mahlûk 

olduğumuzu biliriz.”    -Mickey 

Toplum üzerinde önemli etkilere sahip olan sinema sektörü, eğlence 

aracı olarak kullanılırken aynı zamanda toplumsal sorunları konu edinip bunu 

beyaz perdeye aracılığı ile izleyicilere aktarmaktadır. Toplumsal konular, farklı 

şekillerle ve farklı amaçlarla izleyiciye sunulmaktadır. Konuyu sunuş biçimleri 

ve estetize ediş biçimleri, izleyicilerin o konu hakkındaki fikirlerini ve o konuya 

dair tutumlarını da etkilemektedir. Sinemada sıkça yer verilen konulardan biri 

de şiddet olgusudur. 

 Zorlama, güç, psikolojik ya da fiziksel zarara sebep olabilecek söz ya da 

davranışlarda bulunma olarak tanımlanabilen şiddet hep var olmuş bir 

kavramdır. Kültüre ve yaşanan döneme göre şiddetin tanımı da değişiklik 

göstermektedir. Eski çağlarda şiddet, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmek ve 

topraklarına sahip çıkabilmek için başvurdukları bir yöntem olmuştur. Şiddetin 

zaman içinde yapılan tanımlarında ise kavramın insandan ayrı düşünülmediği 

görülmektedir. Bu nedenle şiddet, her alanda kendini göstermektedir. Sinema 

da bu alanlardan bir tanesidir. 

Şiddet beyaz perdede oldukça sık kullanılan bir konu olmuştur. Sinema 

ve şiddet ilişkisinde şiddet, estetize edilerek izleyiciye sunulmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında ele alınan Oliver Stone’nın yönetmenliğini yaptığı Katil 

Doğanlar (Natural Born Killers, 1994) filmi, şiddeti estetize ederek, beyaz 

perdeye yansıtılan önemli filmlerden bir tanesidir. Filmde yer alan şiddet 

olgusu, gerçek hayattan seri katillerle de desteklenmiş ve çalışmada seri 

katillerin medyaya yansımalarına da yer verilmiştir.  

Araştırma; 

1. Medya şiddeti meşrulaştırır mı? 
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2. Şiddet, Katil Doğanlar filminde ne şekilde yansıtılmıştır? 

3. Sinema şiddeti nasıl estetize eder? sorularına yanıt aramaktadır. 

Yapılan kapsamlı ve detaylı literatür çalışmasında, bu araştırmaya 

kaynaklık edebilecek “şiddetin estetize edilmesi” ile ilgili bir filmi sosyolojik 

açıdan analiz eden bir kaynak bulunamamıştır. Bu bağlamda çalışmanın; özgün 

nitelikleri ile literatürdeki eksikliği doldurması ve gelecek olan çalışmalara 

kaynaklık edebileceği düşünülmektedir. 

1. ŞİDDET 

Şiddetin farklı tarihi dönemler ve çeşitli kültürlerden kaynaklı birçok 

farklı tanımı yapılmaktadır. Bu farklılıklar da şiddetin net bir tanımının 

olmasını zorlaştırmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütüne göre, şiddetin en genel 

tanımı bireyin kendisine, başka bir kişiye veya bir grup ya da topluluğa karşı, 

fiziksel bir yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği veya 

yoksunlukla sonuçlanan ya da sonuçlanma ihtimali fazla olan fiziksel güç veya 

gücün tehdit edilerek ya da eyleme dökülerek gerçekleştirilmesidir (WHO, 

2022). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şiddetin yaygın olan fiziksel 

algılanmasının yanında psikolojik sorunlar başta olmak üzere birçok soyut 

etkisi bulunmaktadır.  

Vatandaş’a göre, birey bilerek ve isteyerek, bir başkasına fiziksel ya da 

ruhsal açıdan zarar vermek istiyorsa bu şiddettir. Ama gerçekleşme biçimi aynı 

olmasına rağmen istemeden ve amaçlanmadan zarar verici davranışta 

bulunuluyorsa bu şiddet kapsamında değerlendirilmemektedir (Vatandaş, 

2021, s. 406). Amaç şiddet için önemli bir belirleyicidir. İstemeden ve 

planlanmadan zarar verici davranışlar şiddet olarak adlandırılmamaktadır. 

Kişinin üzerine düşünmesi ve zarar verici eylemi amaçlaması gerekmektedir. 

Kişinin bir başka kişiye zarar verici davranışta bulunmasında niyete bağlı 

olarak, bu davranış şiddet ya da kaza olarak tanımlanabilmektedir. 
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Cinayet, psikolojik baskı, tehdit, işkence vb. gibi olayları kapsayan 

şiddet kavramının temeli güce dayanmaktadır. Fiziksel şiddetin güç ile doğru 

orantılı olarak ortaya çıkması daha sık gerçekleşmektedir. Bedensel şiddet her 

zaman, fiziksel olarak daha güçlü olan kişiler tarafından uygulanmamaktadır. 

Psikolojik baskılar ile pasif hale getirilmiş fiziksel olarak daha güçlü bir birey, 

fiziksel olarak daha zayıf bir kişi tarafından şiddete uğrayabilmektedir.  

Şiddeti sadece psikolojik ve fiziksel şiddet şeklinde sınıflamak şiddetin 

etkisini de sınırlandırmak anlamına gelmektedir.  Şiddet; fiziksel, duygusal, 

cinsel, ekonomik ve siber olmak üzere çeşitli başlıklar altında 

değerlendirilmektedir (Polat, 2016, s. 17-18). Daha çok kişinin bedenine 

yönelik olan fiziksel şiddet, fiziksel güce dayalıdır. Fiziksel şiddet küçük ve 

hafif yaralanmalara sebep olabileceği gibi cinayete de sebep olmaktadır (Akkaş 

& Uyanık, 2016, s. 38). Duygusal şiddet, bireyi örselemek, baskı altında küçük 

düşürücü şeyler yapmaya ve ahlaki prensiplerine göre yanlış olan şeyleri 

yapmayı zorlamaktır. Kişinin tüm parasının bir başkası tarafından kontrol 

edilmesi, ekonomik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Cinsel şiddet, işinin rızası 

ve isteği olmadan cinsel ilişkiye zorlamak ve cinsel ilişki de rızası olmadan 

şiddet uygulamaktır (Polat, 2016, s. 18). Türü ne olursa olsun şiddetin 

görünürde bir uygulayanı bir de mağduru vardır ancak şiddetin temelinde ve 

derinliklerinde sosyo-ekonomik yapı, kültür, aile yapısı, eğitim ve bireylerin 

iletişim özellikleri gibi birçok etken bulunmaktadır. 

Kurdaş, şiddetin net bir tanımını ve sınıflandırmasını yapmanın zor 

olduğunu belirtmektedir.  Çünkü toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, 

şiddetin anlamının, kapsamının, sınırlarının ve etkisinin de sürekli olarak 

değişime uğramasına sebep olmaktadır (Kurdaş, 2019, s. 557). Toplumda 

ekonomik etmenler, eğitim düzeyleri ve kültürel olgular, şiddet olaylarını 

etkilemektedir. Tarihe bakıldığı zaman pek çok farklı sebeplere dayanan şiddet 

örnekleri görülmektedir. Çok eski çağlarda insanlar yaşamlarını sürdürebilmek 

ve kendi alanlarını koruyabilmek için şiddete başvurmuştur. Geçmişte farklı 
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sebeplerle ve bazen zorunda kalınarak başvurulan şiddet giderek artmış ve 

yaygınlaşmıştır.  

Sunal ve Arkan’a göre ise insanın doğumuyla birlikte getirdiği bir dürtü 

olan saldırganlık, insanın içinde bulunduğu yaşamsal döngüde, yaşam 

koşullarını tehdit altında hissettiği durumlarda, bir şeyleri elde etmek ihtiyacı 

duyduğunda, psikolojik veya fiziksel şiddet uygulama konusunda 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır (Sunal & Arkan, 2020, s. 241). Şiddet sadece 

bir başkasına karşı yapılan bir eylem değildir. Kişinin intihar etmesi, kendine 

zarar vermesi ve çok fazla uyuşturucu madde kullanması da kendisine karşı 

uyguladığı bir şiddettir. Tüm sosyal bilimlerde farklı biçimde yer alan şiddet, 

hukuk, ekonomi, pedagoji ve siyaset biliminden sanata kadar çok yönlü bir 

konudur (Erkanı, 2013, s. 17). Şiddetin mağduru kim ya da hangi canlı olursa 

olsun uygulayıcısı bu süreçten çoğu kez haz duymakta, mağduru yok saymakta 

ve sonuçlarının etkilerini uzun süre fark etmemektedir. 

1.2. Şiddet ve Sinema  

Şiddet geçmişten bugüne birçok sanat dalında ortaya çıkmış ve 

neredeyse bütün kültürlerde tasvir edilen konulardan birisi olmuştur. Her 

dönemde sanat eserlerine ilham haline gelen şiddetin, tarihin ilk yıllarından 

itibaren süregelen bir olgu olması bu kavramın sinemaya ve medyaya da erken 

girmesine sebep olmuştur (Balabanlar, 2020). Sinemada şiddetin ele alınışı 

toplumdan topluma farklılık gösterse de kullanılan motifler birbirine 

benzemektedir.  

Yılmazok’a göre sinemaya yansıyan şiddeti en genel haliyle ikiye 

ayırmak mümkündür. İlk olarak toplumsal belleğe hitap eden filmler ve 

bireysel dramları anlatan filmler vardır. Bunlardan ilki; toplumsal belleğe hitap 

eden filmler yani insanların yaşadığı büyük acıları, savaşları konu edinirken 

bireysel dramları anlatan filmlerdir.  Bu tarz filmler, ele aldıkları hikâyelerin 

konularına göre ve onları seyirciye daha iyi aktarabilme amacıyla şiddeti 

kullanmaktadırlar. İkinci grup filmler ise şiddeti sadece eğlence aracı olarak 
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kullanan filmlerdir. Bu filmler kişisel dramlardan ayrı, çok sayıda şiddetin yer 

aldığı filmlerdir (Yılmazok, 2016). Sinemada şiddetin izleyici üzerindeki en 

büyük etkisi izleyicileri şiddet unsurlarına alıştırması ya da taklit edilmesidir. 

Sürekli şiddet görüntülerinin izlenmesi bireylerin şiddetle ilgili duygularının 

duyarsızlığa doğru evrilmesine neden olmaktadır.  

 Kovboy filmleriyle sinemada kendine yer bulmaya başlayan şiddet, 

toplumsal sorunların yansıtıldığı beyaz perdede daha çok işlenmeye ve izleyici 

karşısına çıkmaya başlamıştır. Şiddetin sinemaya yansıtılmasıyla farkındalık 

oluşturulacağını düşünenlerine yanı sıra, şiddetin sinemada yer almasına karşı 

çıkarak bunu özendirici davranış olarak yorumlayanlar da mevcuttur. Erkanı’ya 

göre Homeros’tan beri sanat, şiddetin yaşam içindeki tüm varoluşlarını estetize 

etmiştir. Sanat, şiddeti estetik hale getirerek duyulabilir, görünebilir ve 

okunabilir kılmıştır. Sanatın şiddeti estetik hale getirmesi, etik olarak şiddeti 

desteklemek anlamına gelmemektedir (Erkanı, 2013, s. 17 ). Bu tartışmanın 

benzeri televizyondaki diziler için de yapılmaktadır. Şiddetin çok fazla yer 

aldığı dizilerin toplumun en önemli sorunu olan şiddet için farkındalık 

oluşturmasının amaçlandığı savunulurken aksini savunanlar şiddetin gündelik 

hayatın bir parçası olduğu ve çok kolay taklit edilebilir hale geldiği yönünde 

görüş belirtmektedirler.  

Sinemada şiddetin artması beyaz perdede de seri katillerin artmasını da 

beraberinde getirmiştir. Toplumun aynası olan sinema, filmlerde işlediği seri 

katil karakterlerini toplum içinden seçerek beyaz perdeye yansıtmaktadır. 

Birçok seri katil sinema filmlerinde işlenmekte, onlardan bahsedilmekte ya da 

o seri katilin hikâyesi üzerinden senaryo yazılmaktadır. İzleyiciler hem gerçek 

seri katillere hem de filmlerde işlenen seri katillere sempati ve hayranlık 

duyabilmektedir. Erdoğan’a göre seri katillerin popüler kültür içerisinde yer 

alması “negatif ikon” olarak adlandırılmaktadır. David Berkowitz, Ted Bundy, 

Andrey Çikatilo gibi farklı dönem ve ülkelerde seri cinayetler işleyen kişilerin 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 356 

 

yanı sıra filmlerdeki kurmaca seri katiller de yoğun ilgi görmektedir (Erdoğan, 

2021). 

Filmlerde seri katillere ya da şiddete yer verildiği zaman, şiddeti haklı 

gösterecek bir neden de verilmektedir. Bu şekilde de izleyici şiddeti haklı 

bularak bu durumu meşru hale getirebilmektedir. Şiddet uygulayan karakter, 

belirli sebeplere dayandırılarak kahraman (anti-kahraman) haline 

getirilebilmektedir. Bu tarz filmlere, Joker, Fight Club, Kuzuların Sessizliği ve 

Taxi Driver’ı örnek olarak vermek mümkündür. 

Kötü bir geçmişe ya da şiddete başvurmak için haklı sebeplere sahip olan 

seri katillerin yanı sıra bir de psikolojik olarak sorunları olan, akıl sağlığı 

yerinde olmayan ve bu yüzden şiddete başvuran karakterler vardır. Bu 

karakterlere örnek olarak Split filminde çoklu kişilik bozukluğuna sahip olan 

Kevin karakterini vermek mümkündür. 

Sinema, görsel bir disiplindir ve sinemada gösterilen şiddet eylemleri 

görsel şiddetin kapsamına girmektedir. Görsel şiddetin; sembolik, törensel ve 

aşırı gerçek olmak üzere üç biçimi vardır. Törensel şiddet, sıradan ve tahmin 

edilebilir olurken, sembolik şiddette nedensellik üzerine yoğunlaşılmaktadır. 

Törensel şiddet görselliği ön planda tutup, yüzeysel içeriklere yer verirken, 

sembolik şiddet, izleyiciye aklın sınırlarını ve varoluş konularını 

sorgulatmaktadır. Genellikle 1990 sinemasından sonra görülen aşırı- gerçek 

şiddet biçimi ise, naturalizme, parodiye ve gerçekçi diyaloglara yer vererek 

hikâyenin izleyiciyi daha çok içine çekmesine sebep olmaktadır (Yılmazok, 

2016, s. 181). Görsel şiddetin biçiminin nasıl olduğunun yanında üzerinde 

durulması gereken bir konu da;  izleyicilerin şiddeti nasıl algıladığı, nasıl 

yorumladığı ve değerlendirdiği olmalıdır. 

2. AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı, Katil Doğanlar filminin sinemasal 

anlatıda şiddetin bireyi ne hale getirdiği ve medyanın bu şiddeti nasıl ve ne 

şekilde ele aldığını iletişimsel ve sosyolojik bakış açısı ile ortaya koymaktır. 
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Filmlerin, toplumsal bilimlere bağlı bir çerçevenin kullanılmasıyla 

sosyolojik ölçütlere uygun olarak ele alınmasını hedefleyen bu yaklaşım ile 

birlikte filmler toplumsal sanat ile birer kültür öğesi kapsamında 

değerlendirilerek eleştirilmektedir. Sosyolojik analiz yöntemi kullanılarak, 

filmler sanatçının estetik özelliklerini ya da sübjektif dışavurumu açısından ele 

almak yerine, filmin ortaya çıkarılmış olduğu dönemin ya da içeriğinde yer 

verdiği dönemin sosyal koşullarının değerlendirilmesini ön plana 

çıkarmaktadır. Sosyolojik eleştiri yönteminin temelinde filmler; ulus, ırk, 

cinsiyet ya da sınıf gibi farklı açılardan ele alınarak incelenmektedir (Özden, 

2004, s. 153-154). 

Filmler, birçok disiplini bir anlatı içerisinde topladığı için film 

çözümlemelerinde de tek bir analiz yönteminden yararlanmak güçtür. Bunun 

sebebi diğer disiplinlerin de iç içe olmasıdır. 

Sosyolojik film eleştirisi, film içinde bulunan sosyolojik veriler 

hakkında bir yargılamada bulunmak için ideolojik eleştiriye kolaylıkla 

başvurabilmektedir. Çünkü sosyal ilişkiler çağdaş toplum içerisinde yer alan 

sınıf ve cinsiyete bağlı olarak iktidar ilişkileri içinde bulunan egemenlik 

biçimleri tarafından belirlenmektedir (Özden, 2004). 

Sosyolojik film analizi yöntemi, filmlerin ticari işleyişine de katkıda 

bulunmaktadır. Filmleri kendi yaklaşım ölçütlerine uygunlukları ile birlikte 

ortaya koyarak seyircinin filme çekilmesini de sağlamaktadır. Bunun yanında 

sosyolojik film eleştirisi filmleri bir araç olarak kullanarak toplum, kültür ve 

sanat üzerine düşünceler ortaya koyulmasını sağlayan bir zeminden 

faydalanmaktadır (Uğur, 2016, s. 921). 

Çalışmada, amaçlı örneklem metodu kullanılarak seçilen 1994 yapımı 

Katil Doğanlar filmi, “şiddetin meşrulaştırılması” ekseninde incelenmiştir.  Bu 

bağlamda, film (anlatı) nitel araştırma yöntemleri bünyesinde yer alan 

sosyolojik analiz yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Analiz birimi olarak 

filmdeki diyaloglar (söylemler) ve sahneler kullanılmıştır.  
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Sinemada ve medyada şiddet gösteriminin çok fazla olduğu ve bu 

durumun şiddeti özendirdiği gibi aynı zamanda şiddet uygulayan karakterleri 

ilahlaştırarak meşrulaştırdığı bilinmektedir. Katil Doğanlar filmi, medyada 

şiddetin meşrulaştırılması, şiddeti kutsaması ve şiddeti gerekli kıldığına dair bir 

anlatıma sahip olması nedeni ile seçilmiştir. Bu inceleme, üç temel kategori 

altında ele alınmıştır. Bu kategoriler; 

Şiddetin Meşrulaştırılması 

Stres Atma Yöntemi Olarak Şiddet 

İlahlaştırılan Suçlular  

3. FİLMİN “ŞİDDET” EKSENİNDE SOSYOLOJİK 

ANALİZİ 

3.1. Filmin Özeti 

Oliver Stone tarafından 1994 yılında çekilen film, Mickey (Woody 

Harrelson) ve Mallory (Juliette Lewis) aşkını ele almaktadır. İkili şiddet ile 

aşklarını perçinleyen vahşi bir çifttir. Ortada hiçbir sebep yokken rastgele 

seçilmiş kurbanlarını öldürmekten zevk almaktadırlar. Ancak öldürdükleri 

insanların arasından bir kişiyi Mickey ile Mallory Knox’un hikâyesini herkese 

anlatması için serbest bırakırlar. Bu durum medya sayesinde ikilinin, halkın 

gözündeki şöhretini arttırmış ve birer medya ikonu haline getirmiştir. Peşlerine 

polis ile birlikte basının da düşmesiyle bir kovalamaca başlar ve her iki grup da 

katil çiftten bir şeyler öğrenmeyi amaçlamışlardır. 

3.2. Şiddetin Meşrulaştırılması 

Şiddetin toplum içerisinde, topluma nasıl sunulduğu kadar, nasıl kabul 

gördüğü de oldukça önemlidir. Şiddet genel olarak bir yaşam tarzı olarak 

benimsendiğinde sorun olarak görülmez ve sorun çözmenin bir aracı olarak 

onay görülmeyi bekler. Bu bağlamda filmdeki ana karakterler Mickey ve 

Mallory çiftinin benimsediği yaşam biçimi, şiddet etrafında şekillenmiş ve 
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şiddetle pekiştirilmiş tarzdadır. Toplum tarafından hiçbir şiddet türü 

benimsenip onay görmese de çiftin çizmiş olduğu “karizmatik” imaj, bir 

bakıma yarattıkları şiddeti meşru kılmaktadır. Medya tarafından bu durumun 

estetik bir şekilde sunulması ve ulaşılmak istenilen bir seviye haline getirilmesi 

de bu duruma örnek teşkil etmektedir.  

Gelişimini tamamlayamamış ülkelerde toplum dinamikleri, kültürel 

bozulmalar, itaatsizlik, kural tanımazlık (anomi) sebebiyle birçok uyumsuzluk 

ve sorun yaşanmaktadır. Yabancılaşmayla birlikte, kişinin kendini boşlukta 

hissetmesi veya kendine karşı değersizleşme duygusu beslemesi toplu öfke, 

toplumun alt kesimlerinde ani şiddete dönüşebilmektedir (Kocacık, Şiddet 

Olgusu Üzerine, 2001, s. 4). Çocukluk ve yetişkinlik döneminde kitle iletişim 

araçları ve medya içerikleri sayesinde kolay öğrenilebilen saldırganlık 

davranışlarının ortaya çıkması, (Kocacık, Toplumbilim, 2000, s. 111) şiddetin 

var olması ve sürdürülmesi konusunda temel sorun teşkil etmektedir. Aile 

içerisindeki şiddet, özellikle yetişen yeni nesiller için kötü bir örnek teşkil 

etmekte ve sağlıksız davranışları standartlaştırması bakımından toplumsal 

geleceği tehdit etmektedir (Cüceloğlu, 2002, s. 44). Filmde Mallory’nin ailesi 

ve özellikle babası tarafından maruz kaldığı taciz ve istismar, onun bir canavara 

dönüşmesinin temellerini oluşturmuştur. Babasının tacizlerine karşı annesinin 

hiçbir şey yapmaması ve durumun yönetmen tarafından eğlenceli şekilde 

gösterilmesi kadına yönelik şiddetin toplum tarafından çok da 

önemsenmediğine ve başta ailelerin bu duruma göz yumduğuna dair sosyolojik 

bir yaklaşımdır. Ailenin bu kadar umursamaz ve zalim olması bir süre sonra 

çocukların da aynı ölçüde “kötü” olmasına yol açmaktadır. Filmde bu kötülük 

başta baba üzerinden görülmekte, Mickey’nin Mallory’i kaçırmasından sonra 

ise yönü de değişmektedir. Mallory ailesine karşı intikam almak istediği için 

anne ve babasını acımasızca öldürmüştür. Bu duruma seyirci açısından 

bakıldığında ise Mallory’nin ailesini öldürmesi yasal bir hal almıştır. Filmde 
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şiddet (Mallory ile) doğup; (ailesini öldürmesiyle) gelişmekte; en son da 

(Mallory’nin ölmesiyle) ölmekte ya da özgür kalmaktadır.  

“Televizyon kötüdür ve kötü olanı içinde barındırır”. Filmin başından 

itibaren televizyon, gazete gibi birçok araçta cinayet, şiddet ve tecavüzle ilgili 

haberler sürekli bir biçimde izleyiciye gösterilmektedir.   Bu haberler, gerçek 

hayatın ve insanların ne kadar kötü olduğunu ve medyanın bunları 

yansıtmaktan hiç çekinmediğinin hatta sadece kötü olayların haber değeri 

taşıdığının bir yansımasıdır. Medyanın bu tarz haberlere oldukça fazla yer 

vermesini ve buradan prim yapması filmde, Wayne Gale (Robert Downey Jr.) 

karakteri üzerinden sıkça görülmektedir. Gale,  çiftin peşinde haber toplamak 

ve ünlü olmak için delicesine koşmaktadır. Kanalın reyting oranlarını arttırmak 

için tehlikeli ikiliyle röportaj yapmayı ve hapishaneye girmeyi bile göze 

almaktadır. Bu davranışı onun hayatına mal olsa bile bunu yapmaktan 

çekinmemektedir. Medya eleştirisi filmde Wayne Gale üzerinden seyirciye 

aktarılmıştır ve Gale’a birçok sahnede “TV’deki pislik”, “medya maymunu”, 

“medya kuklası” benzetmesi yapılmıştır. Bu duruma benzer olarak Grigory 

Petrov’un medya hakkındaki eleştirisi olan, “Basın bedenini satmakla geçinen 

hayat kadınıdır” (Petrov, 2020, s. 128) benzetmesi, Wayne Gale’in filmdeki 

pozisyonunu özetler niteliktedir.  

Seri katiller tüm dünya medyasında oldukça geniş yer kaplamakta ve 

halk tarafından büyük ilgi görmektedir. Çoğu zaman popüler kültürün bir 

parçası haline gelen seri katiller birçok film, dizi ve medyada izleyici ile 

buluşmaktadır.  Charles Manson, David Berkowitz, Ted Bundy, Andrey 

Çikatilo, Jeffrey Dahmer ve Karındeşen Jack (Jack the Ripper) gibi farklı 

dönem ve ülkelerde seri cinayetler işleyen katillerin yanı sıra Kuzuların 

Sessizliği (The Silence of the Lambs) filminden Hannibal Lecter, Dexter 

dizisinin başkarakteri Dexter Morgan gibi kurmaca seri katiller de sinema 

izleyicisi tarafından yoğun ilgiyle (Erdoğan, 2021) seyredilmiştir. Katil 

Doğanlar’da da gerçekteki seri katiller kadar ilgi gören çift, medyanın da 
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durumu estetize etmesiyle beraber halk tarafından adeta kahraman ilan 

edilmiştir. Filmin hapishane sekansında Mickey kendisini, karizmatik bir seri 

katil olan Ted Bundy ve tüm dünyada anılan Charles Manson ile kıyaslamakta 

ve Gale’a “onları geçtim mi?” diye sormaktadır. Bu durumu bir yarış haline 

getiren Mickey bu sorusu ile birinci sıraya yerleşmek için savaş vermekte ve 

canlı yayında şiddetin dozunu ne pahasına olursa olsun arttırmaktadır. Mickey 

ve Mallory’nin işlediği şiddetin karşılığı şöhret olmaktır; medyanın ise aldığı 

riskin karşılığı reyting yapmak ve Gale’in ünlü olma çabasıdır. Maalesef 

kullandıkları en önemli silah ise “şiddettir”. 

Hapishanedeki röportaj sekansında Mickey hiçbir insanın masum 

olmadığını dile getirerek, işlediği suçun “haklı” yönlerini canlı yayın sayesinde 

kitlelere empoze ederek, şiddetin aslında yapılması gereken temizlik işlemi gibi 

bir imaj yaratmasını amaçlamaktadır. Mickey cinayeti, doğadaki her canlı için 

normal bir davranışmış gibi dile getirmekte ve “her canlı şöyle ya da böyle bunu 

(cinayet) yapıyor. Türler, diğer türleri hayatta kalmak için öldürüyor” sözleriyle 

şiddeti yasal kılmaktadır.  

3.3. Stres Atma Yöntemi Olarak Şiddet 

Stres kuramına göre şiddet, kişinin yakın çevresinde meydana gelen stres 

veya gerilimin yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumun kişilere 

yönelttiği hedeflere ulaşamama, bireyin kendine atfettiği uyarıcıların ortadan 

kaybolması ya da buna duyulan endişe ve bireyin negatif uyarıcılarla karşı 

karşıya gelmesi sonucunda yaşanan stres, bireyi şiddete (Kurst-Swanger 

2003’ten aktaran (İzmirli, 2013) yöneltmektedir. Filmde bu kurama benzer 

olarak Mickey ve Mallory çifti, yaşadıkları stresi şiddetle dizginlemeye 

çalışmaktadır. Özellikle Mallory birilerini öldürdükçe kendini deşarj olmuş gibi 

hissetmekte,  hem dans edip hem de insanları rahatça öldürmektedir.  Yani bir 

başka deyişle şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan kişi stresle başa çıkma 

mekanizmaları geliştirmişlerdir. 
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Babasının öldürülmesi sekansında Mallory, Mickey’nin şiddet eylemi 

karşısında tıpkı vahşi hayvanlar gibi sevinç çığlıkları atmakta ve o da şiddet 

eylemine katılarak babasını öldürmektedir. Babasının bir zamanlar onun 

üzerinde uyguladığı şiddeti şimdi o babasına uygulamaktadır ve bu durumdan 

oldukça mutluluk duymaktadır. Benzer bir ifadeyle şiddete şiddetle karşılık 

vererek kendisini daha iyi hissetmektedir.  

Çift film boyunca zevk için rastgele birilerini öldürerek şiddeti stres atma 

yöntemi olarak kullanmaktadır. Kullandıkları uyuşturucu maddenin de 

etkisiyle şiddet eyleminden daha da haz almaktadırlar.  

Hapishaneden kaçış sekansında oluşan kaos ortamıyla medya, soyut bir 

azmettirici konumundayken somut bir katile dönüşmektedir. Wayne Gale da 

eline bir silah alıp ortalığa ateş ederek üzerinde bulunan baskı ve panikten 

kurtulup şiddet eylemine başvurmaktadır. Mickey tarafından sembolik olarak 

rehin alınmasıyla kurban konumundayken eline silah alınca katil pozisyonuna 

geçmektedir. Gale’in içinde bulunduğu stres, baskı ve korkunun ortadan 

kalkması “sanki ilk kez yaşadığımı hissettim, diğer alçakları da gebertelim” 

sözlerini sarf etmesine neden olmaktadır. Ve Gale da tıpkı Mickey ve Mallory 

çifti gibi stresini şiddetle taçlandırmıştır.  

3.4. İlahlaştırılan Suçlular 

Sinema her dönem kendi şiddetini uygulayacak kahramanlar ortaya 

çıkarmıştır. Amerika’da ve tüm dünyada çok konuşulan Charles Manson, Ted 

Bundy, David Berkowitz gibi birçok ünlü seri katil, halk tarafından adeta 

kahraman gibi benimsenip yaptıklarıyla gündem olmuşlardır. Medyada çok 

fazla yer aldıkları için ünleri daha geniş kitlelere kolayca yayılmıştır. Bir 

kültürün içinde yaşayanların, hangi bireyleri istenmeyen kişiler olarak 

gördüğünün ve dışladığının birer temsili olan katillerin yanında ünlü 

şahsiyetlerin de bu kültürde beğenilip takdir edilen değer, düşünce ve inançların 

temsilcileri olarak görüldüğü söylemek mümkündür. Ünün doğuşu, sürmesi ve 

takip edilmesi aşamalarında da en büyük rolü, tartışmasız medya 
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üstlenmektedir (Erdoğan, 2021, s. 7). Medyanın beslendiği şiddet, toplumsal 

yapıyı zayıflatırken, toplumsal kahramanlar ve rol modeller de değişmektedir.  

Medyada bu kişilerin temsilleri çok fazla yer almakta, dahası söz konusu 

bu kişilerin birçok hayran kitleleri bulunmaktadır. Tıpkı sosyal arzuyu 

simgeleyen birçok ünlü isim gibi seri katiller de medyada geniş ölçüde yer 

bulup popüler olmaktadır. Yine benzer şekilde, özellikle Amerika’da birçok 

seri katilin hayran kitlesi olduğu, tutuklu bulundukları hapishanelere hayranlık 

duyduklarını dile getiren mektupların yanında aşk mektupları gönderildiği de 

bilinmektedir (Levin, 2008). Bu tarz durum ya da olaylar sadece seri katiller 

için değil, sosyal medyada yer alan ve çok fazla suç işleyen kişilere yönelik 

olarak da gerçekleşmektedir. Bireylerin içlerinde barındırdıkları şiddeti kendi 

yöntemleri ile ortaya çıkarması şiddeti gerçekleştirenleri önemli ve ulaşılmaz 

kılmaktadır.  

Filmde medya, suçluları birer kahraman gibi gösterip yayın yapmaktadır 

ve çift, adeta ilahi bir tanrı gibi halkın gözünde yükselmektedir. Gençler onları 

bir “idol” gibi görüp yerinde olmak istediklerini dile getirmektedirler. 

Salıverilmeleri için protestolar yapmışlardır. Medyada, bazı kişiler bu çifte o 

kadar sempati duymuştur ki onları haklı bulduklarını, karizmatik, havalı, ateşli 

olduklarını ve hatta kendilerini de öldürmelerini istediklerini dile 

getirmişlerdir. Medya sayesinde ünleri giderek artmıştır. Hatta Mickey bir 

dergiye kapak bile olmuştur.  

Bir tanıtım bülteninde Ted Bundy öldürdüğü kurbanları için “İçlerindeki 

son nefesi hissedebiliyorsun. Gözlerinin içine bakıyorsun. Bu konumdaki birisi 

tanrıdır.” ifadesiyle kendini ilahi bir konuma sokmuştur. Ted Bundy ile benzer 

olarak başkarakter Mickey de kendisini “Kaderin Elçisi” olarak görmekte ve 

ölmeyi hak eden ve zor şartlarda hayatını sürdüren insanlara yardım ettiğini 

söyleyerek bir tanrı gibi hareket etmektedir. Öldürme işlemini soğukkanlılıkla 

yaptığı gibi haklı gerekçelerle kitlesinin gözünde büyümeye devam etmektedir. 

Çift kendilerini diğerlerinden üstün görmektedir ve her zaman arkalarında 
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hikâyelerini anlatacak bir kurban bırakmaktadırlar. Ünleri de o kurbanla daha 

geniş kitlelere yayılmaktadır. 

Suçu engellemesi gereken dedektif Jack (Tom Sizemore) kendi tanrısı 

“Jack Ruby” kadar ünlü olmayı hedeflemektedir. Jack Ruby, öldüreni öldürerek 

üne kavuşmuştur, Jack’de öldürenleri yakalamak belki de öldürmek ile üne 

kavuşmak istemektedir. Dedektif, çifti cazibeli bulmakta ve çift Jack’in 

hayallerini süslemektedir. O da Mickey ve Mallory’e özenmekte, istemekte ve 

öldürmektedir. 

  Herkes şöyle ya da böyle şiddeti kullanmaktadır ve medya da 

amaçlarına giden yolda bir araç konumundadır. Mickey ve Mallory şiddet 

sayesinde ünlü olmuşlardır; Wayne Gale, çift sayesinde ünlü olmuştur ve bu 

sayede kanalın reytingleri artmıştır; dedektif Jack bu iş (çiftin yakalanması) 

bittiğinde “Jack Ruby” kadar ünlü olmayı hedeflemektedir.  

Sonuç 

Şiddet, insan var olduğundan beri süregelen bir sorun olarak kendini 

göstermektedir. Sözgelimi eylem, kitleleri korkutmakta, insanlar üzerinde 

tahakküm sürmekte ya da çekici gelmektedir. Son yüzyılda teknolojik 

gelişmeler ile beraber medyanın hayatın büyük çoğunluğunu ele geçirmesiyle 

birlikte insanlar, sosyal medya da dahil birçok alanda şiddetle sık sık 

karşılaşmaktadır. Sinemada da şiddet eylemi sıkça işlenen konular arasındadır. 

Nitekim insanlar bu tarz filmleri izleyerek şiddetin seyircisi konumunda 

olmaktadırlar. Sinema sektörü de bu kadar ilgi çekici konuyu sık sık işleyerek 

hem şiddeti özendirmekte hem de şiddeti normalleştirmektedir. 

Şiddetin meşrulaştırılması ve estetize edilerek seyirciye sunulması, izler 

kitle açısından sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda “Katil Doğanlar” filmi, 

şiddeti normal ve olağan kılan, şiddeti zevk almak için yapılan bir eylem olarak 

gören ve katillerin tanrısallaştıran bir alt metne sahiptir. Filmdeki Mickey ve 

Mallory çifti, öldürmekten korkmayan hatta bu durumdan zevk alan, zaman 

zaman kendilerini ilahlaştıran ve şiddeti kutsal bir eylem olarak addeden 
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karakterler olarak resmedilmiştir. Filmdeki kitle için de filmi seyreden izleyici 

için de ikili adeta kahraman konumundadır. Olmak istenilen ve arzu edilen 

kahraman konumundaki çift, şiddet sayesinde kitlesini manipüle ederek 

işledikleri suçları meşrulaştırmaktadır.  

Çift için şiddet eylemi zevk veren bir olgudur, kurbanlarını öldürerek 

normal yaşamlarına devam etmektedir ve medyanın onları estetik 

göstermesiyle bu eylemlere rahatça devam etmektedir. Medya, reyting 

oranlarını arttırmak için sık sık şiddeti (çiftin haberini) kullanmaktadır. Filmin 

birçok sahnesinde yer alan haberlerde de “cinayet, ölüm, şiddet, saldırı” 

içerikleri yer almaktadır. Bir başka deyişle, çift şiddeti meşrulaştırmak için 

medyayı kullanmakta; medya da kazanç sağlamak için çifti (şiddeti) kendisi 

için araç haline getirmektedir.  

Şiddetin süreklilik gösteren biçimde artması ve yaşamın bir parçası 

haline gelmesiyle insanlar bu tarz yapımları evlerinde ve ekranlarında çok fazla 

görmek istemeyebilirler. Çünkü çok fazla şiddete maruz kalan izler kitle, bir 

süre sonra ya bu durumu normal karşılamakta ve tepki vermemektedir. Söz 

konusu içeriklerin medyadaki etkisi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 

Medya içeriklerinin şiddetten uzak olması, izleyici açısından daha sağlıklı bir 

seçenek olarak görünmektedir. Bu sebepten ötürü seçilen içerikler, insanın 

yaşam kalitesini ve sağlığını büyük oranda etkilemektedir. 

Sinema ve tüm medya çıktılarının şiddeti bir araç olarak sunması 

konusunda sorumluluk duygusunun tüm toplumu etkilemesi kaçınılmazdır. 
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ENTRANCE 

In recent years, marketing has made a very rapid transition from 

traditional to digital. Digital marketing is the activities of advertising, 

promotion, brand management and effective communication by using 

technology, internet and social media correctly to achieve certain sales goals 

(Kotler, 2017:52). The type of marketing in which digital channels are used is 

called Digital Marketing. 

Thanks to digital platforms and digital channels, businesses better 

promote the products and services they have produced by reaching larger 

customer masses with less costs, and provide consumers with the opportunity 

to recycle quickly and easily by offering after-sales service opportunities 

(Ryan, 2016: 1660). 

In particular, it is seen that the channels used in digital marketing are an 

effective element in sales through perception management.  

Digital marketing is a digital platform service that enables sales by 

advertising products and services through websites, social media, search 

engines and various mobile applications. Digital marketing is an effective 

marketing method offered through electronic devices. Today, thanks to the 

developing technology, there are many types and methods. Companies aim to 

sell more products with digital marketing by using the method they can best 

reach their target audiences and aim to persuade sales through perception 

management by producing a content in this direction. 

From Traditional Marketing to Digital Marketing 

Marketing acts as a bridge between producer and consumer. These are 

the activities that will increase the profit margin of the producer from the 

production of the most suitable products to the needs by determining the 

interests and needs of the consumer and at the same time ensuring consumer 

satisfaction and the ongoing process of product services and ideas until after 

sales. According to Şimşek (2005:251), marketing is the planning and 

implementation process of developing, pricing, promoting and distributing 

goods, services and ideas in order to achieve changes that can achieve personal 

or organizational goals. 

Marketing is the art of creating value and the science of delivering the 

expectations, wants and needs of the target market to a certain extent in order 
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to benefit and increase sales. Marketing identifies unaddressed needs and 

expectations that already exist. This serves to determine, measure, as well as 

calculate the profit potential of the identified target market and products and 

services as a result of sales. It determines to which target audience the services 

of institutions and organizations will be sent and designs the goods and services 

suitable for the structure of that target audience and puts them on the market for 

sale purposes (Kotler and Armstrong, 2008:12). 

With the expansion of target markets as a result of globalization, we are 

witnessing that products and services can now be sold on social media thanks 

to the use of the internet. As mentioned above, it can be said that this situation 

creates both advantages and disadvantages for businesses. On the other hand, 

in the face of the comments and reactions made by websites and blogs for the 

business, its products and services, businesses have to choose a new road map 

for themselves. Consumers are informed about the comments that businesses 

make about the goods and services they produce, which provides great benefits 

to businesses. In addition, the comments made by consumers about their 

business and products on social media may affect other consumers positively 

or negatively (Hacıhasanoğlu, 2017:1). 

In addition, the critical element in traditional marketing is the consumer, 

whereas in digital, infrastructure and the internet are very critical. Because it 

takes a long time to gather information about consumer characteristics and 

analyze the results. However, in digital marketing, it is possible to have an idea 

about the user by examining the content shares, likes and comments produced 

by the users. Digital marketing users can see the reactions to the messages sent 

to consumers and the recycling of the message in a short time. 

Digital marketing is a term for targeted, measurable, and interactive 

marketing of goods or services, using digital technologies to reach and convert 

and retain customers. Their alternative names are 'online marketing', 'internet 

marketing' or 'web marketing'. The main purpose of digital marketing is to 

promote brands, shape preference, and increase sales through various digital 

marketing techniques (Todor, 2016:52). 

In traditional, consumers are tried to be categorized according to their 

common characteristics. In digital, it's readily available. Because users already 

easily meet with common features on a common denominator. Thus, it is much 

easier for businesses to classify their customers in digital environments. In 
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addition, in the traditional marketing process, the business is only in contact 

with the consumer. This situation is different in digital. The business is both in 

communication with the consumer and the consumer is in communication with 

other consumers. Thus, they can exchange ideas together (İnanoğlu, 2009: 114).  

Since communication is one-way in traditional marketing, the viral spread of 

ads is slower and there is no possibility of continuous publication. However, in 

digital, communication is bidirectional, viral spread is faster, so that responses 

and feedback from the customer can come very quickly (Alabay, 2010: 217-

218). 

The reason why it is one of the most popular methods of digital 

marketing is the internet, where information can be processed at a very low 

cost. As the Internet continues to make waves in the digital marketing industry, 

the interactive consumer market has developed as one of the most promising 

sectors conspicuous by international investors (Kierzkowski et al., 1996:39). 

Digital technologies are of great importance in the digitalization process. 

Although many of them are used for different purposes, their references are the 

same. Their references are information and informatics. These digital 

technologies are mentioned below (Taymaz, 2018: 12-13): 

• Internet of Things 

• Cyber-physical technologies 

• Horizontal and vertical integration 

• Big data technology and advanced analytics 

• Cloud computing 

• Artificial intelligence 

• Cybersecurity 

• Virtual reality and augmented reality 

One of the most important advantages of digital marketing activities is 

being able to manage the masses. Even if there are a few people who buy, the 

number of people touched and reached can be very high. 

Perception Management 

The concept of perception management was first defined by the United 

States Department of Defense. Although 'perception and perception' are 

discussed in many scientific studies as the basic concepts of psychology, 
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'managing perception' has been put forward for the first time as a method used 

to adopt US political decisions in the country and the whole world public 

opinion (Saydam, 2014: 78). According to the definition made by the U.S. 

Department of Defense, perception management is defined as "the 

dissemination and/or cessation of selected information by influencing the 

emotions, thoughts, goals, logic, intelligence systems and leaders of the masses; 

as a result, the target's behavior and thoughts are directed in line with the wishes 

of the target." (http://enclopedia.thefreedictionary) 

Perception management generally consists of four stages: Capturing the 

attention of the target audience; presenting and sharing similar information to 

keep the attention of the target audience in check; making the information 

presented consistent with the perceptions of the target audience, repeating the 

information in communication sources in order to keep the information in the 

same position (Callamari and Reveron, 2003:2) Perception management 

approaches enable a firm to effectively communicate its mission to the target 

audience and to develop perception as planned; this allows the firm to have a 

competitive vision in the market (Hargis and Watt, 2010: 77). Recently, 

especially companies have given importance to perception management and 

perception management applications. In order to form and maintain a positive 

judgment about the products and services they offer, it is especially important 

for businesses that consumers' thoughts about that product and service follow a 

positive course. 

Perception management, which has been in our lives since the past, is an 

extremely effective process, especially in the field of sales. Any slogan, photo, 

video or similar content we see throughout the day can directly lead to a change 

in perception. In particular, the process carried out through advertisements 

supports the increase in sales of products or services. For example; The 

perception of need for that product can be created in the person. As a matter of 

fact, this gives impetus to the sales of that product. 

Digital Marketing and Perception Management 

Marketing is the best way for businesses to influence public perceptions. 

To get people to buy products, marketers must identify a need and manage the 

public's perception so that they feel that the product will meet that need. 



375 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

This is not the same as manipulation where businesses create something 

that people don't need and marketers convince them that they need it. Good 

perception management is in the interest of the consumer because it meets more 

of the needs of the customer and the business because it increases their income. 

Perception management tactics are often used, especially in marketing 

activities. Slightly more advanced tactics of this are now operating under the 

name of neuromarketing. Perception management is the manipulation tactics 

made to the sensory organs where people receive data from outside. It is used 

extensively in advertising, marketing, politics. The goal is to give a person not 

the truth, but what he needs to hear. Sometimes it is knowledge, sometimes it 

is a sense of heifer and pleasure. Since the mind is a programmable organ, this 

is very easy. 

Steps of Perception Management 

• You should determine your target audience correctly and know them 

well. You should analyze in advance what he wants and what 

reactions he will give in which situations. Otherwise, your perception 

management plans could backfire. 

• You must make sure that you are delivering the right message on 

behalf of your company. You should keep in mind that the 

commercial market is quite crowded, you should ensure that 

consumers can easily distinguish you from similar product 

manufacturers. 

• You should not ignore the element of trust. Why should anyone give 

credence to information and advertisements that they do not trust? 

Referrals with real trust will have a high persuasion effect. 

• You should take care to use context elements. Events that are visually 

and audibly associated will be more memorable. 

• You should include an element of emotion in the shares. If emotion 

is involved, it is not possible to forget easily and is remembered much 

more quickly. 

• You should adjust the dose of the repetition well. While it allows you 

to settle in the minds of less repetition, excessive repetition can create 

boredom. Professional perception management is goal-oriented, 
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planned and in balance. (https://www.iienstitu.com/blog/sosyal-

medyada-algi-yonetimi-ornekleri) 

What Are the Types of Digital Marketing? 

Digital marketing types, which are much more objective and reliable than 

traditional marketing types, are spreading rapidly although they are quite new. 

Digital marketing, which can be applied to almost any platform and receives 

high feedback, is one of the most common marketing methods used to introduce 

products and services to the customer today. There are dozens of types of digital 

marketing that make the audience accessible through digital platforms. 

Search Engine Optimization (SEO): 

The number of searches made with search engines in Turkey is 

approaching about 125 million per day. 

While this is the case, search engines are among the important types of 

digital marketing. It starts in the process of establishing a website and provides 

the appropriate website to the user's request without losing time through the 

keyword related to the site content. This enables companies to establish a 

serious competitive advantage in the digital environment. 

E-mail Marketing: 

Email marketing, which is under the control of customers and can 

measure returns by the company and consists of stages, consists of three types. 

The first is communicative mailings, the second is informational mailings, and 

the last is direct advertising mailings. It is very important that this digital 

marketing technique is used correctly. Otherwise, the mail may fall into spam 

status. 

Viral Marketing: 

This type of marketing is a sub-application of word-of-mouth marketing. 

It is a type of technological communication that provides the flow of 

information that spreads rapidly, like biological viruses. Although it is very 

low-cost, there is a control gap. That is why it is very important for companies 

to take this risk into account when implementing viral marketing. While most 

viral activities are entertaining pictures and jokes, today they are used as 

marketing applications that will quickly realize business objectives. One of the 
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most viral marketing examples in Turkey, "Pronet Security Systems" has been 

published under the name of "Musibet – Smart Olsun" made by the company. 

Social Media Marketing: 

The number of people using social media in the world has approached 

4.5 billion. This human potential has also attracted the attention of 

manufacturers. For this reason, while social media is becoming widespread, 

marketing through social media is also becoming widespread at the same time. 

The main factor of this type of marketing is that after obtaining data about social 

media users, it is possible for companies to determine what is suitable for their 

customers and start the right campaign. And thus, an organic link is established 

between the target audience and the company. 

Mobile Marketing: 

With the strengthening of developing mobile technologies and 

telecommunication infrastructures, one of the types of digital marketing in the 

mobile age, which started with people using many communication tools, 

especially mobile phones, was undoubtedly mobile marketing. Thanks to 

mobile devices with a personal and fast infrastructure, the concepts of time and 

space in communication were eliminated and uninterrupted communication 

was provided. Thanks to mobile marketing, many service areas such as mobile 

entertainment services, mobile banking services, mobile shopping areas have 

become a new type of digital marketing by companies. 

PPC Advertising: 

PPC (Pay Per Click) is a kind of online advertising method that means 

pay per click. It is a type of digital marketplace that is sponsored by especially 

popular search engines and where companies advertise their websites through 

keywords. Due to the competition in the market, especially new companies use 

PPC advertising from digital marketing types to promote their own sites at a 

certain fee. 

A digital marketing strategy that is carried out incorrectly can cause great 

damage to the brand. Therefore, it is very important to choose and implement 

the right and effective digital marketing strategies.  

The methods used for digital marketing service are gradually increasing 

with the development of digital systems. The most widely and effectively used 
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marketing examples are e-commerce sites and social media accounts. Today, 

billions of people across the globe are able to communicate through the most 

popular social media platforms. These possibilities of social media make digital 

marketing easier on these platforms. For examples of digital marketing, 

platforms such as Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube are shown. 

On these platforms, people or brands can start advertising products and services 

by creating a free profile. Those who want to reach more customers can also 

benefit from the paid advertising and marketing services offered by the 

platforms. 

In general, Eraslan (2018:128) listed the strategies related to perception 

management in social media in eight items: 

-Repetition; It is aimed at repeating the perception material regularly and 

without excessive and in this direction, it is aimed to ensure that the target 

audience is placed in the memory of the perception material. 

- Circulation at periodic times; is to ensure that the material of perception 

comes to the fore by giving it at regular intervals instead of always giving 

it and does not fall into mediocrity. 

- Circulation before and after certain days; is the transfer of the 

perception material to the target audience at the point of pre-perception 

formation or perception formation related to finalization in order to 

create perceptions about the desired subject, phenomenon or situation. 

- Simultaneous circulation with multiple social media tools; It is about 

ensuring that the material of perception is transferred to the target 

audience from everywhere in the form of an information bombardment 

and that it is placed on the agenda or in the memory. 

- Pretend to come from legitimate sources; It is applied in order to ensure 

the reliability of the perception material and to increase its credibility. 

- Do not appear to have withdrawn from circulation; Although the 

material of perception is shown to be eliminated, it actually involves the 

existence of the target audience in its memory. 

- Circulation in turn; Instead of giving the perception materials together, 

it is to transfer them to the target audience step by step. 
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- If it is video-image-message or message-image-video; are strategies on 

how to follow a formal way to transfer the perception management 

material to the target audience. 

RESULT 

Digital marketing offers significant opportunities for businesses that 

want to get ahead of global competition or expand their target markets. These 

opportunities include the ability to provide clear and up-to-date information 

about products/services, increase customers' visits to the business's website, 

more easily compare the prices of products/services with similar ones, 

instantpurchases, and the ability to shop at any day or time of the week. 

The new order created by the digital revolution and technological change 

has shown its effect on all dynamics of both social life and corporate life. These 

dynamics sometimes affect people's behavior patterns or habits, and sometimes 

they are reflected in the process of reaching the target audiences of the 

institutions and interacting with them. For this reason, it is necessary to adapt 

to the new environment created by digitalization in terms of the necessity of 

approaches to the existence of a social environment in the individual sense and 

the solution of the problems that arise in the personal sense, as well as in order 

to survive in the challenging conditions of corporate life and the tough 

competitive environment. 

In today's conditions, companies need to successfully manage consumer 

perception in order to make a profit by selling their goods and services and to 

maintain their presence in the market. Managing perception, in other words, 

influencing the consumer and taking a place in his mind, communicates with 

him and manages this communication. In this phenomenon where marketing 

communication activities gain importance, enterprises produce and rearrange 

the messages that will convince the target audience, transmit them to the target 

audience with the most effective media tools and manage the process. 

 

 

 

 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 380 

 

BIBLIOGRAPHY 

Alabay, N. (2010). The Transition Process from Traditional Marketing to New 

Marketing Approaches, Süleyman Demirel University Journal of Faculty of 

Economics and Administrative Sciences, 2010, Vol.15, No.2, 213-235. 

Callamari, P., ve Reveron, D. (2003). China's use of perception management. 

International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 16(1), 1-15. 

Eraslan, L. (2018). Social Media and Perception Management: Introduction to Social 

Media Intelligence. Ankara: Ani Publishing. 

Hacihasanoglu, B. (2017). Formulation of Marketing Strategies in Social Media and an 

Application to the Telecommunication Sector, Master's Thesis, Istanbul 

Commerce University, Istanbul. 

Hargis, M., ve Watt, J. D. (2010). Organizational perception management: A frame 

work to over come crisis events. Organization Development Journal, 28(1), 

73.Crisis Events, Organizational Development Journal, 28 (1), 73-87. 

http://enclopedia.thefreedictionary Date of Access:18.11.2022 

https://www.iienstitu.com/blog/sosyal-medyada-algi-yonetimi-ornekleri Date of 

Access: 18.11.2022 

https://www.researchgate.net/publication/348031668 Date of Access:02.12.2022 

Inanoglu, T. (2009). m odern Yöntemler in Pazarlama, Bursa: Elit Yayınları 

Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R., & Zeisser, M. (1996). Current research: 

marketing to the digital consumer. The mckinsey quarterly, (2), 180-183. 

Kotler, P. (2017) Understanding Marketing, Istanbul: Optimist Publications. 

Kotler, P. ve G. Armstrong (2008) Principles of Marketing, 12th ed., USA: Prentice 

Hall 

Ryan, D. (2016). Digital Pscolding. Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 

Simsek, Sadat (2008). Global Brand Advertising, Istanbul: Edebiyatk Yayınları 

Taymaz, E. (2018). Digital Technologies and Economic Growth. Istanbul: TÜSİAD. 

Todor, R. D. (2016). Blending traditional and digital marketing. Bulletin of the 

Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9(1), 51. 

http://enclopedia.thefreedictionary/
https://www.iienstitu.com/blog/sosyal-medyada-algi-yonetimi-ornekleri
https://www.researchgate.net/publication/348031668


381 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 20 

 

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞIM TÜRLERİ: INSTAGRAM’DA 

ANONİM VE KİŞİSEL HESAPLARIN KARŞILAŞTIRILMASI  

 

Yasemin ÇAKAR1  

 

Dilan CAN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Yasemin Çakar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 

yaseminncakr@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-2145-6966 
2 Dilan Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 

dilancan400@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-4062-2843 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

GİRİŞ 

İletişim, tarih boyunca evrendeki tüm canlılar için kaçınılmaz bir 

gereksinimdir. İnsanlık tarihi boyunca da iletişim yaşamın temelinde yer 

almıştır. Teknolojiyle eşgüdümlü olarak iletişim pratiklerinde pek çok değişim 

ve gelişim yaşanmıştır. İnsanlar ilk iletişimlerini dumanla, son iletişim 

pratiklerini ise günümüz yaşantısında sosyal ağlarla tamamlamaktadır. İletişim 

teknolojileri kapsamında gelişen teknolojiler incelendiğinde internetin ortaya 

çıkması ile ilk olarak metin tabanlı içerikler üretilmiş, daha sonrasında metnin 

yerini fotoğraf ve video yoğunluklu içerikler almıştır. Günümüz bilgi çağında 

iletişim pratikleri ve çalışmaları da yeni medya teknolojileriyle dönüşüme 

girmiştir. Sosyal medyanın beslediği dijital içerik üreticileri de zamanla sosyal 

medyayı besleyerek sosyal ağ platformlarının dinamiğinde büyük rol 

oynamıştır. Bu anlamda dijital içerik üreticileri kullandıkları sosyal medya 

platformlarını kendi ürettikleri içeriğe göre yönlendirerek platformların kendi 

dinamikleri içerisinde değişerek dönüşmesine yol açmıştır.  

Toplumsal hayatın getirisi olan günlük yaşamda sosyal iletişimi de 

içerisinde barındıran sosyal medyada, paylaşım yapmak bir kültür haline 

gelmiştir. Teknolojinin içerisine doğmuş 2000 ve sonrası olan kuşak bu kültürü 

benimseyerek her anlarını sosyal medyada paylaşma içgüdüsünü de zaman 

içerisinde kazanmaktadır. Yedikleri, içtikleri, giydikleri, arkadaşlarıyla ve 

aileleriyle olan anılarının her anını reel dünyadan çok sanal dünyada yaşar hale 

gelmişlerdir. Sosyal medyanın bu denli tercih edilmesinin en büyük 

etmenlerinden biri ise reel dünyada daha az söz sahibi olan sıradan insanların, 

dijital kimlikleri esnasında yarattıkları profile dikkat çeken unsurları öne 

çıkarmalarıdır. Kullanıcı bu şekilde kendisini ön plana atarak, sosyal medyada 

varoluşunu sürdürür. Örneğin siyah saçlı bir kız saçını beğenmiyorsa ve sarı 

saçlı kızların daha popüler olduğunu düşünüyorsa fotoğraf tabanlı 

uygulamalardan saç rengini değiştirerek paylaşımlarda bulunur. Yine başka bir 

örnekle kullanıcı maddi konumunu beğenmiyor ya da yeterli bulmuyorsa sosyal 

medyada rahatlıkla maddi durumu ile ilgili ‘yalanlar’ söyleyerek bir kurmaca 

üzerinden sanal varoluşunu sürdürür. Bunun getirisi olarak kullanıcı gerçek 

dünyanın doğrulukları ve sanal dünyanın kurgusallığı arasında kendisini 

aramaya başlar.  

Kişisel haklar kapsamınca da en önemli kavramlardan biri 

mahremiyettir. Hak, gizlilik ve sır olarak tanımlanan mahremiyet bireyin 

topluma karışma sürecinde en önemli çatı görevi gören kavramlardan biridir. 

Mahremiyet bir haktır. Fakat mahremiyet ihlali kişinin bilgilerini gizlice 

alınması ya da kişinin kendi iradesi ile mahremiyetini sergilemesi olarak 

tanımlanabilmektedir. Özellikle kişinin kendi ‘rızası’ ile mahremiyetini 

kamuya açık dijital platformlarda gözler önüne sermesi günümüzde 
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yaygınlaşmıştır. Sosyal ağlar arasında özellikle görsele dayalı olan mecralar bu 

ihlale daha fazla zemin hazırlamıştır. Instagram mahremiyet ihlali için 

kullanıcılar arasında da en çok yapıldığı alanlardan biri haline gelmiştir. Bu 

durumun ise iki temel dayanağı vardır. Biri nitel, biri nicel olmak üzere 

Instagram’ın görsel tabanlı bir yazılım olması diğeri ise kullanıcıların 

birbirlerine kendilerini ispat etme ya da varoluşlarını kanıtlama hırsıdır. 

İnsanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal medyada üretilen içerikleri 

tüketerek geçirmektedir. Üreticileri izlerken kendi hayatları ile kıyaslama, 

karşılaştırma gibi durumlarda ise kişi modunu düşürerek varoluşundan kopar. 

Çalışma kapsamında mahremiyet kavramı üzerinden anonim hesaplar ve kişisel 

hesaplar karşılaştırılarak incelenecektir. Mahremiyet kavramı kapsamında 

anonim olan hesapların kişisel hesaplara göre daha rahat oldukları da çalışma 

kapsamında saptanmıştır.  

Kullanıcılar kendi benlikleri ile sosyal medyayı kullanmak yerine 

anonim kullanmayı daha çok tercih ediyor ya da kişisel hesaplarının yanı sıra 

bir anonim hesapları daha açarak onu da gizli bir şekilde kullanmaktadırlar. 

Bunun en büyük dayanaklarından biri de şüphesiz kişilerin gerçek hayatta 

söyleyemedikleri, çekindikleri, dışlanma korkusu ya da ötekileştirilme korkusu 

ile rumuzlar ile maskelenerek daha rahat ve daha güvende hissedecekleri 

hesaplara yönelmeleridir. Bu yönelme bazı noktalarda sosyal medyada bilgi 

kirliliğine yol açsa da mahremiyet açısından iletişim çalışmalarına çok kez 

konu olmuştur. Anonim hesapları genellikle Instagram üzerinden lise ve 

üniversite öğrencileri olmak üzere 18-25 yaş aralığı daha sıklıkla kullanmakta. 

Instagram üzerinden etkileşim halinde oldukları akrabaları, aileleri ya da az 

yakın olarak tanımladıkları kişilerin görmelerini istemeyecekleri şeyleri de 

paylaşma istekleri ‘private’ hesapları ortaya çıkarmıştır. Instagram’da her ne 

kadar ‘yakın arkadaşlar’ özelliği olsa da kullanıcılar ek bir hesap açarak 

kimliklerini gizleyerek o hesaplarda daha samimi ve yakın oldukları 

arkadaşlarını eklemektedirler. Kendilerini böylelikle daha güvende ve rahat 

hissettiklerini de dile getirmişlerdir. Çalışma kapsamında paylaşım türleri 

incelenerek private hesap kullanan kişilere odak grup çalışması ile açık uçlu 

sorular yöneltilmiştir. Sorular katılımcıların cevaplarına göre analiz edilerek 

çalışmayı desteklemektedir. Aynı zamanda katılımcılar private hesap kullanan 

kişiler arasından seçilerek sorular da sosyal medyadaki paylaşım türlerine 

uygun olarak hazırlanmıştır. Cevaplar bulgular kısmında incelenecektir.  

Yeni medyanın alt dallarından biri olan sosyal medyanın kullanım 

artışları pek çok yeni nesil hastalıklar da ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili 

literatür taraması yapıldığında ise son yıllarda daha fazla işlenen bir alan 

olduğunu görmek mümkündür. Sosyal medya etkileşimli özelliği sayesinde 

oluşturulan yeni dünyada, bireyler sıkça zaman geçirdiklerinde bağımlılık oranı 
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artmakta, sosyal yaşantılarından uzaklaşmaya başlamaktadır. Yeşilay 

tarafından da kabul edilen ‘dijital bağımlılık’ mobil cihazların aşırı kullanımı, 

internet ortamında bilinçsizce zaman geçirme, sosyal medya üzerinde oldukça 

fazla zaman geçirme, oyun oynama alışkanlıklarında artış gibi alanları 

kapsamakta ve bu davranışların bilinçsizce yapıldığı takdirde bağımlılığa 

dönüşeceği düşünülmektedir. Dijital hastalıklar kategorisi incelendiğinde; 

telefonsuz kalma korkusu ‘nomofobi’, çevrimdışı olma korkusu ‘fobo’, sağlık 

sorunlarını internet üzerinden araştırarak teşhis koyma ‘siberhondrik’, günün 

çoğunu müzik dinleyerek geçirmek ve bunu bir takıntı haline getirme 

‘cheesepodding’ gibi pek çok yeni hastalık türünün ortaya çıktığı 

görülmektedir. Her geçen gün dijital hastalıklara bir yenisinin eklendiği 

bilinmekte ve Yengin, ilerleyen zamanlarda insanları daha farklı hastalıkların 

beklediğini savunmakla birlikte “Gelecekte hayali titreşim sendromu gibi 

birçok dijital hastalık daha ortaya çıkabilir. Dijital hastalıklar sürekli gelişen 

teknolojik araçların kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yeni iletişim 

teknolojileri daha çok dokunma (touch), el ve yüz taramalarıyla bireyle 

doğrudan iletişime geçmektedir. Etki ettiği nokta bireyin sinir sistemidir. Birey 

her deneyimlediği teknolojiyi zihnine işlemektedir (Yengin, 2022: 105).” 

şeklinde ifade etmektedir. Sosyal medya platformları arasına 2010 yılında 

katılan Instagram, büyük kullanıcı kitlesine sahip olması nedeniyle pek çok 

sosyal bilimcinin uğraş alanı olmuştur. Özellikle genç kuşağın tercih ettiği 

sosyal medya platformları için genel bir tanım yapılabilmekte ve iletişim, 

etkileşim, haberleşme, eğlence, alışveriş gibi pek çok farklı başlığı içinde 

barındıran yapı olarak yorumlanmaktadır (Gürkaynak & Doğan & Barutçu & 

Haşıloğlu, 2016:2). Bireylerin etkileşimli sanal ortamla tanışmasının ardından 

karşılıklı iletişim kurabilmenin hazzını yaşayan kişilerin sayısı gün geçtikçe 

artış göstermektedir. Bu nedenle her gün yenilenen iletişim teknolojilerinin 

ışığında ağ ortamlarında kullanıcı olarak adlandırılan birey, her geçen gün 

farklı bir durumla karşı karşıya gelmektedir. Bireylerin doğal olarak sahip 

olduğu haberdar olma isteği zamanla evrilmiş ve sosyal medyaya dönüşmüştür 

(Bayrak ve Can, 2022: 118). Bu bağlamda haber ihtiyacını karşılama, iletişim 

kurabilme olgularını basitçe sağlayan yeni medya ivme kazanmıştır. Yeni 

medyanın sanal bir şekilde kırdığı fiziksel uzaklıklar bir sorun olmaktan çıkmış 

ve insanlar küresel bağlamda yaşanan her olaya ilgi duymaya başlamıştır. 

İnsanların merak duygusu hızla gelişmiş, bilgi alma isteği yalnızca yaşadıkları 

bölgeye veya ait oldukları toplumla sınırlı kalmayarak tüm dünyada olup biteni 

öğrenme arzusuna dönüşmüştür (Yengin ve Çakar, 2022:195). Olgun’a göre ise 

sosyal medya platformlarının en basit tanımı ‘internet tabanlı hizmet sağlayan 

ve bireyleri fiziksel olmayan bir ortamda bir araya getirme eylemi’ şeklindedir 

(Olgun, 2014: 6). Özellikle genç kuşak tarafından tercih edilen sosyal medya 
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platformları arasında Instagram, Twitter ve Facebook gibi hem etkileşimi hem 

de paylaşım yapabilme özellikleri açısından farklılık sunan mecralar yer 

almaktadır (Özdemir,2019: 92). Özellikle genç kuşak tarafından tercih edilen 

bu platformların kullanım sıklığı; gençlerin internet çağında dünyaya gelmeleri 

ve iletişim teknolojileri içerisinde büyümeleriyle doğru orantılıdır. Yeni medya 

teknolojileri gelişim gösterdikçe enformasyona ulaşmak daha da basitleşmiş, 

geleneksel medya yerine alternatif seçenekler ortaya çıkmıştır (Şahin & Ilgın, 

2022: 66). Bu bağlamda, yeni neslin hız çağında yaşaması bilgiye ulaşma 

isteğini daha da arttırmış ve bireyleri yoğun internet kullanımına itmiştir. Yeni 

teknolojiler ışığında bilgiyi üretme ve bilgiye ulaşma süreci hız kazanmış olsa 

da beraberinde bazı endişeler de gündeme gelmektedir (Ilgın, 2021: 305). 

Sosyal platformlarda hızla yayılan doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler, uygun 

olmayan davranışlar, domino etkisi yaratan yayıncılık anlayışları paylaşım 

türlerini de derinden etkilemektedir. Sosyal medya, gençlerin hem haberleşme 

hem de iletişim kurma pratiklerinde sıkça tercih ettiği alanların başında yer 

almaktadır. 

Yapılan araştırmalar ışığında gençlerin çevrimiçi dünyayı tercih 

etmelerinin en temel nedenleri arasında, paylaşım yapma, duygu ve 

düşüncelerini aktarma, video izleme, oyun oynama gibi pek çok unsur yer 

almaktadır. Yengin ve Bayrak ise kullanıcıların ağ ortamlarında sergiledikleri 

davranışlarda tamamen özgür olduğunu belirtmektedir (2022:3). Fiziksel 

uzaklıklardan olumsuz etkilenen iletişimin sanal bir ortamda birlikteymiş gibi 

sürdürülebilmesi, bir ağ üzerinde kolayca hesap oluşturarak sistemin içerisine 

basitçe entegre olabilmesi, sosyal medya platformlarının sunmuş olduğu 

beğenme, yorum yapma gibi özelliklerin büyüsü gibi birçok nokta her geçen 

gün çevrimiçi dünyaya yeni kullanıcılar katmakta ve kişilerin ilgisini 

arttırmaktadır. Bu bağlamda Sayımer, sosyal medyayı, bünyesinde barındırdığı 

bireylerin çift yönlü bir iletişim kurabilmesini sağlayan ve etkileşim ortamı 

sunan çevrimiçi alanlar olarak tanımlamaktadır (2008: 123). İletişim 

teknolojilerinin gelişimiyle yaşantımıza dahil olan çevrimiçi ağ ortamları, yeni 

medya kavramının alt dallarından biri olarak kabul görmektedir. Yeni 

medyanın en kapsamlı tanımlarından birisi ise “Yeni medyanın yeni olmasını 

sağlayan özellikler; dijital, etkileşim, hipermetin, ağ bağlantılı ve sanal olarak 

kümede yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 

geleneksel medyanın küme içerisindeki konumu olmaktadır. Geleneksel medya, 

yeni medya kümesinin içinde yer almaktadır. Bu kümenin içinde sadece diğer 

yeni medya özellikleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Yeni anlayışı gelenekseli 

de kapsayarak yoluna devam etmektedir.” (Yengin&Bayrak, 2022: 66) 

şeklindedir. Günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya 

platformları arasında son yıllarda kullanımı hızla artan Instagram uygulaması 
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hakkında da pek çok bilimsel çalışma üretilmiştir. 2020 yılında, Eldem ve 

Elibol tarafından yapılan çalışma kapsamında üniversite öğrencilerinin 

Instagram kullanımı araştırılmış ve elde edilen verilere göre; yeni kuşağın 

yaklaşık olarak günün dörtte birini Instagram üzerinde geçirdiği tespit 

edilmiştir (2020: 160). Instagram’ın son yıllarda oldukça tercih edilmesi ve 

kullanıcıların büyük zaman ayırdığı bir platform haline gelmesi sonucunda yeni 

özellikler eklenerek ilginin daha da arttırıldığı bilinmektedir.  

 

Görsel 1. Türkiye bağlamında sosyal medya kullanımına genel bakış 

Kaynak: We Are Social, Şubat 2022 

We Are Social’ın hazırladığı ‘Dijital 2022 Türkiye’ raporu 

incelendiğinde, Türkiye’de sosyal medya kullanımı incelendiğinde yalnızca 

Türkiye sınırları içerisinde 68 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte bireylerin yaklaşık olarak günün 3 saatini 

sosyal medyada geçirdiği tespit edilmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının 

nüfusa oranı hesaplandığında ise yüzde 80’lik bir oran çıkmaktadır. 

We Are Social’ın 2022 yılı raporuna göre, sosyal medyayı oldukça aktif 

kullanan Türkiye’de en çok kullanılan platformlar arasında sırasıyla %93,2 

oranında Whatsapp, %92,5 oranında Instagram, %78,1 oranında Facebook, 

%69,6 oranında Twitter’ın yer aldığı görülmektedir. Yine aynı rapora göre 

Türkiye’de tercih edilen ve en favori olan sosyal medya platformları ise 

aşağıdaki gibidir.  
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Görsel 2. Türkiye bağlamında favori sosyal medya platformları 

Kaynak: We Are Social, Şubat 2022 

Türkiye genelinde en çok kullanılan platform Whatsapp olarak görülse 

de kullanıcıların sosyal medya uygulamaları üzerinde geçirdikleri aylık 

ortalama süre incelendiğinde ise; yıllık %3’lük bir artışla, aylık ortalama 

kullanım süresi 20.2 saat olarak hesaplanan Instagram, zirvede yerini 

almaktadır. Sırasıyla, Whatsapp yıllık %13’lük bir düşüşle aylık ortalama 

kullanım süresi 13 saat, yıllık %4’lük bir düşüşle aylık ortalama kullanım süresi 

12.6 saat olarak kaydedilmiştir. Buradan hareketle, diğer sosyal medya 

platformlarında geçirilen süre düşse de Instagram kullanımının yoğun olarak 

devam ettiği saptanmaktadır. Küresel anlamda oluşturulan ve We Are Social 

tarafından hazırlanan 2022 yılı raporu incelendiğinde, Türkiye’nin en güncel 

verileri aktarılmış ve ‘favori sosyal medya platformlarının’ görseldeki gibi 

sıralandığı görülmektedir. 

BİR SINIR OLARAK ‘MAHREMİYET’  

Bireyin kendi sınırları olarak nitelendirebileceğimiz kişisel alanı 

mahremiyet olarak adlandırılmaktadır. Kişisel alan, hayatımızın temel normu 

haline gelmiş ve kitlesel yaşamda da mahremiyetin önemi her geçen gün 

artmıştır. Özel alanın belirlenmesi, toplumların kültürüne, diline, dinine, 

yerleşik ahlaki değerlerine, bireysel farklılıklara ve zaman faktörlerine göre 

değişiklik göstermektedir. Bu faktörler göz önünde bulunduğunda ise 

mahremiyet kavramını tanımlamak zorlaşmaktadır. Kişisel mahremiyet ya da 

özel alan olgusu diyerek anlamlandırabildiğimiz mahrem alanın tanımlanması 

ve sınırlarının belirlenmesi güçtür. Bunun temelinde mahremiyetin çok 

anlamlılığının ve insanların gündelik yaşantısında farkına varmadan kendi 

kendilerine dönecek şekilde mahremiyet ihlali yapmalarıdır. Sınırları belirsiz 

ve soyut bir kavram olduğu için tanımlamak zorlaşmaktadır. Mahremiyet 

kavramı kısaca bireylerin özel yaşamı anlamını taşısa da Yüksel, genel bir 
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tabirle; kişilerin ‘tek başına kalabildikleri’, ‘düşünce olarak da teklik’ ve 

‘bireyin kendisinin karar verdiği alan hakkı’ olarak tanımlanmaktadır (Yüksel, 

2003, s. 182). Bu tanımlama bağlamında gerek iletişimsel gerek ise toplumsal 

faaliyetler kapsamında bireyin bizzat kendisinin karar verebileceği bir alan ve 

bu alan üzerinde sahip olunan hak olarak mahremiyet olgusu karşımıza 

çıkmaktadır. Bununla birlikte mahremiyet hakkı bir başkasını tamamen 

hayatından çıkartmak ya da ilişkiyi tamamen kesmek anlamına gelmez. 

Özetlemek gerekirse sadece kişinin kendi karar iradesi ile kendi hayatını 

başkaları ile ne ölçüde paylaşacağı ile ilgili sınırları belirleme hakkına sahip 

olduğu olarak tanımlanabilmektedir.   

Mahremiyet kavramı genellikle, bireyin başka insanlarla etkileşim 

halinden kaçındıkları tek yönlü iletişim süreci olarak görülse de Altman, 

mahremiyet kavramının, bireyin diğer insanlarla hem canlı hem de karşılıklı bir 

sürece dahil olması şeklinde açıklamaktadır. Bu kapsamda mahremiyet 

dediğimiz özel alan, her kişiye özgü olmakla beraber, kişilerin kendi fikir ve 

düşünceleri doğrultusunda özel alanlarını diğer insanlara açabilmekte, yine 

kendi normlarına göre saklayabilmektedir. Özel alanın üç farklı mekanizması 

olduğunu savunan Altman, ilk basamakta ‘sosyal etkileşim’ kavramının 

önemine değinirken ikinci basamakta ikili veya daha fazla kişinin bulunduğu 

çoklu iletişim kapsamında bilinçli, planlı ilerlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Altman’ın üçlü mekanizmasının son ayağında ise kişilerin bu evrelere bağlı 

olarak kişisel kimliklerinin oluşturulması ve bu doğrultuda ilerlemesi yer 

almaktadır (Altman, 1977, s. 66-84). Mahrem ve mahremiyet olguları insanlık 

tarihinin en eski dönemlerine kadar dayanmakla beraber günümüz 

modernleşme sürecinde de giderek önem kazanmaktadır. Kısaca sınırları kişiye 

bağlı olarak esnetilmiş bir özel hayat alanından söz edebilmek için, öncelikle 

‘birey’ kavramının ön planda olması gerekmektedir.  

Gelişen yeni medya teknolojileri zamanla tek yönlü bilgi akışından 

dönüşerek çift yönlü etkileşim yapı halini Web 2.0 teknolojileri ile sağlamıştır. 

Ağ ortamlarında kullanıcı olarak adlandırılmaya başlayan bireyler, internet 

sayesinde kendi kişisel bilgi birikimlerini ekleme imkanı ile fikir, deneyim, 

düşünce gibi paylaşımlar açık hale gelmiştir. Sosyal medyanın bu sınırsızlığı 

ile bireyin toplumsal normlar çerçevesinde sınırları ikilem yaratmaktadır. Bu 

değişim zaman içerisinde akıllı telefonların ve mobil uygulamaların devreye 

girmesi ile bu süreci daha da hızlandırarak dinamik bir hale getirmiştir. Ağ 

ortamında bireylerin kişisel alanlarıyla bağlantılı içeriklerin sunulması 

hususundaki seçicilikleri, yeni medyanın getirileri ile sunulan imkanlardan 

yararlanma isteği de mahremiyet kavramını çelişkili bir hale getirmiştir. Bu 

bağlamda sosyal medyada sunulan sınırsız bilgi akışını denetlemek zorken bir 
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de kişilerin birbirleri ile etkileşimlerini, hak ve ihlallerini denetlemek ya da 

gözetim altında tutmak otoriteler için daha zordur.  

Günümüz çağı, geçmiş dönemlere nazaran daha bireyselci kültüre 

sahiptir. Bunun getirisi olarak bireyler daha çok kendileri ile vakit geçirmek, 

kendilerini daha ön planda tutmak ya da öncelik olarak kendilerini 

düşünmektedirler. Toplumda kişinin ‘birey’ olarak kendi özel alanını 

oluşturması yanı sıra çevrimiçi alanlarda kendine özgü bir alan yaratma isteği, 

gerçek dünyadan farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi kendi ‘benlik’ 

sınırını belirlerken gerçek hayatta görüştüğü iş arkadaşları, ailesi, akrabası ya 

da samimi hissedemediği tanıdıklarını bu alana sokmak istemeyebilir. Buna 

göre ise dijital alanlarını daha samimi hissettiği insanlar ile paylaşmaktadır. 

Bunun bir tersi olarak ise her tanıdığını kabul ederek onlara uygun bir biçimde 

kendi öz alanını yaratarak şekillendirmektedir. Çalışma kapsamında olduğu 

üzere de kişilerin anonim ve kişisel hesapları mahremiyet kavramı çerçevesinde 

incelenmiştir. Mahremiyet olgusu günümüzde ergen bireylerde daha ön planda 

olup, gün içerisinde eğlenceli ve samimi buldukları an olarak ifade 

edilmektedir. 

SOSYAL MEDYA VE BİREYSELLEŞME 

Kişisel alan kavramı ile bağlantılı olarak iletişimin coğrafi boyutu, kişiler 

arasındaki fiziksel uzaklıkları ele alır. Kişiler arasındaki iletişimde, birbirlerine 

olan mesafeleri fiziksel, duygusal, maddi ya da manevi boyutlarda 

incelenebilir. Görme, işitme, koklama, dokunma gibi temel duyularla kişisel 

alan dahilinde etkileşim içine girilebilir. İnsanlar özel alanlarında sosyal çevre 

ile iletişim halinde olabilirler ancak dışarıdan gelen istenmeyen davranışlar 

kişisel alanın fiziki sınırını belirtir. Bu bağlamda bu durumun çevrimiçi 

dünyaya yansıması da gelenekselden farksız sayılmaz, yaşanan her an bir hücre 

zarı gibi kişiyi çevreleyen kişisel alan, andaki ortamdan bağımsız olarak korur. 

Ancak bazı öngörülmeyen ya da istenmeyen durumlar karşısında ihlaller 

yaşanabilir. Örneğin kişi sosyal medyada yarattığı kişisel profiline kendi seçtiği 

ya da kendi isteği doğrultusunda arkadaş eklemek istediği kişiler için hesabını 

gizli bir şekilde kullanabilir. Ancak yine sahte hesaplar kişinin isteğini kabul 

edecek şekilde ‘fake’ hesaplar üzerinden kişiye ulaşabilmektedir.  

Gelişen yeni medya teknolojileriyle birey ve toplumda sosyolojik, 

kültürel gibi olgular çerçevesinde gelişmekte ve değişmektedir. Kullanıcıların 

sosyal medya ağlarında yer almak istemeleri iz bırakma çabasının bir aracıdır. 

Çağın getirisi olan sosyal medyada yeniden var olma ya da yeniden profil 

yaratma kapsamında, bireyler yaşamlarına bağlı olarak varoluşlarını ispat 

etmek için mükemmel ‘miş’ gibi şekillendirme ihtiyacı güderler. Sosyal 

medyada ‘en’ furyası artık bir kültür haline gelmiştir. Bu bağlamda yeniden 

şekillenen popüler kültürün bir tüketim unsuruna dönüşmesi ile toplumda 
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algılanan ‘en’ baskısı, bireylerin sosyal medyada görünür olma arzusunu ve 

tatmin duygusunu ön plana çıkarır. Instagram’da dahil olmak üzere tüm sosyal 

medya mecralarında ‘biyografi’ kısmı mevcuttur. Bunun temel dayanağı insan 

varlığının kendinden bahsetme arzusudur. Kullanıcıların kendilerini diğer 

insanlara karşı iletişim pratiklerini kendilerine göre şekillendirerek öz 

varlıklarını nasıl farklılaştırarak sunduklarını açıklar (Goffman, 2004: 18). Yeni 

medya teknolojileri kullanıcılara gelişen Internet teknolojileri ile ‘dijital’ 

anlamda kamusal alan sunmuştur. Kişi diğer kullanıcıları etkilemek için ya da 

benliğini ispat etmek için yaratmak istediği algıyı şekillendirerek oluşturduğu 

yeni kimliğine etkileşimi daha yüksek ya da popüler kültürün getirisi olan 

şeyleri ekleyerek bir profil yaratmaktadır. Birey sosyal medyanın kendisine 

sunduğu sınırsız imkanlar denizinde gerçek hayattan bazen koparak öz 

sunumunu gerçekleştirir. Goffman tarafından, kullancıı kendisi hakkında 

bilinmesini istemediği şeyleri ya da reel dünyada daha ön plana çıkardığı 

taraflarını koruyabilmek için sanal dünyada oluşturduğu kimlik profili ile 

saklamak istediğini savunmuştur (Goffman, 2004). Dış dünyada oluşan bazı 

görüşlerin kabul görmeyişi ya da onaylanmaması üzerine tercih edilmeyen imaj 

maskelenerek değiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum Goffman’ın ‘yüz/imaj’ 

tabiri ile çalışmaya yardımcı olmuştur. Bu kapsamda sosyal medyada yaratılan 

kimliklerin onaylanması ya da kabul görmesi için yer edinmesi gerekmektedir. 

Sosyal hayatta, toplumda lider olarak anılmak ya da toplumda sözü geçen bir 

kişilik olmayı başarabilmiş görünür insanlar bir ‘marka’ olarak 

nitelendirilmektedir. Bu durum çevrimiçi ortamların getirisi olan sosyal 

medyada da farksız sayılmaz. Bu bağlamda takipçi sayıları, beğeni sayıları da 

markalaşmak adına önemlidir. Sosyal medyada bir kimlik yaratırken kişiler, 

marka olmak adına şahsileşmek için, çevrelerinden aldıkları dönüte göre 

kendilerinde en popüler olan şeyleri sosyal kimliklerine de yansıtmaktadırlar. 

Kişisel marka olmak adına iletişim pratiklerinden yararlanan bireyler, 

mahremiyet kapsamında da sıkıntılar çekmektedir. Kişisel markalama 

yapılırken, sosyal medya kullanımı iyi bir seçenektir. Markalar ya da bireyler, 

sosyal medya aracılığıyla uzun vadeli ilişkiler kurarak yakın bağlantı ortamları 

yaratır.  

Çalışma kapsamında sosyal medyada inşa edilen kimliklerin yansıması 

olarak anonim ve kişisel hesaplardaki mahremiyet olgusu kapsamında 18-25 

yaş aralığındaki bireylere sorular yönlendirilmiştir. Çalışmanın amacı 

bireylerin mahremiyet konusunda sosyal medyada nasıl bir sınır çizdikleri 

üzerine incelenmiştir. Literatür taraması kapsamında da buna uygun olarak 

geçmiş dönemlerde yapılmış çalışmalar ele alınmıştır.  
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ÖN VARLIK SUNUMU OLARAK INSTAGRAM 

İletişim teknolojilerinin gelişim süreçleri incelendiğinde, bireylerin 

zaman içerisinde tüketici konumundan hem üretici hem de tüketiciliğe evrildiği 

görülmektedir. Ağ ortamlarının gelişim göstermesiyle birlikte bireyler, yakın 

çevreleriyle sınırlı kalmayarak büyük kitlelere ulaşma imkanı kazanmış, bu 

doğrultuda iletişim süreçlerinin yapısı karşılıklı ve etkileşimli bir hale 

dönüşmüştür (Kurtulmuş ve Ilgın, 2022: 77). Sosyal medyanın etkileşimlilik 

özelliği sayesinde ilk olarak bireyler, ağ ortamında gördükleri bir bilgiye, 

habere, fotoğrafa ya da videoya yalnızca erişim sağlayabiliyorken zaman 

içerisinde yorum yapabilme özelliğine sahip olmuşlardır. Bu doğrultuda 

kaydedilen gelişmeler incelendiğinde Web 3.0 kavramının getirdiği karşılıklı 

etkileşimsel hareketler, bireylerin ağ ortamında birer kullanıcı olarak 

tanımlanmasına yol açmakla beraber tüketici kitleyi, üretici konumuna da 

taşımıştır. Sosyal medyanın popülerleşmesinin en büyük nedenleri arasında yer 

alan üretim kolaylığı kısa süre içerisinde insanlara cazip gelmeye başlamıştır. 

Kullanıcıların tanıdığı veya tanımadığı kişilerin bir ağ üzerinde toplanması, 

içeriklerinin pek çok kişi tarafından beğenilmesi, izlenmesi veya yorum 

yapılması gibi özelliklerin de fenomen haline gelmesiyle, sosyal medya 

kullanıcıları ‘sosyal açlıklarını’ giderme ihtiyacı duymaktadır (Akgül ve 

Toprak, 2019:80). Zaman ve mekan olguları değişkenlik gösterse de bir engel 

oluşturmadan sosyal medyaya ulaşım sağlayan bireyler, paylaşımların ve içerik 

üretiminin artmasının nedenleri arasındadır. Yeni nesil bireyler, yaşamsal 

ihtiyaçlarını giderme amacıyla sosyal medyaya bağlanmakta, bu nedenle 

iletişim teknolojilerinden vazgeçmeleri imkansız hale dönüşmektedir (Erdoğan 

& Topçu, 2022: 253). Günümüzde insanların yaşantılarını aktardıkları, 

deneyimlerini paylaştıkları, yakınlarıyla iletişim kurabildiği bu platformlar, 

kullanıcılar açısından bir ön varlık sunumu haline dönüşmüştür. Kullanım 

oranları arttıkça popülerleşen sosyal medya uygulamaları üzerinde insanlar, 

kendilerini nasıl görmek istiyorsa ona doğru yönelerek paylaşımlar yapmaya 

veya sahte hesap açma, anonim hesap kullanmaya başlamışlardır. Yeni 

medyanın sunduğu özgürlük olgusuyla birlikte ağ ortamlarında bireyler birden 

fazla kimliğe bürünebilir hale gelmiştir. Yeni medya teknolojileri üzerinden 

gelişen özgürlük adı altındaki kısıtlanma olgusuna Yengin ve Bayrak, 

“Enformasyon teknolojileri bağlamında gelişen enformatik gözetim dünyası, 

giderek daha renkli, heyecanlı, güçlü, az bilinen, korkutucu, bilimsel ve 

tehlikeli hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler her hareketi ve internet üzerinde 

oluşturulan her tık etkileşimini kaydederek kullanıcıları daha dar bir çemberin 

içe- risine entegre ederek gözetim altında tutmaktadır. Kullanıcıların günlük 

hayatında gerçekleşen her türlü faaliyeti ağ ortamında payaşması ile birlikte 

kayıt altında tutulma eylemi de gerçekleşmiştir. Bu bağlamda küresel çapta 



393 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

dünyayı saran ağ teknolojileri gözetim toplumunun alt yapısını hazırlamıştır 

(Yengin & Bayrak, 2022: 41).” şeklinde açıklık getirmiştir. Kullanıcılar sosyal 

medya üzerinde birden fazla hesap açabilmekte, farklı avatarlara 

bürünebilmektedir. Bu kapsamda Instagram üzerinde de özellikle genç kuşağın 

birden fazla hesap kullandığı bilinmektedir. Kişilerin ana hesaplarından ziyade; 

yedek, sahte, arşivleme hesabı gibi amaçlarla oluşturduğu profiller anonim 

hesap kategorisine girebilmektedir. 

Sosyal medyanın kullanıcılara sunduğu imkanlar doğrultusunda birden 

fazla hesap kullanma olgusu günümüzde popüler bir hal almıştır. Birden fazla 

hesap kullanma durumu kullanıcıların kendilerini hangi kişilere nasıl sunmak 

istedikleri ile de bağlantılı olarak gelişmektedir. Reel dünyanın ‘ayna 

yansıması’ olarak da algılayabileceğimiz sanal dünya bireylere ‘profil yaratma’ 

özelliğini tamamen kullanıcı odaklı olarak kurgulamıştır. Genellikle görsel 

destek tabanlı olan Instagram, kişilerin kendilerini fiziksel olarak 

yansıtabilecekleri bir dijital kamusal alan olarak algılanmaktadır. Instagram, 

bireylerin yedikleri, içtikleri, giydikleri gibi sosyal hayatın parçası olan 

unsurları birbirlerine sergileyebilecek bir yere dönüşmüştür. Bunun en büyük 

etmenlerinden biri ise ‘ayna yansıması’ diye nitelendirebileceğimiz, 

toplumların kültürlerinin de sosyal medyaya bu şekilde yansımasıdır. Bu 

bağlamda bir mahalle ortamında komşular birbirlerinin ne yaptıklarını merak 

ederek camdan gözetlemek ister ve merak duygularını gidermek isterler. Sosyal 

medyada ‘meraklı komşular’ diğer kullanıcıların ne giydiklerini nerelere 

gittiklerini ne yediklerini merak eder. Bu merağın giderilmesini de kullanıcı 

kendi hayatına dair izler paylaşarak kendini sunmaktadır. Bu sunumda tek fark 

kullanıcı kendi istediği şekilde ve kendi isteği kadar kendisini paylaşmaktadır. 

Kullanıcı hiç istemeyerek paylaşmayabilir ya da her şeyini paylaşabilir ya da 

tamamen farklı yansıtarak da paylaşabilir.  

Instagram ve diğer sosyal ağlarda, merak duygusunu tatmin etmek adına 

kullanıcılar bazen eski sevgililerini ya da başka kişileri ‘stalklamak’ adını 

verdikleri kimliklerini gizleyerek gözetleme yoluna gider.  Bu bağlamda kişiler 

bireysel hesaplarının yanı sıra anonim bir hesap açarak dışarıdan gelebilecek 

diğer sahte hesapları profillerine eklemek istemez. Benlik sunumu olarak 

anonim hesaplarına daha güvendikleri sosyal yaşantılarında da daha samimi 

oldukları arkadaş çevreleriyle etkileşim haline girerler. Bireyler görsel olarak 

kendilerinde beğenmedikleri ya da sevmedikleri unsurları (saç, göz rengi, 

dudak biçimi, kaş şekli vs.) görsel tabanlı shop uygulamaları ile düzenleyerek 

paylaşabilirler. Bu durum sosyal medyanın yanıltıcılığı ya da kurgusallığı ile 

de bağlantılıdır.  
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SOSYAL AĞ OLARAK INSTAGRAM’DA ANONİM VE 

KİSİSEL HESAPLARIN ANALİZİ 

Ağ ortamlarında kişilerin etkileşim kurabildikleri, kendi kişisel istek ve 

zevklerine göre paylaşım yapabildikleri sanal ortam olarak tanımlanan sosyal 

medya, son dönemlerde sıkça kullanılmaktadır. Sosyal medyanın fazla 

kullanıcı sayısı olmasıyla beraber, paylaşım alanlarında da değişiklikler 

meydana gelmektedir. Bu değişimin meydana gelmesinin temel sebebi ise 

kişilerin ağ ortamlarında birden fazla hesap açabilmesi ve oluşturduğu 

avatarların altına diledikleri gibi davranmalarıdır. Çalışmanın odak noktası olan 

Instagram uygulaması araştırıldığında, genç kuşağa mensup olan kişilerde çift 

hesap kullanma oranının sıklığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda incelenecek 

paylaşım türleri; kişisel hesap ve anonim hesap olarak ayrılmaktadır. 

Kişisel Hesaplar 

İnternetin ve sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 

bireylerin kullanıcı haline gelmesi ve kendi fiziksel benliklerini dijital dünyaya 

aktarma isteği farklı kavramların ve farklı paylaşımların doğmasına neden 

olmuştur. Bireyin fiziksel benliği dışında, sanal dünyada kendisini kod ve farklı 

imgelerle tanımlaması olarak karşımıza çıkan dijital kimlik, zaman içerisinde 

bir inşa modeline dönüşmüştür. Bu nedenle sosyal medya platformları bir 

kimlik haline gelmiştir. İnsanların kişisel olarak sosyal medya platformları 

üzerinden sahip oldukları kişisel hesaplar, resmi bilgiler taşımakta, estetik 

algısı yüksek fotoğrafları bünyesinde barındırmaktadır. Kişisel hesaplar 

genellikle, daha yüksek takipçili, daha normal ve çağa uygun paylaşımların 

yapıldığı alan olarak görülebilmektedir. Bu bağlamda kullanıcılar kişisel 

hesaplarında, kendilerini kötü hissettikleri görselleri paylaşıma 

sunmamaktadır. 

Anonim Hesaplar 

Ağ ortamlarında kişilerin sahip olduğu ana hesaplar dışında kullandığı 

veya büründüğü diğer kimlikler anonim hesap, yani sahibi belli olmayan 

profiller olarak tanımlanabilmektedir. Anonim hesapların oluşmasının en 

büyük nedeni yine ağ ortamlarının sunduğu, özgürlük unsurudur. Anonim 

hesapların alt başlığı olacak şekilde inceleyebileceğimiz ‘private’ hesaplar da 

özellikle genç kuşak tarafından tercih edilmektedir. Türkçeye ‘özel’ olarak 

çevrilen bu kelime, kişilerin ana hesaplarına nazaran daha az takipçisinin 

olduğu, toplumsal algıdan uzak içeriklerin paylaşıldığı, anlık görsellerin 

takipçilere aktarılma amacı güden hesaplardır. Genç kuşağın aktif olarak 

kullandığı Instagram uygulamasında private hesaplar incelendiğinde, kişilerin 

kullandığı iki hesap arasında büyük uçurumlar olduğu gözlemlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaşımların içerik analizi 
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yapılamayacağı için hem private hem de normal hesap kullanan bireylere odak 

grup çalışması uygulanarak, kişilerin bu tür faaliyetlere neden gereksinim 

duyduğu saptanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Soruları  

- Neden private hesap açma gereksinimi duydunuz? 

- Sizi private hesap kullanmaya iten etmenler nelerdir? 

- Kişisel hesabınız ile özel hesabınız arasında ne gibi farklılıklar 

bulunuyor? 

- Özel hesabınızı takip eden takipçilerin sayısı genelde çok daha az 

oluyor. Bu bağlamda özel hesabınız için takipçilerinizi hangi unsurlara 

bağlı olarak seçiyorsunuz? 

- Private hesabınızdan yaptığınız paylaşımların özelliği nedir? 

- Private hesabınızda paylaştığınız içeriklerin, kişisel hesabınızda 

paylaşmamanızın nedeni nedir? 

- Gündelik iletişim kurma pratiklerinde mi yoksa dijital iletişim kurarak 

mı kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi düşünüyorsunuz? Nedeniyle 

birlikte açıklayınız. 

- Hangi hesabı kullanırken kendinizi daha güvende, daha samimi ve 

daha gerçekçi buluyorsunuz? Nedeniyle birlikte açıklayınız. 

- Hangi hesabınızda daha çok filtre kullanıyorsunuz? 

- Size göre hangi hesabınızda kişiliğinizi daha çok yansıtıyorsunuz? 

- Diğer Instagram kullanıcılarının, görüşünüzün iyi olmadığını 

düşünmelerinden veya sizi olumsuz olarak değerlendireceklerinden ne 

derece etkileniyorsunuz? (1 ile 10 arasında sayı vererek açıklayınız.) 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışma kapsamında ele alınan normal ve anonim hesaplar üzerine 

incelemeler, Türkiye’de en popüler platformlardan biri olan Instagram 

uygulaması üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle Instagram dışında bulunan tüm 

paylaşım siteleri ve sosyal medya alanları araştırmanın kapsamı dışında 

kalmıştır. Araştırmanın gerçekleşebilmesi adına uygulanan odak grup 

çalışması, 5 kadın ve 5 erkek katılımcı olmak üzere 10 kişide uygulanmıştır. 

Türkiye çapında 2022 verilerinden elde edilen verilere göre, kullanıcısı her 

geçen gün artan ve aynı orantıda kullanıcı ilgisinin de yükselen ivme 

yakalaması çalışmanın odak noktasına Instagram uygulamasının konulmasının 

temel nedenleri arasında yer almaktadır. Katılımcılarda, Instagram 

uygulamasında ‘birden fazla hesap kullanılması’ ön şartı aranmıştır. Bu 

bağlamda 18-25 yaş arasında eğitim gören bireylerden odak grup çalışmasıyla 

kullanım nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. 1 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında 
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ön şartı karşılayan bireyler rastlantısal seçilmiş ve odak grup uygulanarak 

çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Ele alınan araştırmanın evreni, Instagram uygulaması üzerinde birden 

fazla hesap kullanan kişilerin rastlantısal olarak seçilmesiyle oluşmuş ve 

katılımcılara odak grup çalışması uygulanmıştır. Yapıldığı zaman dilimini 

kapsayan bu çalışmada 5 kadın 5 erkek katılımcı yer almıştır. 2022 yılında 18-

25 yaş arasında olan ve Intagram uygulamasında tüm hesaplarını aktif bir 

şekilde kullanan kullanıcılar üzerine uygulanan odak grup çalışmasında elde 

edilen tüm veriler geçerlidir. Bu bağlamda örneklem sayısı 10 olarak 

belirlenmiştir. 

Araştırmanın Bulguları ve Yorumları 

Yapılan araştırmanın bulgular kısmında özellikle gençler tarafından 

birden fazla hesap kullanma oranının daha fazla olduğu saptanmakla birlikte 

kullanıcıların yan hesaplarında kendilerini daha özgür hissettiği tespit 

edilmiştir. Katılımcıların %80 private hesap açma nedenini ‘herkesle 

paylaşılması uygun görülmeyen görsellerin yalnızca samimiyetin yüksek 

olduğu kullanıcılara sunulması’ şeklinde açıklamaktadır. Bununla beraber, 

katılımcıların %20’si ‘boş vakit değerlendirme’ nedeniyle yan hesap 

kullanmaktadır.  

Katılımcılara uygulanan odak grup çalışmasının ardından bireylerin 

dijital ortamlarda kendilerini daha iyi ifade ettiği saptanmıştır. Anı biriktirmek 

ve gerçek kimliklerini tam anlamıyla kişisel hesaplarına yansıtamayacağını 

düşünen katılımcılar, yoğun bir şekilde iletişim kurmadığı kişilerden çekindiği, 

bu nedenle bir başka hesap açma gereksinimi duydukları tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda katılımcıların ana ve yan hesaplarında paylaşım yaparken seçtikleri 

içeriklerin de farklılığı ortaya konulmaktadır. Katılımcılara, ana ve yan 

hesaplarında tercih ettiği paylaşım türleri hakkında soru yöneltildiğinde ise 

çıkan cevaplar aşağıdaki gibidir. 

 

Katılımcı Paylaşım Türleri 

Katılımcı 1/ 

Kadın 

Yaş: 18 

Private hesabımda daha eğlenceli daha kendim olduğum 

anları paylaşabiliyorum fakat asıl hesabım biraz daha 

kaliteli görünen fotoğraflardan oluşuyor. Çok fazla video 

yüklemesi de yaptığım söylenemez, ama yan hesabımda 

hikaye kısmını daha aktif kullanıyorum. 

Katılımcı 2/ 

Kadın 

Yaş: 22 

Private hesabımda çok fazla gönderim var ama ana 

hesabımda nadir paylaşım yapıyorum. Ana hesabımda 

fotoğraf paylaşırken efekt, shop gibi şeylere fazla zaman 
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ayırırım ama private hesabımda hiç zaman harcamadan 

direkt paylaşırım. 

Katılımcı 3/ 

Kadın 

Yaş: 20 

Kişisel hesabımda paylaştığım içeriklerin estetik 

görünmesine oldukça dikkat ediyorum. Bu nedenle renk 

tonlarının uyumu, görsellerin kalitesi benim için her 

şeyden önemli. Diğer hesabım ise tamamen anı biriktirme 

amaçlı. Bu nedenle güzelliğin değil, eğlencenin odak 

noktasında olan bir hesap kullanıyorum. 

Katılımcı 4/ 

Kadın 

Yaş: 22 

Ailem tarafından görülmesini istemediğim ama 

arkadaşlarımla paylaşmak istediğim anılarım mevcut. Bu 

yüzden bu hesabı açtım ve aktif biçimde kullanıyorum. 

Kişisel hesabım ve private hesabım arasındaki insan biraz 

farklı. Biri gayet normal, aydan aya fotoğraf paylaşan 

biriyken diğerinde her türlü anımı paylaşabiliyorum. 

Katılımcı 5/ 

Kadın 

Yaş: 19 

Herkesin gözü önüne sunduğum bir kimliğim var, ama 

private hesabımda bunun iç yüzünü görüyorlar. Bu iç 

yüzü kolay kolay kimseye göstermiyorum. Bu yüzden 

orada paylaştığım şeyler oraya özel oluyor. 

Katılımcı 6/ 

Erkek 

Yaş: 21 

Kişisel hesabımda birçok kişiyle takipleşiyorum. 

Tanıdığım, tanımadığım, yakın olduğum veya çok nadir 

iletişim kurduğum kişiler… Fakat diğer hesabımda 

sadece yakın arkadaşlarımın bulunması temel paylaşım 

farklılığına neden oluyor. Private hesabımda anlık 

içerikler paylaşıyorum, kişisel hesabıma ise daha fazla 

zaman harcıyorum. 

Katılımcı 7/ 

Erkek 

Yaş: 21 

Komik videolar ve postlar paylaşmayı seviyordum ve 

diğer hesabımda bu tür içerikler paylaşmanın pek etik 

olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle sadece yakın 

arkadaşlarımın veya görmelerini istediğim insanların 

olduğu bir yan hesap kullanıyorum. 

Katılımcı 8/ 

Erkek 

Yaş: 19 

Kişisel hesabımda sadece yakınlarım değil tanıdığım 

bütün insanlar var ve orada daha güzel fotoğraflar 

paylaşıyorum. Özel hesabımda ise sadece yakın 

arkadaşlarım olduğu için orada paylaşacağım 

fotoğraflarda daha özgür seçimler yapıyorum.  

Katılımcı 9/ 

Erkek 

Yaş: 23 

Yan hesabımda daha samimi ve komik olan içerikler 

paylaşıyorum. Özellikle herkesin görmesini istemediğim 

ve beni yargılamayacağını bildiğim kişilere daha doğal 

halimi yansıtıyorum. 

Katılımcı 10/ 

Erkek 

Yaş: 21 

Kişisel hesabımda tanıdığım birçok insanı barındırırken 

özel hesabımda sadece aktif olarak çevremde bulunan 

insanlar bulunuyor. Kişisel hesabımda sadece gerçekten 

beğendiğim ve beni tanıyan herkesin görmesinde bir 
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sıkıntı bulmadığım seçilmiş paylaşımlar yaparken, özel 

hesabım herhangi bir filtreden geçmeden tamamen 

rastgele paylaşımlar gerçekleştiriyorum. 
Tablo 1. Instagram hesaplarının analizi tablosu 

Katılımcıların ekran süreleri incelendiğinde, tüm katılımcıların ana 

hesaplarında geçirdiği süre daha fazla olmasına rağmen yine tüm katılımcılar, 

kendilerini yan hesaplarında daha özgür ve daha gerçekçi bulduklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcı 4 bu konuya ilişkin ‘Private hesabım daha samimi 

olduğum bir çember kapsadığı için ve tamamen kendi isteğimle içeri aldığım 

insanlarla dolu olduğu için orada daha çok samimiyet var.’ ifadelerini 

kullanmıştır. Katılımcı 7 ise ‘Gereksiz şeyler paylaştığımın düşünülmesinden 

rahatsızlık duyarım. Bu nedenle beni yargılamayacak kişilerle eğlenceli 

anlarımı paylaşırken kendimi hem özgür hem de samimi buluyorum. Özel 

hesabımı kullanırken daha rahatım sebebi ise beni o hesabımdaki kimsenin 

yargılamayacağı düşüncesinde olmak.’ şeklinde açıklamıştır. 

Katılımcıların yan bir hesaba ihtiyaç duymasına dair sorular 

yöneltildiğinde ise Katılımcı 3 ‘Beni buna iten şey tamamen kapalı bir kutu 

olmam. Çok kişinin hayatımla alakalı bir şeyler bilmesini istemiyorum. Bu 

nedenle özel anlarımı samimi olduğum yakın çevremle paylaşma isteğim beni 

yan bir hesap kullanma gereksinimine sürükledi.’ ifadelerini kullanmıştır. 

Konuya ilişkin Katılımcı 6 ise ‘Özel hesabımı kullanırken daha samimi ve 

güvende buluyorum. Çünkü orda gündelik olarak aktif görüştüğüm ve son 

derece güvendiğim yakın arkadaşlarımın olması beni güvende hissettiriyor. 

Gündelik yaşantımın aynısını paylaşım olarak gösterebileceğim bir yan hesap 

beni oldukça mutlu hissettiriyor.’ cümlelerini aktarmıştır. 

İletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren sosyal 

medya kavramı, gündelik iletişim pratiklerimizi etkilemekte, toplumsal algı 

oluşturmakta, kendine has güzellik ve estetik unsurları içermektedir. Bu 

bağlamda Instagram üzerinde iki farklı hesaba sahip kişilerle yapılan 

görüşmeler neticesinde, kişilerin ana hesaplarında kendi tabirlerince ‘daha 

kaliteli’ ve çağa uygun içeriklerin yer aldığı görülmektedir. Burada esas nokta 

katılımcıların, kişisel hesaplarında yakın ilişkiler kurdukları kişilerden farklı 

bireylerle de etkileşim halinde olması durumudur. Katılımcıların hepsi, ana 

hesaplarında ve anonim hesaplarında farklı içerikler paylaştığını beyan etmiştir. 

Yan hesaplarında daha samimi olduklarını düşünen katılımcılar, ana 

hesaplarında insanlarda bırakmak istedikleri etkiyi yansıtma çabası gösterirken 

yan hesaplarında tamamen kendileri gibi davranmaktadır. Bu bağlamda sosyal 

medya platformları üzerinden eleştirilme korkusu yaşayan katılımcıların, 

toplumsal yargılardan da çekindiği söylenebilmektedir. Yeni medyanın 
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sunduğu çoklu hesap kullanabilme özelliği bireylere hem olmak istedikleri hem 

de oldukları profilleri yaratma imkanı sunmaktadır. 

SONUÇ 

Hayatımıza giren Internet ve beraberinde gelişen sosyal medya 

hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Kullanıcıların oluşturduğu 

içerikler ile yapısını şekillendiren sosyal ağ siteleri bunun beraberinde 

kullanıcıyı etkin hale getirmiştir. Sosyal ağ platformları kullanıcıların dijital 

ortamlarda kendi benliklerini istedikleri şekilde sunmalarına izin veren esnek 

bir hal almıştır. Sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu ise gençler olarak 

analiz edilmiştir. Teknolojinin içine doğan Z kuşağı olarak da nitelendirilen 

2000 ve sonrası kuşak sosyal medya ile bütünleşmiş bir konumdadır. Sosyal 

medyada sunulan benlikler reel dünya ile farklılık gösterebilmekte ya da kişi 

tamamen farklı bir benlik ortaya çıkarabilmektedir. Çalışmanın ana konusu 

olan anonim hesapların da ortaya çıkışı kullanıcılar sosyal ağlarda profil 

yaratırken kendilerini yansıtmak istedikleri şekilde sunmalarıdır. Örneğin 

kullanıcı iki hesap açarak birinde kendi yaşantısından daha az ve daha sakin bir 

profil duruşu sergilemekte ve bu hesabında daha çok az samimi olduğu ya da 

akrabalarının olduğu bir profil yaratmaktadır. Diğer yandan kullanıcı anonim 

bir hesap açarak kullanıcı adını daha farklı bir nick ile kullanarak daha samimi 

olduğu yakın arkadaşlarını ekleyerek, kendi benliğine daha yakın daha ait 

paylaşımlar yapmakta. Sosyal medyada kullanılan bu paylaşım türlerini ise 

çoğunlukla genç kuşak tercih etmektedir. 

Çalışma kapsamında Instagram uygulaması üzerinde birden fazla hesap 

kullanan kullanıcıların anonim ve kişisel hesapları üzerine, 18-25 yaş 

aralığındaki kişiler ile odak grup çalışması uygulanmıştır. Araştırma 

bağlamında hesaplarını aktif kullanan kullanıcılar üzerinden bulgular analiz 

edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen veriler raporlanırken en 

çok alınan cevaplardan biri, ‘Anonim hesabımda kendimi daha rahat ve daha 

güvende hissediyorum’ olmuştur. Bu anlamda kişilerin de yaş grubu göz 

önünde bulundurularak kullanıcılar gerçek hayatta olduğu gibi samimi 

görmedikleri bir diğer insanların yanında oldukları gibi kendilerini rahat 

hissetmeyip bunun yansıması olan sanal dünyada da aslında çok da yakın 

olmadıkları insanlarla takipleştiklerinde hikayelerini ya onlara gizlediklerini ya 

da anonim hesaplarından daha kendileri olduğu paylaşımlarda bulunduklarını 

ifade etmişlerdir.  

Bir noktadan sonra hem toplumsal hem de bireysel olarak sosyal 

yaşantımızı da etkileyen sosyal medya, günümüzde genç kuşak için kişiliklerini 

de şekillendirdikleri bir hal almıştır. Anonim hesaplar sosyal medyanın 

güvenilirliğini sorgulatırken bir yandan da kullanıcıların genelinin ‘bir başka’ 

hesaba ihtiyaç duydukları çalışma kapsamında elde edilen veriler arasındadır. 
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Sosyal medyanın birden fazla hesap açmasına izin vermesi kullanıcılar için bir 

seçenek iken olanak haline gelerek daha çok tercih edilmeye ve hatta 

zorunluluk haline geldiklerini ifade eden kullanıcılar olmuştur. Bunun sebebini 

ise, kendi hesaplarında uzak çevrelerinin kendileri hakkında düşündükleri 

şeyleri azaltmak ya da kişi hakkında bir şey düşünmemesini sağlamak olduğunu 

belirtmişlerdir. Tam tersi anonim hesaplarına hem daha yakın hem de 

kendilerini daha fazla yakından tanımasını istedikleri kişileri ekleyerek kendi 

benliklerini ‘istedikleri’ kişilere ‘istedikleri’ şekilde sunmaktadırlar. Sonuç 

itibari ile kullanıcılar sosyal medyada kendilerini daha rahat hissedecekleri 

ortamları, sosyal medyanın kendilerine sundukları imkanlar doğrultusunda 

oluşturarak sağlamaktadırlar. Bireyler merak etmek ya da edilmek istedikleri 

kişileri de bu sayede kendi bilinçlerine göre seçerek kendi ortamlarını kendileri 

şekillendirmektedirler.  
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GİRİŞ 

Kamuoyunun doğru, şeffaf, bütünlükçü ve zamanında bilgilendirilmesini 

temel amaç edinmiş gazetecilik mesleği zaman içerisinde çeşitli değişimler 

yaşamıştır. Oya Tokgöz (2000: 42), gazetecilik mesleğinde görülen 

değişikliklerin dört ana başlık altında toplanabileceğini söylemektedir. Bu 

maddelerden iki tanesi gazetecilikte uzmanlığa vurgu yapmaktadır. Önceki 

yıllarda muhabirin alanındaki uzman kişiyle konuşacak kadar bilgi sahibi 

olması yeterliyken günümüzde muhabirin haber yapmak için uzman olması 

gerekmektedir. Diğer değişim maddesi ise çeşitli mesleklerle yapılan kıyaslama 

üzerinden oluşturulmuş. Geçmiş dönemlerde gazetecilik her şeyden az çok fikir 

sahibi olunan bir meslek olarak kabul edilirken gelinen noktada uzmanlık 

yönünden pek çok meslekle denk durumdadır.  

Nezih Demirkent (2003: 319), habere karakterini kazandıran şeyin 

muhabir olduğunu söylemektedir. O’na göre muhabir haberlerin çeşidi ile ün 

kazanmaktadır ve polis muhabiri, politika muhabirleri, ekonomi muhabirleri 

gibi gazeteciliğin uzmanlık alanlarına ayrılması doğrudan bu sonuçtan 

kaynaklanmaktadır (Demirkent, 2003: 319- 320). Konuyu gazetecilik eğitimi 

perspektifinden değerlendiren Doğan Tılıç (2011: 197) ise gazeteciliğin aynı 

zamanda bir uzmanlık işi de olması gerektiğini belirtmektedir.  

Gazeteciliğin uzmanlık alanlarından bir tanesi de ekonomi 

gazeteciliğidir. Tarihsel sürece bakıldığında ticari hayatın hareketlenmesi ile ilk 

gazete arasında bir bağ olduğu görülmektedir. Bu sebeple ilk gazeteden itibaren 

ekonomi alanındaki içeriklerin haberciliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu 

söylemek mümkündür.  

Uzmanlaşma, piyasa ekonomisinin derinliğini ve performansını 

belirleyen önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomi 

gazeteciliği de bu bağlamda sektörde uzmanlaşma ve iş bölümünün belli bir 

gelişme çizgisini takip etmektedir (Baytar, 2022: 91).  

Ekonomi basınını gazetecilikteki diğer uzmanlık alanlarından ayıran 

önemli bir özelliği vardır. Ekonomi alanında yayın yapan gazetelerin tirajları 

az olmasına rağmen ihtisas gazeteleri olmaları nedeniyle bürokrasi, iş dünyası 

ve diğer çevrelerde izlenebilirlik gücü ve etki gücü bulunmaktadır (Uras, 1983: 

7).  

Ekonomi basını dendiği zaman akıllara çoğunlukla, bankacılık, finans, 

döviz, dünya piyasaları, işgücü, istihdam, zam gibi kavramlar gelse bile esas 
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itibariyle bu alan çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Aslında insanlığın ve 

dünyanın en önemli konularından biri olan ancak Türkiye’de basının ilgisini 

2000’li yıllarda çekmeye başlayan enerji konusu da ekonomi gazeteciliğinin bir 

uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışma uzman görüşleri kapsamında enerji haberciliğini 

tanımlayarak, bir uzmanlık alanı olarak ekonomi gazeteciliği içerisinde ortaya 

çıkışını, gelişimini ve uygulama biçimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Literatür taraması yapıldığında ekonomi gazeteciliğiyle ilgili 

çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Enerji haberciliği ile ilgili sınırlı 

sayıdaki çalışmalardan birisi2 Ayşe Gül De Faveri (2022) tarafından kaleme 

alınan Türk Medyasında Enerji Haberlerinin Ekonomi Politiği başlıklı doktora 

tezidir. Bu tez çalışması enerji haberlerini iklim krizi perspektifinde ve 

medyadaki mülkiyet ilişkileri üzerinden değerlendirmiştir. Çalışmada, enerji 

haberlerinin ekonomi basınındaki içerisindeki yerine, yapısına, enerji 

habercilerinin durumuna vurgu yapılmamıştır.  

EKONOMİ GAZETECİLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

VE YAPISI 

Ekonomi Gazeteciliğinin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi 

Ekonominin gazetelerde haber olmasının tarihine bakmak için ilk 

gazetelerin çıktığı tarihe değin geri gitmek gerekmektedir. İlk gazetelerin 17. 

yüzyılda Avrupa’da yayınlanma başladığı bilinmektedir. Bu tarihin 

öncesindeyse yine aynı kıtadaki haber kağıtları ve mektupları gazetenin öncülü 

olarak görülmektedir. Haber kağıtları, aristokrasi içerikli bilgileri taşırken, 

haber mektupları ise burjuvazinin ticari sorunlarının çözümüne katkı 

sağlamıştır. İlk gazetenin ortaya çıkmasında Avrupa’daki din kaynaklı 

savaşların büyük etkisi olmakla birlikte Avrupa’da sermaye birikiminin 

başlamasının ve ticaretin gelişiminin de etkin bir faktör olduğu göz ardı 

edilmemelidir (Tokgöz, 2000: 45- 46). Görüldüğü üzere ilk gazetenin ortaya 

çıkışı ekonomik gelişmelerden bağımsız değildir. Ekonomik gelişmeler bilgiyi 

kamuoyuna aktaracak aracın çıkmasına zemin hazırlamakla birlikte bu aracın 

içeriğine de etki etmiştir.   

 
2 Enerji haberlerini inceleyen çalışmalardan bir diğeri için bkz. Becerikli vd. (2017). Medya ve 

Enerji: Medyada Enerji Verimliliğini İçeren Metinlerin Analizi.  
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Sanayi Devrimi ile ticaret önem kazanmış ve ekonomi haberleri 

gündemin ilk sıralarına yerleşmiştir. Devrimin merkezi olan İngiltere’de bir 

başlangıç meydana gelmiş ve ilk kez 1760’da bir ekonomi gazetesi Public 

Ledger yayın hayatına başlamıştır. Gazete yayın hayatı boyunca dünya emtia 

ticaretine kılavuzluk etmiştir. Ardından bugün hala yayınlanan The Wall Street 

Journal 1789 yılında okuyucuyla buluşmuştur (Yüksel, 1999a: 7). 

Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olan gazete 1942 yılında 

Süha Sükuti Tükel’in kurduğu İzmir Ticaret gazetesidir. Birçok gazetenin 

ekonomi haberlerine kaynaklık eden bu yayının haricinde günlük popüler 

gazetelerin ekonomi sütunlarının olduğu görülmektedir. 1940’lı yılların 

sonlarında Fasih İnal tarafından kurulan Vatan gazetesinde ekonomi sütunları 

yer almaktadır. 1948 yılında ise Fasih İnal ve Haluk Cilov’un Yeni İstanbul3 

gazetesi için yarım sayfalık ekonomi bölümü hazırladıkları görülmektedir 

(Dursun, 2013: 270- 271). Fasih İnal o günden bugüne ekonomi basının duayen 

isimleri arasında gösterilmektedir.  

1950 ile 1960 arasındaki 10 yıllık dönemde ise dünyada ekonomi 

konusunun ana tartışma alanları tarım ve sanayi olmuştur. Türkiye’deki 

ekonomi gazetelerinin sayfaları da bu konular üzerinde durmuştur. O dönemde 

ekonomi yazarlarından bazıları, Türkiye’nin ekonomi sisteminin tarım 

üzerinden tasarlanmasına gerektiğini bir kısmı ise sanayinin öncelikle hale 

getirilmesini savunmuştur (Ekonomi Basını Tarihi, 2008: 39).  

Gazetelerin ekonomiyle ilişkisinin maliye muhabirleriyle sınırlı olduğu 

bütçe görüşmelerini parlamento muhabirlerinin incelediği 1960’lı yıllar dünya 

ve Türkiye için değişim yılları olmuştur (Yüksel, 1999: 8). Değişimlere paralel 

olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi gazeteciliğe olan ilgi 

artmıştır. 1963’de Ali Gevgilli öncülüğünde Milliyet gazetesinde ekonomi 

sayfası hazırlanmıştır. 1965 yılında ise ekonomi haberleri tam sayfa verilmeye 

başlanınca “İktisad Servisi” kurulmuştur. Ekonomi haberleri veren ajansların 

kuruluşu da 1960 yılların sonu 1970’li yılların başına rastlamaktadır. 1969’da 

Ekonomi Basın Ajansı, 1971’de AKA, 1972’de ANKA, 1973’de TÜBA ve 

1976’da da EKA kurulmuştur (Dursun, 2013: 271).  

 
3 Yeni İstanbul gazetesi ile ilgili olarak burada bir not düşmekte fayda vardır. Gazetenin sahibi 

Habib Edip Törehan, II. Dünya Savaşı esnasında yürüttüğü ticari faaliyetlerle servet edinmiştir. 

Türkiye’de basın dışından gelen gazete patronlarının öncülerindendir.   
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1970’li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muhtırası, ardından kurulan 

hükümetler nedeniyle, haber kaynaklarının siyaset odaklı olduğu 

görülmektedir. Öte yandan bu dönemde bir diğer özelliği ise yurtdışı kaynaklı 

fonların ülkeye girmesi olmuştur. 1977’de Türkiye petrol kaynaklı bir krize 

sürüklenmiş, 1979’ara gelindiğinde ise temel tüketim maddelerinde yaşanan 

yokluk ekonomi basınının konusu olmuştur (Ekonomi Basını Tarihi, 2008: 48).  

Ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’de miladı olarak tüm kaynaklarda 24 

Ocak Ekonomik Kararları gösterilmektedir. Kararlar, basında önemli bir yer 

tutmuştur. Bütün gazeteler devalüasyonu ilk haber olarak duyurmuş, kararların 

neler getirdiğini detaylı bir şekilde işlemiş ancak ilk günden yorum 

yapmamışlardır (Boral, 2009: 324). Ekonomi muhabirliğini zorunlu hale 

getiren bu kararların ardından, serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve bu da 

ekonomik bilgi ve habere olan ihtiyacı arttırmıştır (Yüksel, 2000: 113).  

1980 yılından itibaren basının ekonomi ilgisinin artmasının sebebi olarak 

12 Eylül Askeri Darbesi de gösterilmektedir. O seneye kadar politika 

konuşulurken, siyasi faaliyetlerin kesintiye uğraması sebebiyle gazetelerde 

oluşan boşluk ekonomi haberleriyle giderilmeye çalışılmış ve ekonomi halka 

indirilerek bugünün ekonomi sayfaları ortaya çıkmıştır (Doğru, 1983: 31). Bu 

dönemde ekonomi sayfaları ve ekonomi muhabirlerinin sayısı artarken, daha 

önceleri sadece taban fiyat, bütçe, maaş artışı gibi haberler üreten ekonomi 

gazetecileri basındaki uzmanlaşmaya paralel olarak borsa muhabiri, finans 

muhabiri, otomotiv muhabiri gibi farklılaşmalar da oluşmuştur (Doğan, 2003: 

135).  

1990 yıllar serbest piyasa ekonomisinin zirve yaptığı buna bağlı olarak 

da ekonomi sayfalarının içeriğinin değiştiği ve ekonomi yayınlarının yükselişe 

geçtiği yıllar olmuştur. Sermaye sahiplerinin uzman sıfatıyla görüş bildirmeye 

başladığı bu dönemde ekonomi basınında yer alan içeriklerin niyeti tartışma 

konusu olmuştur (Akbal ve Seç, 2005: 165).  

Ekonomi basınının 1980- 1995 yılları arasındaki gelişimini 

değerlendiren gazeteci Necati Doğru (1996: 41), gazete okurunun değişen 

profiline en büyük katkıyı ekonomi muhabirlerinin yaptığını söylemektedir. 

Doğru’ya (1996: 41) göre, ekonomi muhabirleri, röportajcıları, yazarları ve 

editörleri yaptıkları haberlerle gazeteyi görmek için değil de okumak için alan 

okur sayısının artmasını sağlamışlardır. Ancak bu katkıya rağmen gazete 
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patronları tarafından kıymetleri bilinmemiş; çok düşük maaşlarla çalıştırılarak 

ekonomi gazetecilerinin emekleri sömürülmüştür.   

1990’lı yıllarda basında ekonomiyle ilgili alanların ve ekonomi 

yayınlarının artmasına sebep olan olaylardan biri yaşanan ekonomik kriz ve 

krizden kurtulmak için 5 Nisan 1994 tarihinde alınan kararlardır. Enflasyonu 

en hızlı şekilde düşürmek Türk Lirası’na da istikrar kazandırma amacıyla alınan 

kararlar yurttaşların ekonomiye ilgisini arttırmıştır.  

Ekonomi gazete ve dergilerinin tirajlarının hızla arttığı o günlerde yeni 

yayınlar okuyucuyla buluşmuştur. 1995’te Hürses, Global ve İktisat, 1996’de 

Finansal Forum, 1997’de Liberal Bakış yayınlanmaya başlamıştır. 1996’da 

yılında da bir ilke imza atılmış Milliyet gazetesi ekonomi alanında yayın yapan 

The Wall Street Journal’ın Türkçe’ye çevrilmiş kopyasını gazetenin eki 

şeklinde okuyucularına sunmuştur. Ekonomi basınındaki gelişmeler sadece 

basılı mecralar özelinde yaşanmamıştır. Bu yıllarda Kanal- E (Sonradan 

CNBC- E olmuştur) gibi televizyon kanalları, Radyo Foreks gibi de radyo 

yayınları başlamıştır (Işık ve Eşitti, 2014: 122).  

 2000 yılların başları ekonomik krizin gölgesinde geçmiştir. Ekonomi 

haberlerine işsizlik, devalüasyon, IMF gibi kavram ve kurumlar konu olmuştur. 

2002 yılından itibaren ise 1 Mart Tezkeresi, Avrupa Birliği süreci, özelleştirme 

hamleleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ekonominin gündemini 

etkilemiştir.  

 2005 yılında ise ülke ekonomisinden ziyade ekonomi basınının örgütlü 

yapısını ilgilendiren bir gelişme yaşanmıştır. Ekonomi Muhabirleri Derneği 

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, dernek üyelerine 7 Aralık 2005’de “EMD- 

TOKİ Ortak Konut Projesi” başlıklı bir mail atmıştır. Genel Merkez’in bilgisi 

dışında atılan bu duyuru etik açıdan değerlendirilmiş ve doğru bulmadığını bir 

metinle deklare etmiştir. Bu sürecin ardından İstanbul şubesi projeyi iptal 

ettiğini duyurmuş sonrasında ise Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 

kuruluşu hızlanmıştır (Erten vd. 2016: 129- 131).  

 2007- 2008 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yaşanan Mortgage krizi, küresel ölçekte kritik sonuçlar oluşturmuş bir finans 

krizi olmuştur. Küresel etkileri bir süre atlatılamayan bu krizden Türkiye 

derinden etkilenmese bile ekonomi basını konuya yoğun ilgi göstermiştir. 

2010’lu yıllardan bugüne kadar ise Gezi Parkı Protestoları, 17- 25 Aralık 

Operasyonları, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi, genel ve yerel seçimler, terör 
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saldırıları, Covid- 19 pandemisi gibi konular siyasetin ve toplumsal yaşamın 

tartışma konuları olarak ekonomi alanını da etkilemiştir.  

 Günümüzde büyük medya gruplarının büyük bölümünün bünyesinde 

bir ekonomi dergisi ya da televizyonu olduğu görülmektedir. Ekonomi 

yayınların gösterilen bu ilginin ardında medya sahiplerinin enerji, madencilik, 

turizm ve inşaat gibi birçok alanda faaliyet göstermelerinin rolü büyüktür 

(Akgün, 2018: 38). Büyük medya gruplarından bağımsız olarak özellikle 

internet gazeteciliğinin ve sosyal medyanın da gelişmesiyle ekonomi içerikleri 

üreten yayıncıların sayısında da artış gözlenmiştir.  

 Uzunoğlu ve Karaca (2022: 8), bugün gelinen noktada kimi örneklere 

karşın Türkiye’de ekonomi haberciliğinin hem nitelik hem de nicelik açısından 

küresel standartları yakalamaktan uzak olduğunu belirtmişlerdir.  

Ekonomi Gazeteciliğinin Yapısı  

Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde ekonomi: “Bir ülkenin sahip olduğu toprak, 

madenler vb. gibi doğal kaynaklar, yetişmiş insan gücü gibi beşeri kaynaklar, 

üretim araçları ve beslenme, barınma, ulaşım, mübadele gibi vazgeçilmez 

ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan fiziksel ve sosyal kaynaklar ile iktisadi 

hayatın organizasyonunu sağlayan üretici veya yönetici tüm birimlerin 

toplamından oluşan bütün” şeklinde tanımlanmaktadır (Demir ve Acar, 1997: 

73). 

Ekonomi gazeteciliğini gazeteciliğin diğer uzmanlık alanlarından ayıran 

özelliği de tanımda vurgulanan bütünlüğünden gelmektedir. Çünkü ekonomi 

gazetecileri geniş kitleleri ilgilendiren konularda olduğu gibi belli siyasi ve 

ekonomik sermayeyi etkileyen kişilere de haber aktaran kişilerdir. Diğer 

uzmanlık alanlarından farklı olarak iki kesime de hitap etmesi gerekmektedir 

ve zor konulara ortak bir çizgi bulmak gibi zor bir işi vardır (Doğru, 1985: 179). 

Öte yandan ekonomi haberciliğinin basının genel işlevinden ayrı 

görülmemesi gereken ortak işlevlerine ek olarak birtakım özel işlevleri de 

bulunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi ekonomi haberciliği; içeriği, 

habercilik anlayışı, muhabiri ve okuruyla farklı bir yapıya sahiptir (Yüksel, 

1999b: 166). Gazeteciler olayları önceden sezme kabiliyetleriyle uyarı sinyali 

veren konuları irdeler, sorunları, erkin amacı dışında kullanılmasını, 

yolsuzlukları hazırladıkları yayınlarla bildirirler. Yetersiz veya eksik mevzuat 

ve hukuki sistemin olduğu atmosferde, ekonomi gazetecilerinin sunduğu 
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içeriklerin güçlü bir panzehir olduklarını söylemek mümkündür (Ekonomi 

Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı, 2011: 55). Ekonomi muhabirinin 

ayrışan işlevlerinden belki de en önemlisi burada ortaya çıkmaktadır. 

Ekonomi basınında genel olarak görülen hataları 3 biçimde tanımlamak 

mümkündür. Bunlardan ilki haber kaynakları ekseninde gerçekleşmektedir. 

Ekonomi gazetecileri politikacıların, bürokratların ve iş insanlarının 

söylediklerini irdelemeden, bilgi süzgecinden geçirmeden doğru kabul etmek 

ve verilen bilgileri abartmak hatasına düşerler. İkinci hata ise değerlendirme 

yanlışlarıdır. Üçüncü olarak ise matematik bilgisinin azlığından kaynaklanan, 

basit görünen ama habere dönüştüğü zaman çok önemli olan hatalar yapıldığı 

görülmektedir (Aktaş, 1996: 42).  

Hataların önüne geçebilmek ve daha iyi bir ekonomi gazeteciliği 

yapabilmek adına bir ekonomi muhabirinin sahip olması gereken yetenekler 

vardır. Bir ekonomi muhabiri ilk olarak rakamlarla başa çıkabilmeyi bilmelidir. 

Sonrasındaysa tüzel kişilerin iktisadi istatistikleri hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Aynı zamanda bir ekonomi muhabirinin üretim süreçlerine dair 

bilgisi olması gerekmektedir. Üretim alanı elektronik olan bir fabrikanın tank 

ürettiğini söylememelidir. Ekonomi muhabirleri hukuki süreçler hakkında bilgi 

sahibi olmalı, bilanço okuyacak kadar muhasebe bilmeli ve iktisadi terimlerin 

içerikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır (Orçun, 1985: 171).  

Gazeteciğin tüm kuralları ekonomi gazeteciliği için geçerli olmakla 

birlikte Faruk Türkoğlu (2014: 250) ekonomi alanındaki haber kriterlerinin 

önceliklerinin diğer alanlardan biraz farklı olduğunu söyler ve şöyle sıralar: 

Yalın ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır, içerik ve anlatım hedef kitleye uygun 

olmalıdır, önemlilik ve işlevsellik kriterine dikkat edilmelidir, gerçeğe 

uygunluk ve kesinlik gazeteciliğin her alanında olduğu gibi ekonomi 

haberciliği için de büyük önem taşır. Haberlerin kesin ve gerçeğe en yakın 

haliyle ve ayrıntılı olarak verilmesi daha önemlidir.  

Yıldız ve Öngören (2013: 157), ekonomi haberinin içinde olayın gelişim 

sürecini hatırlatacak bilgiler sunularak okuyucu veyahut izleyicinin ilgisinin 

canlı tutulabileceğinin böylelikle de konu olan olayın takibinin kolaylaşacağını 

söylemişlerdir. Yine araştırmacılara göre haberin konusu farklı kaynaklardan 

araştırılmalı ve doğrulanmalıdır. İçeriklerde sürekli aynı kaynağın 

kullanılmasıysa haberin doğruluğu, tarafsızlığı noktasında sorun 

oluşturmaktadır.  
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Spor, magazin, kültür- sanat gibi uzmanlık alanlarında da yanlış ya da 

çarpıtılmış haberlere yer verilmesi olumsuz etkiler uyandıracakken ekonomi 

haberlerinde yapılacak bir manipülasyonun etkileri çok daha büyük olacaktır. 

Gazeteciliğin tüm alanlarında olduğu gibi etik kodlar ekonomi basını için de 

hayati önem taşımaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) hazırladığı 

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ve Ekonomi Muhabirleri 

Derneği’nin (EMD) etik ilkeleri enerji muhabirlerini de bağlamaktadır. 

EMD’nin etik ilklerinden bazıları ise aşağıdaki gibidir (Ekonom, 1998: 9): 

EMD üyesi menkul kıymetler borsalarında portföy yönetemez.  

EMD üyesi kamu ya da özel sektör kuruluşlarından, bunların yetkililerinden ve 

bunlar adına basınla ilişkileri sağlayan birim ve kuruluşlardan herhangi bir 

hediye kabul edemez 

EMD üyesi, gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı 

kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna 

zorlanamaz. 

EMD üyesi, kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, 

bunların “ilan” veya “reklam” olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça 

haber yapamaz.   

EMD üyesi, haberlerinde kendisi ya da kuruluşunun görüşünü empoze etmek de 

dahil olmak üzere, hiçbir gerekçeyle gerçeği çarpıtamaz. Haber ve yorumlarda, 

kişi ve kurumları hedef alan çirkin, kaba ve onur kırıcı kelime ve ifadeleri 

kullanamaz.  

Her ne kadar ekonomi, makro ya da mikro şeklinde ayrılsa da bu durum 

ekonomi muhabiri için geçerli değildir. Ekonomi habercilerinin her iki alanda 

da kendilerini geliştirmiş olmaları beklenmektedir. Uyanık (2017 Akt. Yüksel, 

2018: 86), Türkiye’de ekonomi haberciliği üzerinden yapılan ayrımın kuramsal 

ya da sektörel bağlamda olduğunu söylemektedir. Muhabirler meşgul oldukları 

sektör veyahut kurum özelinde çalışma alanlarını tanımlamaktadırlar. Enerji 

muhabirliği de bu ayrımın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  
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EKONOMİ GAZETECİLİĞİNİN BİR ALT ALANI 

OLARAK: ENERJİ HABERCİLİĞİ  

Ekonomi gazeteciliğinin ilerleyen yıllarda kendini geliştirmesi ve 

okurun/ izleyicinin ilgisinin diri tutulması için ekonomi gazetecilerinin belirli 

kulvarlarda uzmanlaşması gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda ekonomi 

basınının sağlam temellere dayanmasını da sağlayacaktır. Temelde ekonomiyle 

ilgili olay, gelişme ve kişileri haberleştiren ekonomi muhabirlerinin uzmanlık 

alanlarına bakıldığı zaman; finans, bankacılık, emlak, işçi/ tüketici hakları, 

turizm, tarım gibi alt dallar ortaya çıkmaktadır.  

Ekonomi gazeteciliğinin ayrıştığı alt kollardan biri olarak da karşımıza 

enerji haberciliği çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) enerjiyi, “Maddede var 

olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç” şeklinde tanımlamaktadır. 

Kadıoğlu (1994 Akt. De Faveri, 2022: 6) ise enerjinin genel anlamda ekonomi, 

teknoloji, toplum ve politika ile ilişkili olarak çeşitli bağlamlarda kendini 

gösteren çok boyutlu bir yapıya sahip bir kavram olduğunu belirtmiştir.  

Enerji alanı temel bir alan olduğu için, ekonominin bazı teknik alanları 

gibi, bir bölümü mühendislik, bir bölümü ekonomi, bir bölümü dış politika 

olacak şekilde pek çok iktisadı barındıran bir yapıya sahiptir (Orman, 2022). 

Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Muhabir Habercinin Temel 

Kitabı’nda (2018), petrol, doğalgaz, elektrik, finans, regülasyon ve 

diplomasinin enerji haberciliğinin ana kategorileri olarak gösterilmektedir. 

Öte yandan Türkiye konumu nedeniyle küresel enerji piyasalarına 

yakınlığı açısından son derece stratejik öneme sahiptir. Coğrafi konumu 

sayesinde enerji arz ve talep eden ülkeleri birbirine bağlarken stratejik olarak 

küresel enerji arz güvenliğine ciddi katkılar sunabilecek potansiyeli de 

barındırmaktadır. İlgili sebeple, bölgesel ve küresel aktörler, Türkiye’de 

gerçekleştirilen projeler ve ülkenin enerji politikasını yakından takip 

edilmektedirler (Kavaz, 2022: 13).  

 Gerek ekonomi, teknoloji, politika ve toplum gibi birçok alanı 

ilgilendirmesi gerek Türkiye’nin mevcut durumu göz önüne alındığında enerji 

alanının uzman gazeteciler tarafından titizlikle incelenmesinin zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de enerji muhabirliğinin kurumsallaşmaya başladığı dönem 

olarak 2010’lu yılları göstermek mümkündür. 2000’li yılların başından itibaren 

enerji alanı kendisine ekonomi haberlerinin içinde yer bulmaya başlamışsa da 
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ekonomi gazetelerinde ayrı bir bölüm olarak ortaya çıkması ya da salt enerji 

yayıncılığı yapan mecraların ortaya çıkışı 2010- 2011 yılları arasıdır. 2012 

yılında, enerji gazetecilerinin mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Enerji 

Gazetecileri ve Medya Derneği’nin4 (EGAD) kurulması da enerji haberciliğinin 

tanınması ve kurumsallaşması açısından önemlidir.  

Anadolu Ajansı’nın (AA) 2014 yılında Türkiye’de bir ilk olarak kurduğu 

“Enerji Haberleri Editörlüğü” Türkiye’de enerji haberciliğinin gelişimi 

açısından oldukça önemlidir. AA, tüm dünyaya analiz, rapor ve haber yayını 

yapacak İngilizce Enerji Haberleri Terminali’ni de hayata geçirmiştir. Dönemin 

AA Genel Müdürü Kemal Öztürk amaçlarının “enerji haberleri alanında 

dünyanın en etkin ajanslarından biri olmak” şeklinde açıklamıştır.5 

Gazeteciliğin tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi enerji haberciliği 

yaparken de dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar bulunmaktadır. Muhabir 

öncelikle, enerji alanında yer alan kavramları ve karar alıcıları çok net bir 

şekilde bilinmelidir. 

Petrol ve gaz alanındaki haberler üzerine bir değerlendirme yapan 

Mühdan Sağlam, Türk basınında bu iki kavram üzerine yapılan haberler için 

ayrı bir uzmanlık alanı gerekmediği düşüncesini eleştirmektedir. Gazetecilerin 

petrol ve gaz terminolojisine yeteri kadar hâkim olmadığını belirten Sağlam 

enerji haberciliğiyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullanmaktadır (Orman, 2022): 

“Enerji haberciliği geniş bir çerçeve içerisine alındığında güneş enerjisini de 

bilmek gerekiyor, hidrolik enerjiyi de, doğalgazı da bilmeniz gerekiyor, rüzgâr 

enerjisini de. Nükleer dair de en azından temel düzeyde bir bilgi sahibi olmanız 

gerekiyor. Gazetecilerin toplumu bilgilendirmek ve aynı zamanda ‘doğru 

bilgilendirmek’ gibi bir sorumlulukları var. Bunun için medya kuruluşları enerji 

alanında uzman olan isimlerle eğitimler düzenleyebilirler.” 

Enerji muhabirlerini içerik üretirken dikkat etmeleri gereken noktalardan 

bir diğeri sektörün tecimsel yapısından kaynaklanmaktadır. Büyük yatırımların 

yapıldığı enerji sektörü, manipülasyonun en fazla gerçekleştiği alanlar biri 

konumundadır. Şirketler ve ülkeler arası ilişkilerde manipülasyon ihmali her 

 
4 https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1063651-enerji-gazetecileri-ve-medya-dernegi-

kuruldu (Erişim Tarihi: 20.11.2022). Dernek 2016 yılında kapanmıştır.  
5 Enerji Haberleri Editörlüğü Kuruldu. https://anayurtgazetesi.com/haber/10572103/enerji-

haberleri-editorlugu-kuruldu. Erişim Tarihi: 22.09.2022.  

https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1063651-enerji-gazetecileri-ve-medya-dernegi-kuruldu
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1063651-enerji-gazetecileri-ve-medya-dernegi-kuruldu
https://anayurtgazetesi.com/haber/10572103/enerji-haberleri-editorlugu-kuruldu
https://anayurtgazetesi.com/haber/10572103/enerji-haberleri-editorlugu-kuruldu
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zaman göz önünde bulundurularak, doğru kaynaklar seçilmeli ve mutlaka 

çapraz sorgulama yapılmalıdır (AA, 2018: 100).  

Enerji alanı içerisinde çok sayıda teknik bilgi barındıran bir alandır. 

Enerji kaynaklarının farklı ölçü birimleriyle tanımlanması, tüketim- üretim 

miktarı konularında yoğun olarak rakamların kullanılması gibi sebeplerle bu 

haberlerde çok sık yanlışlıklar olabilmektedir. İlgili yanlışların önüne 

geçebilmek ve bu yanlışların vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde 

doğuracağı zararları engelleyebilmek adına enerji muhabirlerinin mevcut 

verileri iki kez kontrol etmesi gerekmektedir.  

Enerji alanında yaşanan süreçleri üçüncü taraflara da etkisi her zaman 

göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, Rusya ile Ukrayna arasındaki 

ekonomik ya da politik sorunların, Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye’ye 

taşınan Rus doğalgazı ile ilgili yaratacağı olumsuz sonuç ihtimali çok hızlı fark 

edilmelidir. Yine enerji alanını izlerken regülasyon ve finansman konularına 

özel olarak dikkat etmek gerekmektedir. (AA, 2018: 100- 101).  

Enerji gazetecilerinin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da mesleğin 

etik kurullarıdır. TGC’nin ve EMD’nin belirlediği etik kodlar enerji gazetecileri 

için geçerli olmakla birlikte, Energy News Network isimli oluşumun etik 

kodlarına bakmakta da fayda vardır.  

Toplum üzerinde etki sahibi olan insanları, politik karar alıcıları ve 

vatandaşları temiz enerji sistemi hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan ve kâr 

amacı gütmeyen, Fresh Energy tarafından yayınlanan bir haber sitesi olan 

Energy News Network6, ilk olarak muhabirlerinin PR ya da iletişim 

çalışmalarından uzak duracaklarını ve kendileri ile ailelerini ilgilendiren bir 

mali çıkar çatışmasına girmeyeceklerini belirtmiştir.  

Energy News Network kendilerine ekonomik olarak destek olan 

vakıfların ve diğer bağışçıların, redaksiyon sürecinde herhangi bir denetim 

hakkına sahip olmadıklarını, haberler yayınlandıktan sonra bile etki 

edemeyeceklerini ifade edilmiştir. Kurumun ayrıca kendi etik standartlarını göz 

ardı etmesini gerektiren herhangi bir finansmanı reddedeceği vurgulanmıştır.  

Kurumun paylaştığı etik ilkelerinde7 “Gerçeği Arayın ve Bildirin” 

bölümü bulunmaktadır. Bölüm altında yer alan bazı ifadeler de şu şekildedir: 

 
6 https://energynews.us/about/ Erişim Tarihi: 19.11.2022). 
7 https://energynews.us/energy-news-network-code-of-ethics/  Erişim Tarihi: 19.11.2022) 

https://energynews.us/about/
https://energynews.us/energy-news-network-code-of-ethics/
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“Bilgileri yayınlamadan önce doğrulayın. Mümkün olduğunca orijinal 

kaynakları kullanın. Tehlike, misilleme veya başka bir zararla karşı karşıya 

kalabilecek ve başka bir yerde elde edilemeyecek bilgilere sahip olabilecek 

kaynaklar için anonim kalın. Anonimliğin neden verildiğini açıklayın. Kamu 

işlerinin açık bir şekilde yürütülmesini ve kamu kayıtlarının herkese açık 

olmasını sağlamaya çalışın. Asla intihal yapmayın.” 

Tüm gazeteciler gibi enerji gazetecileri de çeşitli zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. İyi bir enerji haberciliğinin yapılmasının önündeki 

engelleri; yetersiz araştırma alanı, bilgiyi açıklamama eğilimi, eğitimli muhabir 

azlığı, yurttaşların konuya ilgisizliği, yetersiz veri tabanı, temel olanakların 

eksikliği şeklinde özetlemek mümkündür (Teilanyo ve Diri, 2020: 115- 117).  

21. yüzyılda enerji alanındaki gelişmelerin dünya ekonomisinde ve 

politikasında kapsamlı değişimler yapacağı ön görülmektedir. 2020’li yıllarda 

alternatif ve yenilebilir enerji petrolün zirvedeki yerini zedeleyecektir. Petrol 

şirketleri ve petrol akaryakıt tekellerinin yeni enerji kaynaklarına karşı 

çıkmalarına bu kaynakların yaygınlaşması engellenemeyecektir. Ekonomi 

basını da enerji ve diğer sektörlerdeki bu değişim süreçlerini okurlarına 

aktarabildiği takdirde, okurların ilgisini daha fazla çekecektir (Türkoğlu, 2014: 

224- 225).  Bugün Türkiye’de okur ilgisini ve sektör ihtiyacını ön görerek enerji 

yayıncılığı kurumlar bulunmaktadır. Spesifik olarak enerji alanında yayın 

yapan gazete, dergi ve internet sitelerinden bazıları şu şekildedir: Enerji & 

Maden Dergisi, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Faal Enerji Dergisi, Yeni 

Enerji Dergisi, Rüzgâr Enerjisi Dergisi, Enerji Petrol Gaz, Gas & Power, 

Green Power, Enerji Dünyaı Gazetesi, enerjipetrolmedya.com, 

enerjiekonomisi.com, enerjigunlugu.net 

Görüldüğü üzere enerji alanı birbirinden farklı unsurlarla iç içe geçmiş, 

teknik ve veri akışını ekseninde çeşitli zorlukları bulunan bir alandır. Tüm 

eksikliklere- zorluklara rağmen dünyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin 

konumu enerji haberlerine duyulan ilgiyi arttırmakta bunun bir sonucu olarak 

da enerji haberciliğinin önemi artmaktadır. Araştırmanın sonraki bölümünde 

enerji gazetecilerinin görüşleri ekseninde, enerji muhabirliğinin ne olduğu, 

sorunlu noktaları, gelişim süreci, enerji haberciliğinin durumu, gibi konulara 

yer verilecektir.  
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METODOLOJİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, gazeteciliğin uzmanlık alanlarından biri 

olan ekonomi gazeteciliğinin bir alt kategorisi durumundaki enerji 

haberciliğinin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği, ne tür zorluklarla karşı 

karşıya olduğu gibi konuları uzman görüşleri çerçevesinde açıklamaktır.  

Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Araştırma tasarımında, nelerin yapılacağı somut olarak saptandıktan 

sonra bunların ayrıntılı olarak nasıl yapılacağı ortaya konmalıdır. Verilerin 

nereden ve nasıl toplanacağına dair verilen yanıtlar da “nasıl yapılacak” sorusu 

içindeki en önemli eşiklerden biridir (Taylan, 2015: 50). 

Literatür bağlamı ekonomi basını ekseninde oluşturulan, nitel özellik 

taşıyan bu çalışmada mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda enerji 

muhabirlerine yarı yapılandırılmış 25 soru sorulmuştur. Bulgular ise betimsel 

analiz tekniği ile önceden belirlenmiş 5 kategori altında açıklanmıştır.  

Mülakat tekniğinin toplumsal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan 

tekniklerden biri olduğunu belirten Geray (2017: 158) niteliksel araştırma 

sınıfındaki yöntemin iletişim araştırmalarında yoğun olarak kullanıldığını da 

söylemiştir. Mülakat tekniğinin çıkış noktası, “insanların ne düşündüğünü 

öğrenmek istiyorsan onlara sor” yaklaşımıdır (Geray, 2017: 158). En temelde 

mülakat tekniği, bir konu hakkında, ilgili kişi ya da kişilere sorular sorarak bilgi 

almaktır. Kaç kişiye soru sorulacağı ve konuların neler olacağı, araştırmanın 

konu ve amacına göre değişmektedir (Aziz, 2015: 85). 

Dawson (2015: 57) sosyal araştırmalarda kullanılan üç tür ana mülakat 

yönteminin varlığını söylemektedir. Bunlar, yapılandırılmamış, yarı 

yapılandırılmış ve yapılandırılmış mülakatlardır. Bu araştırmada tasarım yapısı 

göz önüne alınarak yarı yapılandırılmış görüşme metodu benimsenmiştir.  

Araştırmanın kapsamını, Türkiye’deki çeşitli basın kurum ve 

kuruluşlarında enerji haberciliği yapan gazeteciler oluşturmaktadır. Çalışmada 

amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda enerji haberciliği ile 

ilgili araştırmanın amaçlarına en uygun yanıtları verebilecek gazeteciler 

seçilmiştir. Bu gazeteciler seçilirken farklı mecralarda (Basılı gazete, internet 

gazetesi vb.) ve farklı pozisyonlarda (Muhabir, editör, köşe yazarı, imtiyaz 

sahibi gibi) çalışan gazetecilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Mülakatlar 
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belli bir doygunluğa ulaşılana kadar yapılmış toplamda 6 kişi8 ile 

görüşülmüştür. Görüşmelerden bazıları yüz yüze bazıları ise katılımcıların 

farklı kentlerden yaşamasından dolayı telefonla ya da online görüşme 

programlarıyla yapılmıştır.   

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu kısmında, enerji gazetecileriyle gerçekleştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen bulgular, alt başlıklara ayrılarak 

açıklanmış ve yorumlanmıştır. 

Enerji Haberciliğini Tarihsel Gelişimi ve Kırılma Noktaları 

Katılımcılara, Türkiye’de enerji haberciliğinin önem kazandığı, 

gazetecilerin kendilerini enerji muhabiri olarak tanımladığı ve enerji 

haberciliğinin bir uzmanlık alanı olarak kabul gördüğü döneme ilişkin soru 

yöneltilmiştir. Katılımcıların neredeyse tümü enerji haberciliğinin gündeme 

geldiği dönem olarak 2000’li yılları işaret etmiştir. Katılımcı dört, 2007 sonrası 

dönemi işaret ederken, enerjinin kamusal bir hizmet olmaktan çıkarak özel 

sektörün yavaş yavaş sektöre dahil olmasını referans göstermiştir. Dördüncü 

katılımcı gibi yatırımların gelişime etkisini vurgulayan altıncı katılımcı ise 

farklı noktalara da değinerek süreci şöyle aktarmıştır:  

Enerji gazeteciliğine olan ilginin 2010’lara doğru arttığını görüyoruz. 2008- 

2009 finansal krizinden sonra enerjide bir yatırım patlaması oldu. Özellikle 

Türkiye’de 2005’te yenilenebilir enerji santrallerini destekleme mekanizması 

var. Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 

Mekanizması’nın (YEKDEM) devreye girmesi ve teknolojideki gelişmeler etkili 

oldu. Bence 2009-2010’da oldukça ivme kazanmaya başladı hatta 2017’ye 

kadar enerji ve enerji haberciliği çok daha popülerdi. Son 1 yıldır da enerji 

haberciliği popüler. Bunun da sebebi bütün dünyanın gündeminin enerji krizi 

olmuş olması. Rusya- Ukrayna Savaşı’nın enerji piyasalarını direkt etkiler hale 

gelmesi. Savaş otomatik olarak hepimiz dünyasını, bütçesini etkilediği için 

enerji yine gündemde. Ancak bence enerji haberciliğinde olumlu yönde bir 

patlama 2009- 2010’da başlayıp 2017’ye kadar olan 6- 7 yıllık süreçte oldu. 

(K6). 

 
8 Görüşülen gazetecilerden bir tanesi enerji haberleri de yapan bir ekonomi muhabiridir. Mülakat 

sorularına verdiği yanıtlarda, enerji gazetecilerinden ayrılan anlamlı herhangi bir farklılık tespit 

edilmemiştir.  
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Birinci katılımcının hem enerji muhabirliğinin kurumsallaşma çabalarına 

değinen hem de enerji haberlerinin gelişiminde sektörün etkisini gösteren 

açıklamaları şu şekildedir:   

Enerji muhabirliğinin tarihi denince benim aklıma. BCT (Bakü Ceyhan Tiflis 

Ham Petrol Boru hattı) ve Nabucco Projesi geliyor. Nabucco adıyla hayata 

geçmemiş bir projedir. Kafkasya petrollerini Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

taşıyacak bir boru hattı projesiydi. Amerikalılar, Avrupalılar ve Türkiye vs. çok 

sayıda ortağı vardı. Projenin hayata geçmesi için Viyana merkezli bir şirket 

kurulmuştu. Türkiye’den de BOTAŞ o şirketin hissedarıydı. O şirket 2013 ya da 

2014 yılında kapandı. Çünkü Nabucco projesi öldü. Öldüren de Trans Anadolu 

Gaz Boru Hattı projesidir. Enerji muhabirliği tarihçesi deyince habercilik 

açısından benim aklıma gelen bir diğer nokta Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 

Hattı ile Türkiye’nin enerji geçişi ülkesi haline gelmesi. Karadeniz’in altından 

Türkiye’ye gaz taşıyan Mavi Akım Gaz Boru Hattı bir diğeri.  Enerji 

muhabirliğinin ayak sesleri bence o zaman başladı. 1990’ların sonlarına doğru. 

Adı enerji muhabirliği olarak gelmedi onun sadece bu konuyla yakından 

ilgilenen enerji muhabirleri vardı. 2012 yılında biz bu işe başladığımızda 

bizimle eş zamanlı olarak 2011’in sonlarında ya da 2012’nin başlarında Ankara 

merkezli Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği (EGAD) kurulmuştu. Şimdi 

fiilen yok. 2016 yılından sonra etkisiz hale geldi, dağıldı. Üyelerinin çoğu 

sektörden ayrıldı ayrılmak zorunda kaldı. (K1). 

Enerji Haberciliği Tanımlama Çabaları 

Gazeteciliğin uzmanlık alanlarını tanımlamak oldukça zor olmakla 

birlikte öne çıkan kavramlar, alanın sınırlarını çizmekte ve uzmanlaşılan 

konunun ana uğraşlarını göstermektedir. Katılımcılar da bir enerji haberciliği 

ve muhabirliği tanımı yapmanın zorluklarından bahsetmişlerdir. Enerji 

haberciliğinin, gazeteciliğin ve haberciliğin yapısından farklı olmadığını 

vurgulamışlardır. 5N 1K kuralı ve habercinin sorumluluğu vurgulanan konular 

olmuştur. Enerji haberciliğini tanımlamak için kurulan ifadelerde, enerjinin 

insan yaşamına dair öneminin de altı çizilmiştir. 

Gazeteciler tarafından yapılan enerji haberciliği tanımlarından bazıları 

şu şekildedir: 

Bir gazeteci bir olayı tüm açıklığı ve yönleri ile haberleştirip kamuoyunun 

bilgisine sunar. Bunu yaparken olayın tüm unsurlarına dikkat eder. Enerji 

haberciliği de haberciliğin genelinden farklı değildir. Ancak enerji haberciliği 
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bir sektör ve alan takibi olarak ayrışır. Doğalgaz, kömür, elektrik, petrol, 

hidrojen, yeşil enerji, enerji üretimi ve dağıtımı, madencilik gibi başlıkların 

yakından takip edilip, bu konularda kamuoyunu bilgilendiren haberler 

üretilmesi ve araştırmalar yapılması enerji haberciliğinin konusudur. (K3). 

Ticari olarak insanların enerji talebine konu olan her türlü emtianın ticareti, 

bunun ekseni etrafında dönen politik, sosyal ve çevresel bütün konular enerji 

haberciliğine malzeme olan bütün konuların işlenip kamuoyu ile paylaşılması. 

(K4) 

Enerjinin kapsayıcılığı göz önüne alındığında enerji haberciliği tüm enerji 

kaynakları ile ilgili gelişmelerin aktarılması ve bunların topluma ve siyasete 

yansımasına ışık tutulmasıdır. (K5). 

Enerji gazetecilerinin kavram setlerini ortaya çıkarmak için sorulan 

soruda katılımcılar; temiz enerji, fosil yakıt, sürdürülebilirlik, yenilebilir, yeşil 

enerji, termik santral, petrol kaynaklı türevler, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, 

arz güvenliği ve emisyon kavramlarının son dönemde çok fazla kullanıldığı 

belirtmişlerdir. Gazeteciler, kavramlar noktasında ise bir diğer önemli 

noktanın, kilowatt, metreküp gibi birimler olduğunu vurgulamıştır.  

Kavram setlerine paralel olarak enerji haberlerinin içerik yapısına ilişkin 

yanıtlar da alınmıştır. Dördüncü katılımcı burada, “Bazen enerji kullanımında 

ve tasarrufunda bilinç oluşturmak için de haberler yapılmalıdır” diyerek 

gazetecilik mesleğinin sorumluluğuyla ilgili bir değinide bulunmuştur. Enerji 

haberlerinin konusunun yaşamın her alanında olabileceği vurgusu burada da 

tekrarlanırken yanıtlar şu şekilde olmuştur:  

Ticari olarak parasal bir karşılığı olan bütün enerji kaynaklarının üretiminden 

nihai tüketiciye kadar olan süreçlerdeki konular enerji haberleri için konu 

olabilir. (K4).   

Öncelikli olarak tüketiciyi ilgilendiren tüketicini bütçesini etkileyen kavramlar 

her zaman daha öne çıktığı görülüyor. Elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları, 

akaryakıt fiyatları gibi. Bunlarla ilgili yazdığınız haberler de daha fazla 

kullanılıyor her zaman. Bunlardan sonra stratejik işler ikinci sırada geliyor. 

Örneğin, doğalgaz yatırımı, yenilebilir enerji santrali yatırımı bunlar ikinci 

sırada geliyor. (K6). 
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Haberin konusu ve ona bağlı unsurlar hakkında bilgi alınan kişi, kurum, 

yayın vb. materyalleri haber kaynakları olarak tanımlamak mümkündür. 

Gazeteciliğin tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi haber kaynakları enerji 

muhabirleri için de önem teşkil etmektedir. Enerji gazeteciliğinin spesifik haber 

kaynaklarının belirlenmesi için sorulan soruda; bakanlıklar, sivil toplum 

örgütleri, üniversiteler, şirketler, ulusal ve uluslararası kuruluşların hazırladığı 

raporlardan bahsedilirken en çok zikredilen kurumlar ise şunlar olmuştur: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK), Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma 

Kurumu (TENMAK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK). 

Birinci katılımcının, haberin oluşum sürecinde zihinlerde hiç 

bağdaşmayacağı düşünülen bir kurumun enerji haberciliği için nasıl önemli 

olabileceğine dair örneği ise önemlidir: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü enerji ile hiç ilgisi yokmuş gibi 

görebilirsin. DSİ, barajlardaki doluluk oranlarına dair verileri takip ettiği için 

enerji muhabiri açısından önemli bir veri kaynağıdır. Barajlardaki su seviyesi 

gelecekte enerji fiyatlarının nereye doğru gideceğine dair fikir verebilir 

muhabire. Çünkü doluluk oranı düşükse barajlardaki hidroelektrik 

santrallerinin üretebileceği elektrik miktarı düşecektir. Bunun bir şeyle ikame 

edilmesi gerekir. ‘Hangi kaynaklarla ikame edilebilir?’ sorusu gündeme gelir. 

Kömür, doğalgaz, yeni kurulacak nükleer santral, biyokütle, jeotermal. 

Hangisiyle? Yapılacak tercih, ileride fiyatların nereye doğru evrilebileceği 

noktasında fikir verir insanlara çünkü elektrik fiyatlarının oluşumunda ihtiyaç 

duyulan elektriği üretebilmek için kullanılan kaynaklar arasında sepete son 

giren kaynak belirler fiyatı. En pahalısı en son girer sepete. Bakın DSİ’nin 

açıklayacağı bir veri hangi bağlamlarda değerlendirilebilir. Bir haber kaynağı 

da Kamu Aydınlatma Platformu. Sektörde faaliyet gösteren halka açık 

şirketlerin bilgileri KAP’da yayınlanmak zorunda. Bilgi değeri taşıyan 

açıklamaların herkese aynı anda yapılması zorunluluğu. Borsa İstanbul belki 

enerji habercilerinin birincil kaynağı olacak. (K1).  

Haber kaynaklarının takip edilen alana göre değiştiğini vurgulan altıncı 

katılımcı da kendi tecrübelerinden hareketle aşağıdaki yanıtı vermiştir:  
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Benim çokça konuştuğum Shura Enerji Dönüşüm Merkezi, Türkiye’de temiz 

enerji dönüşümüyle ilgili tek bir kurum mesela. Burada Türkiye’deki temiz 

enerji dönüşümünü anlamak için onlara sormak gerekebiliyor. İklim 

çalışmalarıyla ilgili çeşitli kurumlar var. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans 

Araştırmaları Derneği (SEFİA), 350.org’un Türkiye ayağı, Dünya Doğayı 

Koruma Vakfı (WWF) bunlar daha çok iklim ayağında içerik sağlayan 

kaynaklar (K6).  

Altıncı katılımcının, birinci katılımcıya benzer şekilde farklı 

kaynaklardan elde edilen bilginin nasıl enerji haberciliği perspektifiyle 

değerlendirilebileceğine dair örneği de oldukça önemlidir:  

Enerjiyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, aile ile ilgili kurumlardan 

bile ayrı düşünmemek gerekir. Çünkü enerji politikaları ve enerji tasarrufu, 

bilinçli enerji tüketimi kullanımı ilk başta ailede başladığı için aile ile ilgili 

kurumların dâhi enerji haberciliğine dokunması gerektiğini düşünüyorum. (K6). 

Türkiye’de ekonomi haberlerinin ilk döneminde seçilen konu ve 

kavramlar daha çok sektördeki isimleri ilgilendirecek biçimde oluşturulup, 

kullanılırken sonraki dönemlerde tüm yurttaşların ilgisini çekecek konular ön 

plana çıkmıştır. Bu bağlamda enerji haberlerinin hedef kitlesi sorgulanmıştır. 

Yanıtlarda, “yurttaşlar, şirket temsilcileri ve siyasiler olacak şekilde toplumun 

bütün tarafları” ifadesi yoğun olarak kullanılmıştır. İkinci katılımcı, “Enerji 

haberlerinin kitlesi şirketlerin faaliyetlerini olduğu için hedef kitle yine şirketler 

oluyor” diyerek sonraki bölümlerde dile getirdiği enerji haberlerinin ekonomi 

politik eleştirisine paralel bir yanıt vermiştir. Bir numaralı katılımcıysa 

mecranın yapısına vurgu yapan bir yanıt vermiştir: 

Mecra kime seslenmek istiyorsa onların ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren 

haberleri kullanır yayınlarında. Bazı mecralar bütün tüketicileri, geniş bir 

kesimi hedef alıyorsa farklı haber türleri öne çıkar. Mesela herkes enerji 

fiyatlarına duyarlıdır. Benzin fiyatına zam geldi, mazot fiyatı ucuzladı bu tür 

haberler herkesi ilgilendirir. Siz enerjinin kaynaklar bazında dağılımı, ileride 

neler olabileceği vs. dair analiz haberleri, sektör haberleri yapıyorsanız bunun 

kitlesi daha farklıdır. Dolayısıyla ‘Hedef kitlesi kimdir?’ sorusunun cevabı 

mecradan mecraya, yayıncıdan yayıncıya değişir. Muhabirden muhabire 

değişir mi? O başka bir mesele. O muhabirin bakış açısıyla ilgili. (K1). 
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Diğer katılımcılar gibi enerji haberlerinin herkesi ilgilendirebileceğini 

söyleyen dördüncü katılımcı, bu haberlerde kullanılan dilin ve konunun hedef 

kitleyle olan ilişkileri belirleyebileceğini şu ifadelerle aktarmıştır:   

Genel olarak baktığımızda az da olsa belirli bir düzeyde haber okuyan-izleyen-

dinleyen herkes enerji haberciliğinin de hedef kitlesidir. Ancak enerji haberleri 

ağır ve sıkıcı konulardan oluştuğu için enerji sektörü ile yakından ilgilenen 

kişiler için daha fazla dikkat çekici olabiliyor. Ayrıca yeşil enerji gibi konular 

artık gençlerin daha fazla takip ettiği başlıklar arasında. O yüzden 

sınırlandırma yapmak pek mümkün değil. Zira her kesimden ve yaştan kişiler 

gün içerisinde mutlaka kendisini ilgilendiren bir enerji haberi ile karşılaşabilir. 

Bunlar, iklim krizi, artan elektrik faturaları, doğalgaz kesintisi olabilir. (K3).  

Yaşanan iklim kriziyle birlikte ön plana çıkan iklim haberciliği enerji 

alanıyla da bağlantılıdır. Katılımcılara enerji haberciliği ve iklim haberciliğiyle 

arasında nasıl bir bağ olduğuna dair yorumları da sorulmuştur. Katılımcıların 

büyük bölümü son yıllarda enerji ve iklim haberciliği kavramlarının iç içe 

geçtiğini belirtmekle birlikte enerji haberciliğinin iklimi de kapsayan daha 

geniş bir alan olduğunu vurgulamışlardır: 

Enerji oldukça kapsayıcı bir etki alanına sahip. Bu şapkanın altına giren 

onlarca kavram var. İklim de bunlar arasında en önemlilerinden biri. İklim 

gelişen ve değişen dünyanın giderek ön plana çıkan gündem maddesi olacak. Bu 

yüzden iklim kategorisi zamanla enerji haberciliği içerisinde oldukça önemli bir 

ağırlık kazanacak. Bazı uluslararası medya kuruluşları bu kategoriye şimdiden 

ağırlık vermeye başladı bile. (K3).   

Enerji haberleri son beş yıldır iklim konusu altında daha yoğun olarak ele 

alınıyor. Ama bana göre ekonomi haberciliğinin bir alt kolu olarak 

görülmelidir. (K4).  

İklim, enerji haberciliğinin ana konularından sadece birisidir (K5). 

İklim enerjinin altında değerlendirilebilir. İklim değişikliğinin, iklim 

değişikliğine sebep olan karbon emisyonlarının yüzde 75’ine enerji sektörü yol 

açıyor. Bu yüzden enerji sektörünü bir üst başlık olarak görmek gerekir diye 

düşünüyorum. (K6). 
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Enerji Haberlerinin Yapısı ve İşlevi 

 Gazetecilik mesleğini icra ederken uzmanlaşılan alanın getirdiği, 

bilinmesi ve uygulanması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu noktalara 

dikkat edildiği taktirde haberlerde hataların önüne geçme imkânı artacaktır.  

Enerji haberlerinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini noktasında 

katılımcıların uzlaştığı noktalardan ilki muhabirlerin kavramlara ve birimlere 

hâkim olması gerektiğidir. Çok fazla teknik bilginin yer aldığını söyleyen 

gazeteciler bu nedenle haberin birden fazla kez kontrol edilmesi gerektiğini 

söylemektedirler: 

Enerji haberleri yapılırken birim, maliyet ve rakam bazlı bütün bilgiler 5 defa 

kontrol edilmeli. Bütün enerji haberlerinde çünkü yanlış yazma ihtimaliniz olan 

her rakam bir şekilde farklı yönleri etkiliyor ve bu rakamların birimlerine de 

dikkat etmek gerekir. Örneğin, Türkiye’de doğalgazın fiyatı 1000 metreküp 

üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, doğalgazın fiyatı için 1000 metre küpü, 1000 

kilovatsaat cinsinden yazarsak tamamen yanlış yazmış oluruz ve hiçbir karşılığı 

olmayan bir şey yazmış oluruz. O yüzden ekonomik verilerin birimleriyle birlikte 

çok doğru bir şekilde yazılması öncelik olmalı. Konuştuğunuz kişilerin, haber 

kaynaklarının unvanları, kurumların isimleri doğru yazılmalı. EPDK’nın 

yaptığı bir düzenlemeyi haber bakanlığın bir düzenlemesi gibi yansıtıyorsa bu 

da tamamen yanlış. İlk olarak bunlara bakılması gerekir Sonrasında içeriğin ne 

kadar dolu olup olmadığı, kapsayıcı olup olmadığı gelir. (K6). 

Ekonomi haberciliği yaparken yapılan hatalardan biri de haberlerde 

kullanılan ağır dil ve tek yönlü, dengesiz habercilik anlayışıdır. Katılımcılar, 

başarılı bir enerji haberciliği için anlaşılırlık ve farklı kaynaklarla haberin 

güçlendirilmesi gerekliliği vurgusu yapmışlardır: 

Enerji birçok konu ile ilişkili olduğu için tek yönlü bir bakış açısıyla haber 

yapılmamalı. Haberi okuyanlar haberde geçen olay ve olguların nedenlerini ve 

etkilerini de anlayabilmeli. Bunun için haberi yapan kişinin konuya ilişkin uzun 

süreye yayılmış kapsamlı bir bilgi sahibi olması o haberi zenginleştirir. Ayrıca 

enerji teknik de bir konu olduğu için haberlerin ağır bir teknik dil yerine, teknik 

bilgileri de koruyarak ama herkesin anlayabileceği tarzda yazılması da çok 

önemli. (K4). 
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Üçüncü katılımcı, enerji haberciliğinde gördüğü sorunları şu şekilde 

sıralarken: “Özel haber üretim sıklığı, farklı konu ve alanlara girmeme, 

dünyadaki yeni teknolojileri takip edememe, hep aynı uzman görüşlerine 

haberlerde yer verme.” Katılımcı beşin görüşleri ise şu şekildedir: “Kullanılan 

dil dolambaçlı ve ağdalı. Teknik konular anlaşılır kılınmıyor. Çok fazla 

kopyala- yapıştır haber yapılıyor. Ayrıntılar önemlidir ama buna dikkat eden 

haberler çok yok. Sadece yetkililerin ya da büyük şirket temsilcilerinin 

açıklamaları genel ifadelerle yazılıp haberleştiriliyor.” Altıncı katılımcı ise hem 

üçüncü hem de beşinci katılımcının söylediklerine paralel olarak şu cümleleri 

kurmuştur: 

Haberler sığ. Özellikle kamu kurumlarına dayanan haberlerde kamu 

kurumlarının verdiği, sağladığı verilerle bu haberler hazırlanıyor. Hatta bazen 

bu bilgilerin ya da paylaşılan metinlerin hiçbir şekilde üzerine dokunulmadan 

haber olarak karşımıza çıkması büyük sorun. Haberi okuduğunuzda size bir 

sürü soru bırakabiliyor. Potansiyel birçok sorunun cevabını orada 

bulamıyorsun. Elbette çok kapsamlı bir haber bile belli soruları cevapsız 

bırakabilir ama Türkiye’deki enerji haberlerinde yanıtsız kalan çok soru 

çıkıyor. Mutlaka cevapları olan sorular bunlar ama haberler yüzeysel, 

sığ ve özellikle uzmanlık alanına sahip olmayan insanlar tarafından yapıldığı 

için çoğu zaman yanlış yönlendirebilen haberler bile olabiliyor. (K6). 

Kamuoyunu bilgi alma hakkını savunmak gazeteciliğin en önemli 

işlevlerinden biridir.  Ancak gazeteciler bu görevini yerine getirmeye çalışırken 

çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Ekonomi basınının tüm alanlarında 

olduğu gibi enerji alanında da şirketler gazeteciler aracılığıyla kamuoyunu 

kendi perspektiflerinde etkilemeye çalışmaktadır. İkinci katılımcı enerji 

haberlerinin ekonomi politiğini eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştır:  

Türkiye’de enerji muhabirliği tamamen şirketler özelinde tanıtım amaçlı 

yapılıyor. Görebildiğim kadarıyla haber kaynakları olarak uluslararası ve ülke 

genelinde tekel ve holding olmuş şirketlerin haberi yapılıyor. Toplumun 

bilgilendirilmesi amaçlı enerji haberciliği yapılmıyor. Tamamen reklam 

gelirine dayalı enerji haberciliği yapılıyor. (K2).  
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Şirketlerin baskılarından kurtulmak için birinci katılımcı, “şirketlerden 

gelen haberlerin diğer verilerle karşılaştırılarak verilmesini” önerirken, üçüncü 

katılımcı ise: “Sadece söylenen ya da sunulan bilgilere dayalı haber yapmamak, 

araştırma ve soruşturma sonunda haber yazmak önemli. Yine sunulan bilgilerin 

doğruluğu mutlaka teyit edilmeli. Gerçek bir enerji haberciliği cesur sorular 

sorabilmeyi de gerektirir” demiştir.  

Katılımcıların enerji haberciliğinde yaşanan zorluklar ve sorunlar 

özelinde uzlaştıkları bir diğer konusu ise istihdam eksikliği ve her geçen yıl 

azalan uzman gazeteci sayısı olmuştur. Yaklaşık 15 yıldır enerji sektörünü takip 

ettiğini belirten dördüncü katılımcı, gazeteciliğin diğer alanlarında olduğu gibi 

enerji haberciliğinde de uzman gazeteci sayısının son yıllarda ciddi bir 

azalmayla karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.  

Katılımcı altı ise yıldan yıla düşen uzman enerji muhabiri sayısı 

hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:  

2010- 2017/ 2018’e kadar enerji muhabiri daha fazlaydı ama şimdi hem 

gazetelerdeki küçülme sebebiyle hem de artan maliyetler derken kişi sayısı 

azaldı. Sayı azaldıkça enerji konusu da daha çok ekonomiye bakan bir muhabire 

yüklendi ya da enerjiye bakan bir muhabiri, ekonomi, ulaştırma, çevre gibi 

konular da verilen biri haline gelmiş oldu. Ama aslında enerji tek başına bir 

sürü alanı olan bir yapı. Elektriğin anlaşılması ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. 

Doğalgazın anlaşılması ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Yenilebilir ayrı, maden 

ayrı. Hepsi ayrı uzmanlıklar gerektiriyor ama Türkiye’de böyle değil. Dünyada 

daha mikro uzmanlıklar varken bu konuda hatta yenilebilir bile değil sırf rüzgâr 

enerjisine bakan bir muhabir sırf güneş enerjisine sırf ham petrole bakan 

muhabirler varken örneğin Türkiye’de bir gazete çalışan bir muhabir ulaştırma, 

ekonomi, hazine gibi diğer konuların yanında enerjiye de bakıyor. Bu tamamen 

insan kaynağı yetersizliğinden kaynaklanan bir durum. (K6). 

Birinci katılımcı enerji muhabirliğinde yaşanan istihdam sorununa farklı 

bir bağlamda da değerlendirmiştir. İlgili katılımcıya göre bu durum sadece 

basının değil aynı zamanda enerji sektörünün de bir sorunudur:  

Uzman muhabir istihdam edilmemesi sorunların başında geliyor. Yetişen 

muhabir ya başka sektörlere kayıyor ya üzerine başka sektörlerle ilgili de 

görevler yükleniyor. Dolayısıyla verimlilikleri azalıyor. Gerçekten enerji 

muhabiri diyeceğimiz başarılı insanlar var ama bunların sayıları çok sınırlı. Bu 

enerji sektörü için de sorundur. Çünkü kendisini sağlıklı ifade edebilmesi için 
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bilinçli, bilgili, gerçeği eğip bükmeyecek ve aynı zamanda doğru bilgi verecek 

enerji muhabirlerine ihtiyaç vardır. Şirketlerin söylediğini yazıp onların 

borazanı olacak enerji muhabirine değil. Enerji muhabirliği yapan kişi bilgi 

sahibi olmadığında şirketler kendilerini ifade etmekte güçlük çekerler. (K1). 

Enerji muhabirliği yaparken karşılaşılan bir sorun olarak kamu ve özel 

ayırt etmeksizin kurumların bilgi paylaşmıyor oluşu gösterilmiştir. Katılımcı 

üç, resmî kurumlardan ve bu kurumların yöneticilerinden güncel bilgi ve 

istatistik alırken zorluklar yaşadığını belirtmiştir. Dördüncü katılımcı da bu 

konuyla ilgili benzer görüşleri paylaşmıştır:  

Türkiye’de her alanda olduğu gibi enerjide de güvenilir veri bulma zorluğu 

yaşanıyor. Bugün gazeteciler de dahil konuyla ilgili bütün taraflar sağlıklı bir 

veri seti sorunu yaşıyor. Ayrıca gazetecilik konusunda kamunun kapalılığı veya 

sadece belli yayınlara açık olması benim için ciddi sıkıntı yaratıyor. (K4).  

Katılımcı beş de daha önce değinilen habere etki konusuna tekrar 

değinmiş ve ona ek olarak farklı basın kuruluşlarındaki çalışma ilişkilerine 

değinmiştir:   

Şirketlerin, kurumların ya da kişilerin istemedikleri tarzda haberlere müdahale 

etme çabaları. Yine yaptığımız haberden dolayı haberde geçen 

olumsuzluklardan bizim sorumlu tutulmamız gibi tavırlarla karşılaşabiliyoruz. 

Yine bazı ayrıcalıklı ajans ya da medya kuruluşlarına sağlanan imkanlara 

ulaşamamak. (K5).  

Araştırmaya katılan gazetecilere, dünya basınındaki enerji haberleriyle 

Türkiye’deki enerji haberleri arasında nasıl bir farklılık gözlemledikleri 

sorulmuştur. Farklılıkların daha çok bahsi geçen sorunlardan ve zorluklardan 

hareketle ifade edildiği görülmüştür. Katılımcılara göre, teyit sürecinin aktif 

olarak işlememesi, geçmişle ve diğer konularla bağlantı kurma eksikliği, 

orijinal içerik sayısının azlığı Türkiye’deki enerji haberlerini, dünyadaki enerji 

haberlerine göre daha zayıf bir konuma sokmaktadır. Dünyadaki enerji 

haberciliğiyle Türkiye’deki enerji haberciliği arasındaki farklar daha kapsamlı 

şekilde şöyle ifade edilmiştir:  

Özellikle bu konuda istatistik, veri ve resmi kaynaklı bilgi kullanımı yurt dışında 

daha fazla diyebilirim. Ayrıca yurt dışında haber için görüşüne başvurulan 

uzmanlarda o alanla ilgili üstün bir hakimiyet var. Araştırmacı ve 
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akademisyenler Türkiye’ye göre kendini daha düzgün ifade edebiliyor ve 

haberlerde konuşma, yorum yapma ve değerlendirme özgüvenine sahip. 

Haberlerin işlenişi olarak da Türkiye’de daha sınırlı bir alanda hareket 

ediliyor. Muhabirler çoğunlukla rutin işleri takip edip konfor alanının dışına 

çıkmıyor. Yurt dışında daha kapsamlı ve araştırmacı içerikler var. (K3). 

En önemli fark uzmanlaşma. Bizde enerji muhabirliği denildiğine enerjinin 

bütün alanlarına bakan gazeteci akla gelirken birçok batı ülkesinde ve Rusya’da 

daha detaylı bir uzmanlaşma söz konusu. (K4).  

Biz Türkiye’de daha kısıtlı bir enerji haberciliği görüyoruz. Yurtdışıyla 

kıyaslama yaptığımızda enerjide, iklim bağlamının çok fazla anlaşılmadığını ya 

da insan kaynağı eksikliği sebebiyle bu konuların fazla derinlemesine 

yazılamadığını görüyorum. Yine maalesef özellikle fosil yakıtlara ilişkin algının 

burada devam ettiğini görüyorum. Örneğin 10 yıl önce 15 yıl önce Türkiye’de 

doğalgaz, petrol çok önemliydi. Hala daha önemli. Dünyada da önemli. 

Dünyada bu yavaş da olsa değişiyor. Türkiye’de ise hala doğalgaz ile ilgili 

yaptığınız bir haber rüzgâr enerjisi santraliyle ilgili yaptığınız bir haberden 

daha fazla etkileşim alıp daha fazla mecrada yer bulabiliyor. Dünyada bu böyle 

değil aslında dünyada temiz enerji ve iklim tarafı daha güçlü ilerliyor. Bizde bu 

taraf daha yavaş ve zayıf. (K6). 

Enerji Haberciliğinin Geleceği ve Öneriler 

Enerji muhabirliğinin geleceğiyle ilgili yorumda son dönemde yaşanan 

enerji krizinin etkisinden bahsedilmiştir. Rusya- Ukrayna Savaşı’nın ardından 

enerjinin önem kazandığı bu sebeple enerjiyle ilgili kendini geliştirip, seyrine 

dair tahminlerde bulunabilen muhabirlerin önem kazanacağı vurgulanmıştır.  

Enerji alanının daha fazla takip edilecek bir alan haline gelmesinin 

gazeteciler ve kurumlar üzerinde doğal bir baskı oluşturacağı fikri 

savunulmuştur. Bu baskının sonucu olarak gazetecilerin enerji alanında 

yapacağı haberlerin sayısının artacağı ve kurumların uzman muhabir 

çalıştırmak zorunda kalacağı belirtilmiştir.  

Katılımcı altı, önümüzdeki 10- 15 yılın, enerji ve iklim alanında 

araştırma yapmış gazeteciler için parlak bir dönem olacağını savunmuştur. 

Kavramları anlayabilen, alanları birleştirebilen enerji muhabirlerinin gündem 

oluşturabilecek daha iyi haberler yapabileceğine duyduğu inancı da dile 

getirmiştir. İklim haricinde ise temiz enerji teknolojileri, kritik mineraller ve 
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madenler konusunu anlayabilen, takip edebilen enerji muhabirleri daha 

kapsamlı güzel içerikler çıkarabileceklerini düşündüğünü ifade etmiştir.  

Katılımcı altının belirttiğine benzer konuları takip etmenin gelecekte 

önemli olacağını söyleyen birinci katılımcı, ek olarak halka açık enerji 

şirketlerinin sayısının artmasının da enerji muhabirlerinin geleceğinde önemli 

olacağını söylemiş ve konuyu şu şekilde detaylandırmıştır: 

Bunu borsa muhabirleri de yapabilir diyebilirsiniz ancak burada uzmanlık önem 

kazanacak. O zaman siz, bir şirketin geleceğine dair bir öngörüde bulunabilmek 

için enerji sektörünün bütününü, dünyadaki gelişmeleri, emtia piyasalarını vs. 

takip edip sonra bu şirketin bütünün içerisinde nerede yer aldığına dair bir 

öngörüde bulunup, daha sonra şirketin nereye doğru gidebileceğini tahmin 

edeceksiniz. Aslında bu sadece habercilik değil finansal analiz yapmaktır da. 

(K1).  

Mülakatın son bölümü gazetecilerin önerilerine ayrılmıştır. Bu bölümde 

enerji muhabirlerine, gazeteciliğin başka uzmanlık alanında olup enerji alanına 

geçiş yapmak isteyen meslektaşları ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen 

gazetecilik bölümü öğrencilerine ne gibi önerilerde bulunabilecekleri 

sorulmuştur. Burada bilgi edinme, teknolojik gelişmelere paralel olarak 

kendilerini yenileme ve en az bir yabancı dil öğrenme gerekliliği gibi konular 

ön plana çıkmıştır:  

Enerji muhabirinin olmazsa olmazları var. Dünyada ve Türkiye’de enerji 

alanında genel olarak ne olup bittiğine dair bir perspektifi olmalı. Bir bilgi 

birikimi olmalı. Dünyadaki enerji tüketim miktarı, kişi başına enerji tüketim 

miktarı ve bu tüketimin kaynaklar bazında dağılımı. Türkiye’deki iz düşümleri. 

Enerji teknolojileri bunları takip etmesi gerekir. Enerji muhabiri enerji üreten 

tesisleri asla küçümsememeli. Küçücük bir binanın çatısına konmuş iki tane 

güneş panelinin bile önemi vardır. Şöyle de bir laf var enerji muhabirleri 

tarafından mutlaka bilinmesi gerekir: En pahalı enerji olmayan enerjidir. (K1).  

Erken dönemlerde hem ulusal hem de uluslararası yayınları, kaynakları ve 

içerikleri takip etmeye başlamalarını tavsiye ederim. Ayrıca bu konuda detaylı 

araştırmalar yaparak kendilerini uzmanlığa hazırlayabilirlerse çalışma 

hayatlarında önemli avantajlar elde edebilirler. (K3).  

Çoğu zaman gazetecilik bölümü mezunları çok teorik bilgiyle geldikleri için 

teorik bilgiler genel olarak haberin kurgusu, başlık, genel geçer şeyler oluyor. 
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Enerjiyle ilgili hiçbir arka planı olmayan birisi enerji muhabirliğine 

başladığında birçok terimin içinde kayboluyor. Gazetecilik bölümlerinde enerji 

alanıyla ilgili bazı temel bilgiler giriş düzeyinde dönemlik dersler olarak 

okutulabilir. Çünkü içerik çok fazla. (K6). 

SONUÇ 

Gazetecilik faaliyetleri 18. yüzyılda burjuvazinin gelişimine paralel bir 

gelişimle ortaya çıkmıştır. Yayın hayatına başlayan ilk gazetelerin amacı 

kapitalizmin geliştiği ülkelerdeki haber akışını sağlamaktır. Liman ticaretinin 

yoğun olduğu İngiltere, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde okuyucularla buluşan 

gazetelerin içeriklerinde bakıldığında ise gemilerde hangi ürünlerin olduğu, 

ürünlerin niteliği/ niceliği, fiyatı gibi bilgilerin yer aldığı bilinmektedir.  

Görüldüğü üzere ilk gazetenin ortaya çıkışı ekonomik gelişmelere 

dayanmaktadır.  

 Gazetecilik mesleği zaman içerisinde gelişim ve değişim göstermiştir. 

Değişim haberin toplanış biçimi, sunuluş biçimi, paylaşıldığı mecra vb. başta 

olmak üzere birçok bağlamda olmuştur. Yaşanan gelişmelerden biri de ortaya 

çıkış sürecinde olduğu gibi yine kapitalizm de yaşanan bir sürece paralel olarak 

gelişmiş olan gazeteciliğin farklı uzmanlık alanlarına ayrılması sürecidir. 

 Günümüzde gelinen noktada spor, magazin, politika, sağlık, kültür- 

sanat, ekonomi gibi uzmanlık alanlarının bünyesinde kendi alt uzmanlık dalları 

olduğu görülmektedir. Örnek olarak spor muhabirliğinde bisiklet/ futbol/ 

basketbol, politikada siyasi parti/ parlamento, kültür- sanatta tiyatro/ sinema 

uzmanlığını vermek mümkündür. Bu uzmanlık alanlarından bir tanesi de 

ekonomi gazeteciliğinin altında yer enerji haberciliğidir.  

 Bu çalışmanın amacı, ekonomi muhabirliğinin bir uzmanlık alanı 

olarak enerji haberciliğinin ne zaman ortaya çıktığını, kapsam alanının ne 

olduğunu, nasıl yapılması gerektiği ve yapılırken ne tür zorluklarla 

karşılaşıldığını alandaki uzman isimlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde 

açıklamaktadır. Bu bağlamda birbirinden farklı kurumlarda birbirinden farklı 

görevler yapan enerji gazetecileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar 

yapılmıştır.  

 Verilen cevaplar ekseninde enerji haberciliğinin Türkiye’de 2000’li 

yıllarında başında ekonomi basını içerisinde bir uzmanlık alanı olarak ortaya 

çıkmaya başladığı, 2007 ile 2017 arasındaki süre zarfında da ivme gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  
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Enerji gazetecileri, Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Destekleme Mekanizması, Nabucco Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 

Hattı gibi gelişmelerin enerji haberciliğinin de gelişimine katkı da bulunduğu 

belirtmişlerdir.  2012 yılında Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği (EGAD) 

çatısı altında toplanılıp enerji muhabirliğine kurumsal bir nitelik kazandırılsa 

da bu uzun soluklu olmadığı ve derneğin kapandığı görülmüştür. Bugün ise 

yenilebilir ve temiz enerji arayışının, Rusya- Ukrayna Savaşı ortaya çıkan 

enerji krizinin ve Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin enerji 

haberciliğine duyulan ilgiyi arttırdığı bunun sonucu olarak ise enerji 

haberlerinde uzmanlaşmanın öneminin arttığı belirtilmiştir.  

Gazeteciler enerji haberciliğinin bir tanımının yapılmasının zorluğundan 

bahsetmekle birlikte tanım arayışlarında enerji kaynakları, üretim, tüketim, 

iletim gibi kavramlar öne çıkarmışlardır. Yurttaşların daha çok zam 

haberleriyle ilgilendikleri, şirketlerin ise mevduat değişikliklerine odaklandığı 

ifade edilmiştir. Haberin yayınlandığı mecranın yapısının hedef kitle 

belirlenmesinde önemli olduğunun da altı çizilmiştir. Enerji muhabirlerinin en 

çok faydalandıkları haber kaynakları olarak ise Resmi Gazete, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 

TENMAK, TEDAŞ, TEİAŞ, NDK zikredilmiş, alternatif kaynaklar ise 

örneklerle açıklanmıştır.  

Enerji haberlerinin içeriğine dair yapılan değerlendirmeyse, 

sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerji, temiz enerji, rüzgâr enerjisi, elektrik, 

doğalgaz gibi kavramların ortaya çıktığı görülmüştür. Katılımcılar enerji 

haberciliğinin iklimden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtmişlerdir. 

Enerji haberciliği ile iklim haberciliği arasındaki bağlantı noktasında ise enerji 

haberciliğinin iklim konusunu da kapsayacak ölçüde geniş olduğu yorumunda 

bulunmuşlardır.  

Araştırma bulguları enerji muhabirlerinin, haberlerin genel yapısında ve 

haber yaparken karşılaşılan zorluklar noktasında hem fikir olduklarını 

göstermektedir. Medyanın ekonomi politiği perspektifinden okumaya müsait 

olarak şirketlerin haber noktasındaki baskıları, kamu kurumlarının yeteri kadar 

bilgi sağlamaması, haberlerde derinleşmenin olmaması, istihdam azlığına bağlı 

olarak bir ekonomi muhabirinin birden çok alana bakması, haberlerin 

derinleştirilmeden okura sunulması gibi noktaları enerji gazetecileri ortak 

sorunlar olarak belirtilmişlerdir. 
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Mülakata katılan enerji gazetecilerinin yanıtları ve medya sektörünün 

gözlemlenmesi sonucu oluşan veriler ekseninde hem çalışan gazeteciler 

içerisinden hem de gazetecilik bölümlerinde enerji haverciliği alanında 

uzmanlaşma üzerine yoğunlaşılması gerektiği görülmektedir. Enerji 

gazeteciliğine dair kavramlar üzerinden kurum içi ve iletişim fakülteleri 

kapsamında eğitimler düzenlenmeli, dersler açılmalıdır. Böylelikle temel 

ekonomi bilgisine ek olarak enerji alanının teknik bilgilerine dair de bir zemin 

sağlanmalıdır. Yurttaşların sağlıklı bilgi alabilmeleri adına şirketlerin baskıları 

ortadan kalkmalı, kamu kurumları ise daha şeffaf olmalıdır. 

Türkiye’nin jeopolitik konumu, enerji krizi ve iklim krizi gibi gelişmeler 

göstermektedir ki enerji gazetecilerine bugün düne göre daha fazla ihtiyaç 

vardır. Enerji konusunda uzman muhabir yetiştirilmesi, enerji haberlerine daha 

fazla yer ayrılması, haber kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yurttaşların, karar 

alıcıların, sivil toplum örgütlerinin konuya olan ilgisinin artmasına ve geleceğe 

daha hazır olmalarına katkı sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



433 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

KAYNAKÇA 

Akbal, Ö. Ve Seç. G. (2005). “Basının Ekonomi Vizyonu”. (Ed.). Arık, M. B. Kral 

Çıplak Türk Basınına Eleştirel Bir Bakış Denemesi. Konya: Tablet Kitabevi.  

Akgün, H. (2018). Ekonomi Basınının Ekonomi Politik Yapısı ve İçeriğe Etkileri. 

İstanbul: Nobel Bilimsel Eserler.  

Aktaş, A. (1996). “Ekonomi Basınının Gafları”. Ekonom, Dergisi, (2): Ss. 42- 47.   

Anadolu Ajansı (2018). Muhabir Gazetecinin Temel Kitabı. Ankara: Anadolu Ajansı 

Yayınları.  

Aziz, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel 

Akademik Yayıncılık.  

Baytar, O. (2022). “Ekonomi Gazeteciliği”. (Ed.). Özay, S. ve Bayrakçı, S. Dijital 

Çağda Uzmanlaşmış Gazetecilik 1. Konya: Çizgi Kitabevi.  

Becerikli, S. Altun, A. ve Özmen, Ş. Y. (2017). “Medya ve Enerji: Medyada Enerji 

Verimliliğini İçeren Metinlerin Analizi”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 

(44): Ss. 193- 215. 

Boral, G. (2009). “Basının 24 Ocak Kararları Karşısında Tutumu”. (Ed.). Alemdar, K. 

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün Bugün Yarın. Ankara: Gazeteciler Cemiyeti 

Yayınları. 

Dawson, C. (2015). Araştırma Yöntemlerine Giriş Araştırma Projesi Yürüten Tüm 

Araştırmacılar İçin Pratik Bir Kılavuz . (Çev. Ed. Arı, A.) Konya: Eğitim 

Kitabevi.  

De Faveri, A. G. (2022). Türk Medyasında Enerji Haberlerinin Ekonomi Politiği. 

Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim 

Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi. Antalya. 

Demirkent, N. (2003). Sayfa Sayfa Gazetecilik. İstanbul: Dünya Kitaplığı. 

Doğan, Z. (2003). “Ekonomi Nasıl Haber Oldu? Nasıl Haber Oluyor?”. (Der.). Tılıç, 

D.  Türkiye’de Gazetecilik Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: ÇGD Yayınları.  

Doğru, N. (1983). “Ekonomi Sayfaları”. 1983 Yılı III. Seminer Tutanakları Basında 

Ekonomi ve Ekonomi Basını. Hürriyet Vakfı Seminer Dizisi No: 5.  

Doğru, N. (1985). “Türkiye’de Ekonomi Haberciliği”. Genç Gazeteciler Eğitim 

Semineri. Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.  

Doğru, N. (1996). “Ekonomi Basını Yeni Bir Dönemeçte”. Ekonom Dergisi, (2): Ss. 

40- 41.   

Dursun, Ç. (2013). “Ekonomi Gazeteciliğinin Gelişimi”. (Der.). Dursun, Ç. İletişim 

Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi.  

Ekonom Dergisi (1998). EMD Etik İlkeleri. (8) s. 9. 

Ekonomi Basını Tarihi (2008). İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 434 

 

Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı. (2011). İstanbul: Türkiye 

Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları.  

Energy News Network About, https://energynews.us/about/ Erişim Tarihi: 19.11.2022. 

Energy News Network Code of Ethics, https://energynews.us/energy-news-network-

code-of-ethics/ Erişim Tarihi: 19.11.2022.  

Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği kuruldu, https://www.bloomberght.com/ 

haberler/haber/1063651-enerji-gazetecileri-ve-medya-dernegi-kuruldu (Erişim 

Tarihi: 20.11.2022).  

Enerji Haberleri Editörlüğü Kuruldu,  https://anayurtgazetesi.com/haber/10572103/ 

enerji-haberleri-editorlugu-kuruldu.  Erişim Tarihi: 22.09.2022. 

Erten, T. Seviğ, V. ve Hazardağlı, İ. (2016). Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831- 2015) 

Başkalaşımın Öyküsü. Ankara: Ekonomi Muhabirleri Derneği.  

Geray, H. (2017). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara: 

Ütopya Yayınevi. 

Işık, M. ve Eşitti, Ş. (2014). “Türkiye’de Ekonomi Basının Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve 

Bugünkü Durumu Üzerine Bir İnceleme”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi (25): Ss. 109- 131.  

Kavaz, İ. (2022). “Türkiye’nin Enerji Ajandası”. (Ed.). Kavaz, İ. Türkiye’nin Enerjisi 

Politikalar ve Stratejiler. İstanbul: SETA. 

Orçun, A. (198)6 “Ekonomik Haberlerin Sunuluşu”. Genç Gazeteciler Eğitim Semineri. 

Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. 

Orman, S. (2022). Yer Altından Haber Odasına: Petrol Ve Gaz Haberciliği. 

https://www.newslabturkey.org/2022/07/07/yer-altindan-haber-odasina-petrol-

ve-gaz-haberciligi/ Erişim Tarihi: 23 Eylül 2022.  

Taylan, A. (2015). “Nitel ve Nicel Araştırmalarda Evren ve Örneklem Seçimi ve 

Sorunlar”. (Ed.) Yıldırım, B. İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve 

Örneklerle. İstanbul: Literatürk Academia.  

Teilanyo, D. I. ve Diri, C. T. (2020). “An Evaluation of Current Trends in Energy and 

Business Specialised Journalism”. International Journal of Current Research in 

the Humanities (24): Ss. 105- 127. 

Tılıç, D. (2011). “Günümüzde İletişim Eğitiminin Sorunları ve Bu Sorunların 

Giderilmesine Dönük Çözüm Önerileriniz Nelerdir?” Akdeniz Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dergisi, (15): 194- 197. 

Tokgöz, O. (2000). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.  

hafta hafta gebelik hamilelik belirtileri kadın doğum doktoru 

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi https://www.tgc.org.tr 

/bildirgeler/t%C3%BCrkiye-gazetecilik-hak-ve-sorumluluk-bildirgesi/ 

bildirge.html Erişim Tarihi: 29.10.2022. 

https://energynews.us/about/
https://energynews.us/energy-news-network-code-of-ethics/
https://energynews.us/energy-news-network-code-of-ethics/
https://www.newslabturkey.org/2022/07/07/yer-altindan-haber-odasina-petrol-ve-gaz-haberciligi/
https://www.newslabturkey.org/2022/07/07/yer-altindan-haber-odasina-petrol-ve-gaz-haberciligi/


435 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

Türkoğlu, F. (2014). Gazeteci Oluyorum Gelenekselden Dijitale Ekonomi 

Gazeteciliğinin Temelleri. İstanbul: Optimist Yayınları.  

Uras, G. (1983). “Basın ve Ekonomi”. 1983 Yılı III. Seminer Tutanakları Basında 

Ekonomi ve Ekonomi Basını. Hürriyet Vakfı Seminer Dizisi No: 5. 

Uzunoğlu, S. ve Karaca, H. S. (2022). Türkiye’de Ekonomi Gazeteciliği: Mevcut 

Manzara ve Problemlere Genel Bakış. Dijital Medya Araştırmaları Derneği.  

Yıldız, G. ve Öngören, H. (2013). “Dünyada ve Türkiye’de Ekonominin Nabzını 

Tutmak: Ekonomi Gazeteciliği”. (Ed.). Çağlar, Ş. Şövalyelik Mesleği 

Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları. Konya: Literatürk.  

Yüksel, E. (1999a). “Türk Basınında Ekonomi Haberciliğinin Kilometre Taşları”. 

Ekonom Dergisi, (10- 11): Ss. 7- 70. 

Yüksel, E. (1999b). Türkiye’de Ekonomi Basını Gündemi ve Siyasal Gündem İlişkisi 

(Özelleştirme Örneğinde Bir Gündem Belirleme Çalışması). Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basım ve Yayımcılık Anabilim Dalı, 

Eskişehir.  

Yüksel, E. (2000). “Türk Basınında Ekonomi Haberciliğinin Tarihsel Gelişimi”. 

İletişim 2000/ 7 Güz. Ss. 123- 140.  

Yüksel, E. (2018). “Ekonomi Haberciliği”. (Ed.). Gürcan, H. İ. Haber Türleri. 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 436 

 

 

 

 

 

 

 



437 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 22 

 

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE ETKİLEŞİM EKSENİNDE 

SOSYAL MEDYA: 25 KASIM KADINA YÖNELİK  ŞİDDETE 

KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ 

 

Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU 1 

Doç. Dr. Emel DEMİR ASKEROĞLU2 

 

 

 

 

 

 
1 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, filiz@marmara.edu.tr, ORCID ID: 0000-

0001-6667- 1737 
2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, edemir@nku.edu.tr, ORCID ID::0000003-

3953- 5734 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



439 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

GİRİŞ 

Kadına yönelik şiddetle mücadele kamusal politikalarla desteklenmesi 

gereken bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutları olan önemli bir sorundur.  

2018 yılında yapılan analize göre 2000-2018 yıllarını kapsayan 161 ülkede 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Birleşmiş Milletler (UN) adına 

kadına yönelik şiddete karşı bir grup tarafından yapılan araştırmaya göre 

Dünya genelinde kadınların % 30’u fiziksel ve/veya cinsel şiddetle maruz 

kalmıştır (WHO, 2021). Küresel olarak kadın cinayetlerinin %38’inin 

kadınların partnerleri tarafından gerçekleştirildiği, COVİD-19 pandemi 

sürecinde ise sosyal ve ekonomik etkenler nedeniyle kadınlara yönelik 

şiddetin arttığı, destek ve hizmet almalarının ise zorlaştırdığı belirtilmektedir 

(WHO, 2022).  

Günümüzde ise dijital iletişim ortamları ticari, toplumsal, siyasal 

amaçlarla gerçekleştirilen iletişimin temel aktörleri haline gelmiştir. Dijital 

iletişim araçları daha yaygın biçimde kullanılır olmuş, kullanıcı sayısı artmış, 

İnternette daha çok zaman geçirilmeye başlanmıştır.  

Kirkpatrick’e göre bireylerin sivil eylemler için harekete geçirilmesinde 

ve etkileşimin sağlanmasında önemli bir role sahip olan sosyal medya herkese 

hem toplumsal konuları paylaşma hem de dijital aktivizme katılma fırsatı 

vermektedir. Sosyal medya toplumsal sorunların ve toplumsal taleplerin 

siyasal erk tarafından dikkate alınması konusunda  da önemli bir itici güçtür 

(Warren, vd.,2013).  Bu yaklaşımla Twitter’ın toplumsal bir sorun olarak 

kadına yönelik şiddetle mücadele bağlamında dijital aktivizmi desteklemeye 

ve farkındalık yaratmaya katkı sağlayabileceği söylenebilir. Nitekim Dominik 

Cumhuriyeti'nde Trujillo Hükümet'ine karşı verilen mücadelede sembol haline 

gelen Mirabal Kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım (1960) 1999 

yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü" ilan edilmiştir (Historychannel, 2022). 25 

Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde Twitter’da 

ve çeşitli platformlarda kadına yönelik şiddetle ilgili paylaşımlar yapılmıştır.  

Kadına Yönelik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

Kadına yönelik şiddet; Birleşmiş Milletlerin yaklaşımıyla “cinsiyete 

dayalı, sonuçları fiziksel, cinsel, ruhsal olumsuz sonuçlara yol açan özel ya da 

toplumsal yaşamda gerçekleşen, her türlü tehdit ile özgürlükten mahrum 
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bırakma ve müdahale etme gibi davranışları kapsar (UN.,1993). Kadına 

yönelik şiddet özellikle partner şiddeti ve cinsel şiddetle ilişkili olup, 

kadınların insan haklarına yönelik temel bir sağlık sorunudur. Dünya 

genelinde 15-49 yaş arası kadınların %27’sinin fiziksel ya da cinsel şiddete 

maruz kaldıkları ifade edilmektedir (WHO, 2021).  

Türkiye’de ise 2015 tarihli Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 

Enstitüsü tarafından yapılan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

yararlanıcısı olduğu araştırma her 10 kadından yaklaşık 4’ünün eşi ve/veya 

birlikte olduğu erkek tarafından şiddet gördüğünü ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya göre kadına yönelik şiddet erken yaşta yapılan evliliklerde %50 

dolayındadır. Bununla birlikte on sekiz yaşından önce evlenen kadınların 

yaklaşık yarısının fiziksel şiddete, beşte birinin ise cinsel şiddetle karşılaştığı 

ifade edilmekte, “erkeğin kadının davranışlarından sorumlu olduğu” 

görüşünün ise % 42 oranında bulunduğu ortaya konulmaktadır (Balta 

Peltekoğlu ve Tozlu, 2018). Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 

tuttuğu 13 yıllık kadın cinayetleri istatistiğine göre ise; 2008 ile 2021 yılları 

arasında 3 bin 719 kadının öldürülmüştür.  2008 yılında 66 olan öldürülen 

kadın sayısı ise 2021 yılında 367 olmuştur (Independet Türkçe, 2022). Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformunun Ekim ayı raporuna göre de 34 kadın 

cinayeti işlenmiş olup, 26 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur (Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ekim 2022 Raporu, 2022).   

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’de; ülkemizde kadınların en büyük 

güvencesi olan Türk Medeni Kanunu ile 6284 sayılı Yasa ve Uluslararası 

sözleşmeler (Türkiye Barolar Birliği, 2021) kadın haklarına konusunda en 

önemli kazanımlardır. Yasaların pratikteki karşılığı ise, yasaların 

uygulanabilirliğiyle bu konuda toplumsal sahiplenmenin oluşmasıyla 

değerlendirilebilir.  

Uluslararası sözleşmelere mesafeli durulması, mevcut kazanımların 

tartışmaya açılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine gereken düzeyde sahip 

çıkılmaması, eğitim programlarının bu temel kazanımları koruyacak şekilde 

planlanmaması ile kadının toplumsal konumunu geleneklerle açıklamayı 

olağanlaştırma yönündeki söylemler (Türkiye Barolar Birliği, 2021) kadına 

yönelik şiddetin zeminini kaygan hale getiren faktörlerdir.  
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Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkili olabilmesi bireysel, 

toplumsal ve kurumsal düzeylerde gerçekleştirilen, devletin sahiplendiği 

politikalarla olanaklıdır. Bu yaklaşımla kadına yönelik şiddetle mücadelenin 

yasal, ekonomik, eğitim alanlarında gereken düzenlemelerle oluşturulan 

zemin üzerinde gerçekleşebileceği söylenebilir. Diğer bir ifadeyle kadına 

yönelik şiddetle mücadelenin gerçekliğinden söz edebilmek ancak kadın 

haklarının yasalarla güvence altına alınması, eşit istihdam olanaklarının 

sağlanmasıyla kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması, eğitim 

müfredatının toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler niteliğe sahip olması ve 

tüm bunların devlet politikası olmasıyla olanaklıdır. Çünkü kadının şiddetten 

korunmasına yönelik mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal ve 

kurumsal boyutları da vardır. Bununla birlikte kadına yönelik şiddetin 

önlenebilmesinde yasal düzenlemelerin yanında mevcut kamu politikalarının 

benimsenmesinde davranışsal halkla ilişkilerin bir unsuru olan farkındalık 

oluşturulması ilk adımdır. Farkındalık oluşturma ise, siyasal erkin dikkatini 

konuya çekmek ve/veya kamuoyu oluşturmak amacıyla sivil toplum 

kuruluşlarının ya da bireylerin ve çözüme katkı sağlama çabalarının da bir 

unsuru olabilir. Söz konusu durumda yaygın bir kullanım ağına sahip olan, 

herkes tarafından kolaylıkla erişebilen ve etkileşime olanak tanıyan sosyal 

medya, toplumsal farkındalık oluşturma konusunda lokomotif rolü 

üstlenebilir. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelenin kaygan bir zemine 

sahip olduğu, yasal korunmanın gerektiği biçimde pratiğe dönüşemediği 

durumlarda, sosyal medyanın farkındalık ve etkileşim açısından yüksek bir 

toplumsal karşılığa sahip olacağı ifade edilebilir.  

 

Farkındalık, Etkileşim ve Sosyal Medya 

Davranış değişikliğinin geliştirilebilmesi için atılması gereken ilk adım 

farkındalığın oluşmasıdır. Nitekim Jackson’a göre farkındalık ortaya koyduğu 

davranışsal halkla ilişkiler modelinin de ilk ve en önemli aşamasıdır, çünkü 

bir davranış geliştirebilmek ancak o konunun varlığından haberdar olmakla 

olanaklıdır. Bu nedenle duyulması ve/veya yayılması istenen konular, 

kulaktan kulağa ya da medya aracılığıyla paylaşılmalıdır (Center vd., 

2008:15-16).  Sosyal medya ise gerek etkileşim niteliği ve gerekse diğer 

özellikleri nedeniyle farkındalık yaratma konusunda önemli bir işleve sahiptir. 
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Sosyal olaylar toplumsal konulardan çeşitli dünya sorunlarına kadar 

çok farklı alanlarda değişen bakış açılarına ve hatta politikalara kadar geniş 

bir yelpazeyi kapsarken, sosyal ağlar ise yukarıdaki satırlarda da ifade edildiği 

gibi hemen herkese toplumsal konularla ilgili paylaşım yapma ve dijital 

aktivizme katılma olanağı sunmaktadır. Bu nedenlerle günümüzde insanlar 

önem verdikleri konularda toplumu ve siyasal erki duyarlılığa yöneltmek 

amacıyla sosyal medyanın gücünden yararlanmaktadır (Kirkpatrick, 2011). 

Yeni iletişim ve sosyal etkileşim biçimi olarak sosyal medya, bireyin 

zamanını daha fazla tüketmekle birlikte  ve dikkatini de kendi üzerine 

çekmektedir (Bapna, vd., 2011). Farkındalık kişinin başkalarının faaliyetlerini 

anlaması olarak tanımlanmaktadır (Dourish ve Bellotti, 1992). Sosyal 

bağlamda ele alındığında ise sosyal farkındalık boyutuna ulaşmaktadır. Eğer 

A kişisi, B kişisinin (sosyal) bağlamına erişebiliyorsa, A bireyi B bireyinin 

sosyal farkındalığını algılama fırsatı bulmaktadır (Bardram ve Hansen, 2004). 

Bir sosyal ağ sitesinde sosyal farkındalık, kullanıcıların diğer sosyal ağ sitesi 

kullanıcılarının faaliyetleri hakkında bilgilenmesi anlamına gelmektedir. 

İnsanlar aynı yerde olmasalar da e-posta, anlık mesajlaşma veya sosyal ağ 

siteleri farkındalık duygusu yaratabilirler (Bardram ve Hansen, 2004). Sosyal 

bağların varlığının farkındalığı olarak kabul edilen “varlık farkındalığı” 

(Tollmar, vd., 1996) ve “duygusal farkındalık”, genel bir bağlı olma duygusu 

olarak tanımlanabilir (Liechti ve Ichikawa, 1999). Sosyal mevcudiyet, diğer 

bireyin farkındalığını ima etse de, “farkındalığın sosyal mevcudiyet veya 

bağlılık olmaksızın gerçekleşebileceği” öne sürülmektedir (Rettie, 2003:4). 

Sosyal buradalık, sanal bir ortamda iki kişinin birbirinden haberdar olduğu ve 

dolayısıyla “karşılıklı farkındalığın sosyal varlığın özü olduğu” durumu olarak 

da ifade edilmektedir (Biocca, vd., 2003). 

Sosyal farkındalığın oluşması durumunda sosyal etkinin de önemli 

olduğu söylenebilir. Sosyal etki, farklı "düzeylerde" meydana gelmekle 

birlikte, sosyal etkinin ürettiği tutum ve eylemlerdeki değişikliklerin 

oluşmasında önemli bir işleve sahiptir (Kelman, 1958). Literatürde sosyal 

medyada etkileşim ve farkındalık arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda 

akademik çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalar sosyal medyanın,  

sosyal sorunları ele alarak konunu yaygın hale gelmesinde de etkili 

olabildiğini göstermektedir.  Bu bağlamda sosyal medyanın ABD'deki 

depremler gibi ulusal kriz durumlarını yönetmek için kullanıldığı konusunu 
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ele alan (Kavanaugh vd., 2012); Mısır'da adalet ve demokrasi için 

kullanılmasını inceleyen  (Ali, 2011; Choudhary, vd., 2012); Şili'de 

protestolara yönelik duyuru amacıyla düzenlemek için kullanıldığını ifade 

eden (Valenzuela, vd., 2012); vatandaş-hükümet iletişimini geliştirmek için 

kullanıldığını dile getiren (Bertot, vd., 2012); sivil söylemler (McCafferty, 

2011) ve küresel toplum hizmeti için (Raynes-Goldie ve Walker, 2008) sosyal 

medyadan yararlanıldığını inceleyen çalışmalardan söz edilebilir.  Yine 

Xinyue Ye,  Bo Zhao, B., Nguyen H.T. and  Wang, S. Social Media and 

Social Awareness isimli çalışmalarında, sosyal medyanın halk sağlığı, acil 

durum müdahalesi, karar verme ve sosyal eşitliğin teşviki  gibi geniş bir 

yelpazede insan dinamiklerinin tahmin edilmesini kolaylaştırdığı ifade 

edilmektedir.  Dwivedi P.K ve Pandey I’nın Role of Media in Social 

Awareness adlı çalışmalarında da medyanın toplum üzerinde etkisi ele 

alınmakta, medyanın kamuoyu bilincinin artmasında önemli bir rol oynadığı 

ve farkındalığı arttırdığı dile getirilmektedir. Abuhashesh vd. tarafından 

yapılan The Role of Social Media in Raising Public Health Awareness during 

the Pandemic COVID-19: An International Comparative Study (2021) adlı 

çalışmada ise, Covid 19 sürecinde halk sağlığı farkındalığı ve davranış 

değişikliğini arttırmada sosyal medyanın rolü vurgulanmaktadır.  

Medyanın toplumsal farkındalık konusundaki etkisini ele alan söz 

konusu bilgiler ışığında gündelik yaşamın önemli bir parçası olan sosyal ağ 

sitelerinin insanların dikkatini çekerek, farkındalık yaratacak bir ortam 

niteliğinde olduğu ve farkındalık süreci bağlamında sosyal etkinin de 

gerçekleşebileceği yorumuna ulaşılabilir. Bu bağlamda kadına yönelik 

şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratılması ve etkileşim sağlanması 

amacıyla sosyal medyadan yararlanılabilir. Özellikle yasal düzenlemelerin 

beklenen düzeyde olmadığı ve/veya mevcut yasaların uygulanamadığı 

toplumsal cinsiyet eşitliğine gereken önemin verilmediği, kadına yönelik 

şiddetle mücadelede siyasal erk tarafından nitelikli destek sağlanmadığı 

ülkelerde sosyal medya, toplumsal farkındalığın yaratılması ve aktivizmin 

güçlenmesi açısından öncül iletişim aracı olarak düşünülebilir. 
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ARAŞTIRMA 

Araştırmanın amacı; Twitter’ın toplumsal sorunlara yönelik duyarlılığa 

etkisini farkındalık ve etkileşim ilişkisi bağlamında anlamaktır. Bu amaçla 

Türkiye’de sosyal medyada “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü”nü anmak için atılan tweet’lerin etkileşimlerinin analiz 

edilmesi ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalığın anlaşılması çalışmanın 

çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla araştırma; 25 Kasım Kadına 

Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde atılan tweet’lerde 

konuyla ilgili hashtagler (etiketler) incelenerek, tweet’lerin etkileşim 

düzeyleri üzerinden Twitter’ın toplumsal konulara duyarlılık yaratmaya ve 

farkındalık oluşturma sürecindeki rolünün ortaya konulmasına 

odaklanmaktadır.  

Twitter’ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü bağlamında Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak 

sürecinde etkili bir sosyal medya aracı olup olmadığı ise araştırmanın temel 

sorunsalını oluşturmaktadır.  

Bu amaçla,  Microsoft Office Excel içine kurulabilen Sosyal Ağ Analizi 

programı olan NodeXL programı kullanılarak, nicel bir analiz 

gerçekleştirilmiştir. Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Gününde atılan 2000 tweet NodeXL programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. 

Sosyal ağların analizinde kullanılan NodeXL programı ile birçok sosyal ağ 

analizi yapılmaktadır. Araştırmada yararlanılan NodeXL programının sürümü 

kapsamında 7 günlük süre (veriler 29 Kasım tarihinde çekilmiştir) ve 2000 

tweet analizi ile sınırlıdır.  
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Graph Metric Value 

Graph Type Directed 

    

Vertices 2108 

    

Unique Edges 2025 

Edges With Duplicates 218 

Total Edges 2243 

    

Self-Loops 156 

    

Reciprocated Vertex Pair Ratio 0,003569607 

Reciprocated Edge Ratio 0,007113821 

    

Connected Components 307 

Single-Vertex Connected Components 77 

Maximum Vertices in a Connected Component 781 

Maximum Edges in a Connected Component 894 

    

Maximum Geodesic Distance (Diameter) 17 

Average Geodesic Distance 2,935878 

    

Graph Density 0,000443088 

Modularity Not Applicable 

    

NodeXL Version 1.0.1.448 

Araştırmanın grafik türü yönlüdür. Her bir düğüm bir Twitter 

kullanıcısını göstermektedir. Derece dağılımı Vertices Bağlantılar 2108 

düğüm bulunmaktadır. Unique Edges benzersiz kenarları ifade etmektedir 

ve 218 kenar bulunmaktadır. 2025 tane tekrarlanmayan bağlantı yer 

almaktadır. Toplam kenarlar total edge 2243 olarak hesaplanmıştır. Kendi 

içinde bağlantısı olmayan 156 bağlantı bulunmaktadır. Karşılıklı düğüm 

çiftlerinin oranına bakıldığında sıfırdan büyük olması etkileşim oranının 

da yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Top URLs in Tweet in Entire Graph 

Entire 

Graph 

Count 

https://kadinlturk.blogspot.com/2022/11/kocaelinde-bir-kadn-cplak-

halde-olu.html 26 

http://obamaschannel.blogspot.com/2021/03/el-internado-las-

cumbres-critica.html?m=1 4 

https://www.demokratgundem.com/h-gaziemirli-kadinlarin-cozum-

kapisi-danisma-merkezi-41018 3 

https://www.habereguven.com/kadina-yonelik-siddet-iktidar-eli-ile-

bilincli-bir-bicimde-orgutlenmektedir  3 

https://www.nrdhaber.com/haber/12620815/kahrolsun-toreniz-bir-

kadin-daha-toreye-kurban-verildi 2 

https://www.nrdhaber.com/haber/12613967/3-aydir-ayri-yasadigi-

esi-gulcani-bicaklamisti-tutuklandi 2 

https://www.bursasoylem.com/2022/11/28/iranda-kadinlarin-

saclarinin-ruzgarda-dalgalanmasi-suc/  2 

https://twitter.com/Besiktas/status/1597230615689953281  2 

http://yenibirgazete.com/video-detay/vildan-solmaz-kadina-siddete-

hayir/446/ 2 

http://birliktenkuvvetdogar.web.tr/polisten-siddete-karsi-alana-

cikan-kadinlara-mudahale-en-az-65-gozalti  2 

Tüm grafikteki en yaygın tweet URL oranlarına bakıldığında   

https://kadinlturk.blogspot.com/2022/11/kocaelinde-bir-kadn-cplak-halde-

olu.html   un en fazla oranda olduğu görülmektedir.  

 
 

Top Hashtags in Tweet in Entire Graph 

Entire  

Graph  

Count 

Kadınaşiddetehayır 810 

Kadinasiddetehayir 214 

Başakcengiz 200 

Kades 136 

Kadınaelkalkamaz 31 

https://kadinlturk.blogspot.com/2022/11/kocaelinde-bir-kadn-cplak-halde-olu.html
https://kadinlturk.blogspot.com/2022/11/kocaelinde-bir-kadn-cplak-halde-olu.html
http://obamaschannel.blogspot.com/2021/03/el-internado-las-cumbres-critica.html?m=1
http://obamaschannel.blogspot.com/2021/03/el-internado-las-cumbres-critica.html?m=1
https://www.demokratgundem.com/h-gaziemirli-kadinlarin-cozum-kapisi-danisma-merkezi-41018
https://www.demokratgundem.com/h-gaziemirli-kadinlarin-cozum-kapisi-danisma-merkezi-41018
https://www.habereguven.com/kadina-yonelik-siddet-iktidar-eli-ile-bilincli-bir-bicimde-orgutlenmektedir
https://www.habereguven.com/kadina-yonelik-siddet-iktidar-eli-ile-bilincli-bir-bicimde-orgutlenmektedir
https://www.nrdhaber.com/haber/12620815/kahrolsun-toreniz-bir-kadin-daha-toreye-kurban-verildi
https://www.nrdhaber.com/haber/12620815/kahrolsun-toreniz-bir-kadin-daha-toreye-kurban-verildi
https://www.nrdhaber.com/haber/12613967/3-aydir-ayri-yasadigi-esi-gulcani-bicaklamisti-tutuklandi
https://www.nrdhaber.com/haber/12613967/3-aydir-ayri-yasadigi-esi-gulcani-bicaklamisti-tutuklandi
https://www.bursasoylem.com/2022/11/28/iranda-kadinlarin-saclarinin-ruzgarda-dalgalanmasi-suc/
https://www.bursasoylem.com/2022/11/28/iranda-kadinlarin-saclarinin-ruzgarda-dalgalanmasi-suc/
https://twitter.com/Besiktas/status/1597230615689953281
http://yenibirgazete.com/video-detay/vildan-solmaz-kadina-siddete-hayir/446/
http://yenibirgazete.com/video-detay/vildan-solmaz-kadina-siddete-hayir/446/
http://birliktenkuvvetdogar.web.tr/polisten-siddete-karsi-alana-cikan-kadinlara-mudahale-en-az-65-gozalti
http://birliktenkuvvetdogar.web.tr/polisten-siddete-karsi-alana-cikan-kadinlara-mudahale-en-az-65-gozalti
https://kadinlturk.blogspot.com/2022/11/kocaelinde-bir-kadn-cplak-halde-olu.html
https://kadinlturk.blogspot.com/2022/11/kocaelinde-bir-kadn-cplak-halde-olu.html
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Pazartesi 27 

2023yolundabiniz 25 

25kasım 19 

Kadıncinayeti 12 

Birceakalay 10 

 

Tüm grafikte tweet'lerde en çok kullanılan Hashtag’ler ise 

kadınaşiddetehayır 840, kadınasiddetehayir 214, başakcengiz (Başak Cengiz 

2021 Kasım ayında İstanbul Ataşehir’de öldürülmüştür) 200, Kades (Kadın 

Destek Uygulaması) 136 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınaşiddetehayır ve 

kadınasiddetehayir yazı karakterleri farklı olmasına karşın aynı anlamı 

taşımaları nedeniyle toplamları 1054 olarak ele alındığında toplam tweet sayısı 

içinde oldukça yüksek bir orana ulaşmaktadır. Kadınaelkalkmaz 31, 

kadıncinayeti 12 ve Birceakalay 10 olarak sıralamada yer almaktadır. 

Birceakalay tag’inin etkileşiminde ise Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde yayınlanan videonun etkisinden 

söz edilebilir.  

Aşağıdaki haritada ise kadına yönelik şiddete karşıt yayınlanmış 

hashtag’ler yer almaktadır.  
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Top Words in Tweet in Entire Graph 

Entire 

Graph 

Count 

Words in Sentiment List#1: Positive 9 

Words in Sentiment List#2: Negative 3 

Words in Sentiment List#3: (Add your own word list) 0 

Non-categorized Words 23168 

Total Words 23180 

Rt 1813 

Kadınaşiddetehayır 811 

Besiktas 678 

Ve 637 

Kadına 412 

 

Yukarıdaki tabloda en çok kullanılan kelime grupları yer almaktadır. Bu 

verilere göre toplamda 23180 kelime bulunmaktadır. Kadına şiddete hayır 811 

kez, kadına ifadesi 412 kez kullanılmıştır. Ayrıca en çok etkileşimin olduğu 

Beşiktaş ise 678 kez kullanılmıştır.  

Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph 

Entire 

Graph 

Count 

rt,besiktas 676 

besiktas,kadınaşiddetehayır 656 

kadına,yönelik 220 

ve,şiddete 203 

başaklar,hiç 201 

hiç,solmasın 201 

solmasın,hep 201 

hep,yeşersin 201 

kardeşimizi,ve 201 

şiddete,kurban 201 

 
 

Tüm grafikte tweet'teki en çok kullanılan kelime çiftlerinden en yüksek 

oranına sahip ilk üç veriye bakıldığında  ‘rt, besiktas’ kelimeleri 676, ‘besiktas, 

kadınaşiddetehayır’ 656, ‘kadına, yönelik’ 220, olduğu görülmektedir. 
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‘Beşiktaş,rt kelimeleri’ ve ‘beşiktas, kadınaşiddetehayır’ kelime çiftlerinin 

oranlarının toplamı (1332),  Beşiktaş’ın etkileşim düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir.  
  

Top Mentioned in Entire Graph 

Entire 

Graph  

Count 

Besiktas 677 

Gaziantepbeld 116 

Tipgenelmerkez 18 

Prlksibel 16 

Yayindiyanet 15 

 

Tüm grafikte en çok bahsedilenlerde besiktas 677, gaziantepbeld 116, 

tipgenelmerkez 18 olarak görülmektedir. Oranlara bakıldığında kurumlara göre 

değerlendirme yapıldığında Beşiktaş 677 en çok bahsedilenler arasında ilk 

sırada yer aldığı görülmektedir.  

Aşağıdaki haritada Beşiktaş kadına şiddete hayır tweetinin merkezde 

olduğu ve etkileşim düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. 
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Araştırma Sonucu 

Vertices: ağımızda bağlantılı toplam 2108 düğüm bulunmaktadır.  

Unique Edges: benzersiz kenarları ifade etmektedir. 2025 tanesi 

tekrarlanmayan bağlantıdır.  

Total Edges: Toplam kenar anlamına gelmektedir. Toplam 2243 tane 

bağlantı vardır.  

Self- Loops: Öz döngü anlamına gelir. Kendi içinde döngüsü olmayan 

156 bağlantı söz konusudur.  

Reciprocated Vertex Pair Ratio: Karşılıklı düğüm çiftelirinin oranı 

0,003569607’dir.  

Reciprocated Edge Ratio: Karşılıklı kenar oranı 0,007113821’dir. 

Düğümlerin yani kullanıcıların birbirleriyle etkileşim içinde olduğu 

söylenebilir.  

Connected Components: Birbirleriyle bağlantılı (ilişkili) 307 tane 

kullanıcı olduğu söylenebilir. Ağ ilişkisinin (kullanıcılar arası ilişkinin) güçlü 

olduğu anlamına gelir.  

Single-Vertex Connected Components: Tek bağlantı sayısı 77’dir.  

Maximum Vertices in a Connected Component: Maksimum düğüm 

sayısı 781’dir.  

Maxmimum Edges in a Connected Component: Maksimum kenar 

sayısı 894’dür.  

Maximum Geodesic Distance (Diameter): Düğüm çiftleri arasındaki en 

uzun mesafe 17’dir.  

Avarage Geodesic Distance: Ağın ortalama yarıçapı 2,935878’dir. 

Düğüm çiftleri arasındaki mesafe olan 17, ağın yarıçapı olan 2,935878’e 

yaklaştıkça bilginin daha çabuk yayılacağı söylenebilir.   

Graph Density: Ağın yoğunluğu 0,000443088’dir. Ağ yoğunluğu 1’e 

yakınlaştıkça tam ağ olmaya yakınlaşacağını, bağlantının maksimuma doğru 

gideceği anlamına gelir.  

Araştırmada elde edilen verilere göre karşılıklı kenar oranının 

0,007113821 oranında olması, düğümlerin yani kullanıcıların birbirleriyle 

etkileşim halinde olduğunu göstermektedir. Karşılıklı düğüm çiftlerinin 

oranına bakıldığında sıfırdan büyük olması etkileşim oranının da yüksek 

olduğunu göstermektedir. Birbiriyle bağlantılı (ilişkili) 307 kullanıcının 

olması ağ ilişkisinin yani kullanıcılar arası ilişkinin güçlü olduğunu gösterir 
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niteliktedir. Araştırmada ağın yarıçapının 2,935878 oranına yaklaşması 

bilginin daha çabuk yayılacağını göstermektedir. Bunun nedeni ağır ortalama 

yarıçapının düğümler (kullanıcılar) arasındaki mesafe olan 17’ye 

yaklaşmasıdır. Ağ yoğunluğu 0, 000443088’dir ve bu oranın 1’e yakın olması 

tam ağ olmaya yaklaştıracağı ve bu durumda ağa bağlantının maksimum 

düzeye geleceğini gösterir. Böylelikle ağdaki etkileşim oranın da yüksek 

olduğu söylenebilir.  

Araştırmada Kadınayönelikşiddetehayır etiketiyle Twitterdan veri 

çekilerek NodeXL ile gerçekleştirilen analiz sonucuna göre kullanılan hashtag 

analizinin geniş bir yelpazeye sahip olduğu ağ grafiğinin de güçlü olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen söz konusu veriler bağlamında 

Türkiye’de 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde kadına 

şiddetle mücadele konusunda etkileşim yaratılmasında Twitter’ın önemli bir 

etkiye sahip olduğu, bu paylaşımların özellikle kurum aidiyeti bağlamında 

yapılmasının ağdaki etkileşimi de olumlu yönde etkileyebileceği 

görülmektedir. Nitekim Beşiktaş paylaşımlarının yüksek oranlı etkileşime 

sahip olması söz konusu yaklaşımla açıklanabilir (En çok kullanılan kelime 

gruplarından ikincisi 678 ile Beşiktaş’tır. Diğer kelime grupları sırasıyla, 

kadınaşiddetehayır 840, kadınasiddetehayir 214 (Kadınaşiddetehayır ve 

kadınasiddetehayir hashtag’lerinin Türkçe karakter farkı nedeniyle ayrı iki 

hashtag olarak görünmesine karşın   birlikte ele alındığında -toplamda 1054- 

oldukça yüksek bir orana sahip olduğu söylenebilir), başakcengiz 200 Kades 

136, Kadınaelkalkmaz 31, kadıncinayeti 12 ve Birceakalay 10 olarak 

sıralamada yer almaktadır.   

SONUÇ 

Kadına yönelik şiddetle mücadele bireysel, toplumsal ve kurumsal 

boyutları olan toplumsal hatta evrensel bir sorundur.   Kadına şiddetle 

mücadele alanında yasal düzenlemeler yanında ekonomi, sağlık ve eğitim 

alanlarında yapılacak düzenlemelere de gerek vardır. Bununla birlikte bilinç 

oluşturulması ve davranış değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi, sorunla 

mücadelede bireysel ve toplumsal bağlamda önemli bir işleve sahiptir.  Bu 

nedenle Kadına şiddetle mücadelede Davranışsal Halkla İlişkilerin ilk adımı 

olan toplumsal sorunla ilgili farkındalık oluşturulması, bireysel ve toplumsal 

olarak çözüm geliştirilebilmesi kurumsal önlemlerin alınmasına çağrı 
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niteliğinde olması açısından önemlidir. Özellikle sorunun göz ardı edilebildiği 

toplumlarda, yasaların olması kadar onlardan yararlanma bilincine sahip 

olmak da çözümün etkili bir bileşenidir. Bu nedenle farkındalık oluşturma 

kamu politikalarının bir bileşeni olabileceği gibi sivil toplum kuruluşlarının ve 

bireylerin kamuoyu oluşturma çabalarının ve dijital aktivizmin de bir parçası 

olabilir. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın 

oluşturulması sürecinde sosyal medyanın etkili olduğu söylenebilir. Özellikle 

kullanıcı sayıları her geçen gün artan sosyal medya toplumsal sorunların 

gündeme taşınması, siyasal yönetimlere ve karar alma mercilerine çağrıda 

bulunulabilmesi, bireylerin bilinçlendirilmesi ve problemlerin çözümü için 

aksiyon alınması amacıyla davranışsal halkla ilişkiler bağlamında önemli bir 

iletişim kanalı olabilir.  

Türkiye’de sosyal medyada “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü”nü anmak için atılan tweetlerin etkileşimlerinin analiz 

edilmesi ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalığın anlaşılması amacıyla 

yapılan bu çalışmada ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Gününde atılan tweet’lerde konuyla ilgili hashtagler (etiketler) 

incelenerek, tweet’lerin etkileşim düzeyleri üzerinden Twitter’ın farkındalık 

oluşturmaya etkisinin ortaya konulmasına odaklanılmıştır. Yapılan 

araştırmada Türkiye’de sosyal medyada “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü”nü anmak için atılan tweet’lerin bir haftalık süre 

ve 2000 tweet bağlamında etkileşimleri analiz edilmiş, etkileşim düzeyinin 

yüksek olduğu görülmüş, elde edilen sonuç literatürde yer alan sosyal 

medyada etkileşim oranları ile farkındalık arasındaki ilişkiyi inceleyen 

akademik çalışmalarla birlikte düşünüldüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe yönelik farkındalığa katkı 

sağladığı yorumuna ulaşılmıştır.  Söz konusu yaklaşımla ise Twitter’dan 

farkındalık oluşturmak amacıyla davranışsal halkla ilişkiler bağlamında 

yararlanılabileceği söylenebilir. 
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Modern dünyada insanların en çok yakındıkları konuların başında 

“iletişimsizlik olgusu” gelmektedir. Anne ve babalar, çocuklarıyla etkin ve 

sağlıklı bir biçimde iletişim kuramamaktan yakınmaktadır. Benzer şekilde 

eğitim kurumlarında öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim sorunları 

yaşanmaktadır. Yine, işyerlerinde ortaya çıkan iletişim sorunları, çalışanlar 

arasında ciddi çatışmalara yol açmaktadır. Gündelik hayatımızın her anında 

buna benzer iletişim sorunlarına bizler de tanık oluruz. Peki, birbirimizi neden 

yanlış anlar, neden yanlış değerlendiririz? Kısacası insanların birbirleriyle 

sağlıklı ve etkin bir biçimde iletişim kurmalarının önündeki engeller nelerdir? 

Bu çalışmada konuyla ilgili kuramsal yaklaşımlar değerlendirilecek.  

Dışarıdan bakıldığında, aynı çevrede yaşayan, benzer kültürlere sahip 

bireyler arasında iletişim kurmanın son derece kolay olduğu düşünülür. Bu 

ortamlarda ileti alışverişinin tam anlamıyla ve bozulmadan gerçekleştirileceği 

varsayılır. Buradaki ön kabul, bireylerin birbirlerini yakından tanıdıkları ve 

iletilerini buna göre sorunsuz bir biçimde karşı tarafa iletebilecekleri 

düşüncesidir. Ne var ki, bu düşünüş şekli, iletişimin ne kadar karmaşık bir süreç 

olduğunu görmezlikten gelir. Basit ya da karmaşık iletişimin her düzeyinde çok 

farklı ve ciddi sorunlar yaşanır. Dolayısıyla bireylerin iletişim süreçlerini 

mutlak anlamda yüzde yüz başarıyla sonuçlandırmaları mümkün değildir. 

Ancak, iletişim sürecini etkileyen etkenlerin ve dinamiklerin bilinmesi ve 

uygulanması, iletişimin niteliğini artırır. Aynı zamanda bu kavrayışın 

yaygınlaşması gerek bireyler gerekse gruplar arasında iletişimin gelişmesine ve 

dolayısıyla toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunur. Bu 

nedenle, iletişimin tam ve etkin olarak kurulmasını engelleyen nedenlerin 

bilinmesi son derece önemli ve hayatidir. 

1. İletişimi Olumsuz Etkileyen Faktörler 

Bir iletişim sürecinde kaynağın formüle edip oluşturduğu “anlam” ile 

alıcının (hedefin) kavrayıp anladığı “anlamın” tam olmasa bile birbirlerine 

yakın olması beklenir (Gökçe, 2002:144). Bunun tam tersi durumlarda alıcı, 

kaynağın aktarmak istediği iletiyi ve onun içerdiği anlamı, farklı bir şekilde 

anlıyor ve yorumluyorsa, ciddi iletişim sorunları meydana geliyor demektir. Bu 

durumda, bireyler birbirleriyle anlaşamamaktadırlar. Birbirlerinin sözlü ve 

sözsüz iletilerini yanlış yorumlamakta ve değerlendirmektedirler. 

Söz konusu iletişim sorunlarına yol açan engelleri, iletişim engelleri 

olarak nitelendirebiliriz. Bu iletişim engelleri, birçok etkenden kaynaklanabilir: 

bireylerin farklı toplumsal sınıflara üye olmaları, iletişimi olumsuz yönde 

etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Yine kültür, cinsiyet, eğitim, yaş gibi 
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farklılıkların iletişim sürecinde yeterince dikkate alınmaması, önemli iletişim 

kazalarına neden olabilmektedir (Gürüz ve Eğin, 2012:283-285). Buna ek 

olarak dilin farklı şekillerde kullanılması da iletişimin etkili bir biçimde 

yürütülmesi önünde engel oluşturabilmektedir. Kişilerin farklı psikolojik 

yapılara sahip olmaları da iletişim sürecini niteliğini belirleyen önemli bir 

etkendir. Bu etkenlerin yanı sıra önyargılar, stereotipler gibi insanların 

algılarını etkileyen dolayısıyla iletişim sürecini de olumsuz etkileyen sosyal 

psikolojik olguları da bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Burada 

öncelikli olarak dil, kültür, cinsiyet gibi etkenlerden kaynaklanan iletişim 

engelleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra da algı çerçevesinde gelişen iletişim 

engelleri değerlendirilecektir. Bu bağlamda son olarak iletişim konusunda ciddi 

sorunların yaşanmasına neden olan savunmacı iletişim tarzı açıklanacaktır.  

1.1. Dil 

Dil, bireylerin iletişim kurarken kullandıkları temel araçtır. İnsanlar, 

duygu ve düşüncelerini aktarmak için yetkin dil sistemleri geliştirmişlerdir. 

Bütün canlı varlıklar arasında insanın en ayırt edici özelliğinin dil olduğu 

rahatlıkla ifade edilebilir. Ancak, dilin kendisi ve kullanılma biçimi, bir iletişim 

engeline dönüşebilir. Dilin karmaşık bir biçimde kullanılması, birtakım iletişim 

problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. Uzun ve karmaşık cümleler kuran 

bireyler, düşüncelerini ve duygularını karşı tarafa aktarırken kimi zorluklarla 

karşı karşıya kalabilirler (Tutar ve Yılmaz, 2012:133-134). Örneğin, okulda bir 

öğretmen, derste bir konuyu anlatırken anlaşılması güç ifadeler kullanırsa, 

öğrencilerin bu konuyu anlaması zorlaşır.  

Gündelik hayatta genel, karmaşık ve soyut ifadelerin kullanılması yine 

“iletişim kayıplarına” yol açabilir. Eğer kaynak, genel ve soyut ifadelere 

konuşmasında yer veriyorsa, alıcı kaynağın anlatmak istediklerini yeterince 

kavrayamaz. Buna koşut bir biçimde, belirli meslek grupları içinde yer alan 

bireylerin kendi aralarında kullandıkları özel dil (jargon) da kimi iletişim 

güçlüklerinin yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca, yoğun bir biçimde 

konuşmalarda terminolojiye yer verilmesi de iletişimi zorlaştıran başka bir 

etmendir. Örneğin, bir avukatın hukuk terminolojisine ve bilgisine uzak olan 

bir kişiye ya da gruba seslenirken yoğun bir şekilde terminoloji kullanması, 

iletişimi zorlaştırabilir. Bu nedenle dili kullanırken gerekmediği müddetçe 

jargon ve terminolojiye başvurulmamalıdır. Yine uzun ve karmaşık cümleler 

kullanılmaktan kaçınılmalıdır.  
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İletişimde sorunlar, çoğu zaman kelimelere verilen farklı anlamlardan 

kaynaklanır. Kaynak ile alıcı aynı kelimeleri farklı şekilde anlayıp 

değerlendiriyorlarsa, iletişim sorunlarının yaşanması kaçınılmazdır. İletişime 

giren bireyler, farklı kültürlere sahipse, onların kelimelere verdikleri anlamlar 

da değişebilmektedir. Bir ülkenin değişik bölgelerinden gelen insanlar, 

kelimeleri farklı şekillerde anlamlandırabilirler. Yine, farklı toplumsal 

kesimlerden gelen insanlar da kelimelere farklı anlamlar verebilir. Her iki 

durumda da iletişim “kazalarının” yaşanması olasıdır. Bütün bunların dışında 

dilin kendisi yapısal bir iletişim engeli olarak karşımıza çıkar. Ne kadar gelişkin 

bir dil kullanırsak kullanalım, insanın içinde yaşadığı zengin beşerî ve fiziksel 

gerçekliği tam olarak aktarabilmesi mümkün değildir. Dil, kapasite olarak bu 

gerçekliğin ancak bir bölümünü aktarabilme gücüne sahiptir (Usluata, 

1994:61). Başından trajik bir olay geçen birinin, bütün yaşadığı duyguları ve 

deneyimleri tam olarak bir uzmana aktarabilmesi mümkün değildir. Yaşanılan 

gerçeklikle bunun dil ile aktarılması arasında daima bir boşluk olacaktır.  

1.2. Kültür 

Kültür, kişilerarası iletişimi doğrudan biçimlendiren ve etkileyen 

etkenlerin başında gelmektedir. Kültürü, bir yaşam biçimi olarak 

tanımladığımızda kişilerarası iletişimle ilişkisi daha fazla netlik kazanır. İçinde 

yer aldıkları kültürün özellikleri kazanan bireyler, nerde, nasıl 

davranacaklarını, kişilere nasıl hitap edeceklerini, jest ve mimikleri nasıl 

kullanacaklarını öğrenirler. Bunun doğrudan doğruya kişilerarası iletişimle 

ilgili içerimleri vardır. Farklı kültürler, farklı iletişim tarzlarına sahiptir. Öyle 

ki bir toplum içinde alt kültürler olabilir ve bunlarında kendileri has iletişim 

tarzları bulunabilir. Bu nedenle farklı kültürel unsurlar, kimi durumlarda ciddi 

iletişim engellerinin oluşmasına neden olurlar.  

Küreselleşme olgusuyla birlikte farklı kültürden insanların birbiriyle 

etkileşimi yoğunlaşmıştır. Ne var ki, bu gelişmeyle birlikte farklı kültürel arka 

plandan gelen insanlar, birbirleriyle iletişim kurarken ciddi zorluklar 

yaşamaktadır. Örneğin, İtalyan ve Yunan kültüründe bireylerin, tartışırken 

düşüncelerini yüksek sesle ve yoğun olarak jest ve mimiklerini kullanarak 

anlatması doğal karşılanırken başka kültürde bu davranış yadırganabilmektedir 

(Gürüz ve Eğinli, 2012: 243-244). Yine Etiyopya’da bireylerin başlarını geriye 

doğru sallaması, “evet” anlamına gelirken bu hareketin Türk kültüründe taşıdığı 

anlam bambaşkadır: bu hareketle kişi hayır demektedir. Bu örnekler de 

göstermektedir ki, bu konuda yaşanan iletişim kazalarını en aza indirebilmek 

için farklı kültürlerin iletişim tarzlarının çok iyi bilinmesi gerekir. Bize çok 
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garip gelebilecek davranışların, farklı kültürde başka anlamlar taşıyabileceği 

akıldan çıkartılmamalıdır.  

1.3. Cinsiyet Farklılıkları 

Kadın ve erkekler arasında zaman zaman iletişim problemleri 

yaşanabilir. Bu iletişim sorunları, özellikle aile içinde ciddi çatışmalara 

dönüşebilir. Bazı iletişim bilimciler, yaşanan bu iletişim problemlerini, cinsiyet 

faktörüyle açıklama yoluna gitmişlerdir. Bu yaklaşıma göre, kadın ve erkekler 

farklı biçimlerde toplumsallaşırlar. Eğitim ve edindikleri kültürel miras 

sonucunda kadınlar ve erkekler dünyaya farklı şekillerde bakmayı öğrenirler. 

Bütün bunların sonucunda her iki cins, farklı iletişim biçimlerine sahip olurlar. 

İletişim biçimleri arasındaki bu farklılıklar, kadın ve erkekler arasında kimi 

anlaşmazlıkların yaşanmasına, kısacası iletişim sorunlarına yol açabilir.  

 Özellikle geleneksel toplumlarda kadın ve erkekler arasındaki duvarlar, 

deyim yerindeyse daha da aşılmazdır. Bazı topluluklarda her iki cinsin 

toplumsal hayatta yoğun bir biçimde etkileşim içinde olmalarına izin verilmez 

(Tutar ve Yılmaz, 2012:139). Bunun sonucunda kadın ve erkekler adeta farklı 

dünyalarda hayatlarını sürdürürler. Bu iki dünyadan insanların bir araya 

geldiklerinde şiddetli iletişim problemleriyle karşı karşıya kalmaları 

kaçınılmazdır. Kullandıkları sözlü ve sözsüz dil arasındaki keskin ayrımlar ve 

buna bağlı olarak kendilerini ifade etme biçimleri arasındaki farklılıklar, kadın 

ve erkeklerin birbirlerini anlamaları önündeki en büyük engeldir. İletişim 

kurarken cinsiyetten kaynaklanan bu farklılıklara dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Burada bu farklılıkların kültüre özgü olduğu ve zaman içinde 

değişebileceği de gözden kaçırılmamalıdır.  

Ne var ki kadınları ve erkekleri kategorik olarak birbirinden tamamen 

ayrı olarak değerlendiren yaklaşımlar eleştirilmektedir. Erkeklerin ve 

kadınların birbirlerinden tamamen farklı iletişim tarzları kullandıklarına ilişkin 

düşüncelerin, bu cinslere ilişkin bazı kalıp yargılardan kaynaklandığı ileri 

sürülmüştür. Geleneksel cinsiyet rolleri büyük oranda değişim geçirmektedir 

(Hartley, 2010: 286). Modern dönemde tek tip bir erkek ve kadın iletişim 

tarzından söz edebilmek mümkün değildir. Sınırları kesin hatlarla belirlenmiş 

ne kadın bir kültürü ne de erkek kültürü vardır. Bu nedenle iki cinsiyet 

arasındaki iletişim farklılıklarını değişmez, mutlak iletişim farklılıkları olarak 

kabul etmek büyük bir hata olacaktır.  
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2. Algı Çerçevesinde Ortaya Çıkan İletişim Engelleri 

2.1. Stereotipler: 

Bireyler, içinde yaşadıkları karmaşık toplumsal gerçekliği anlamak için 

birtakım hazır “kalıplardan” yararlanırlar. Bu kalıplar sayesinde bireyler, 

çevrelerinde olup bitenlere hızlı bir biçimde anlam verirler. Sözgelimi, yeni 

tanıştıkları biri hakkında, birtakım göstergelerden yola çıkarak (giyiniş, 

konuşma şekli, beden dili) izlenimler oluştururlar. Bu izlenimleri temel alarak 

bireyler, tanıştıkları insanları, belirli kategorilere yerleştirirler. Bireylerin 

kafalarında insanları sınıflandırırken kullandıkları kategorilere ait değişmez 

nitelikler vardır. Söz konusu kategoriler yardımıyla bireyler, yeni tanıştıkları 

bireyler ya da gruplar hakkında kısa yoldan değerlendirme yapabilme olanağına 

sahip olurlar (Gürüz ve Eğinli, 2012: 288-2914). Bireylerin, bir grubun bütün 

üyelerini bir kavramla kategorize etmeleri sonucunda stereotipler ortaya çıkar 

(Hartley, 2010:193-194). Stereotipler, olumlu olabileceği olumsuz da 

olabilmektedir. Cinsiyete, dine, ırka, mesleğe, etnisiteye ve millete ilişkin 

stereotipler kullanılmaktadır. Oluşturulan stereotiplere bağlı olarak, sözü edilen 

gruplara değişmez nitelikler atfedilmektedir. Örneğin, “Almanlar, disiplinlidir, 

İngilizler soğuk karaktere sahiptir, Amerikalılar, sıcakkanlıdır” Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. Bireylerin yeni tanıştıkları insanlar hakkında kısa 

yoldan “bilgi” sağlayan stereotipler, çoğu zaman iletişim önünde ciddi engel 

oluştururlar.  

Aslında stereotiplerin yoğun bir biçimde kullanılması, bireylerin 

başkalarını yakından tanımalarını ve onlarla sağlıklı bir biçimde iletişim 

kurmalarını engeller. Stereotipler, bireylerin içinde yer aldıkları grupların 

atfedilen belirgin özellikleri çerçevesinde değerlendirmelerine yol açar. Söz 

konusu bireylerin kendi kişisel özellikleri dikkate alınmaz. Bu nedenle, iletişim 

süreci ilerleyemez. Kişilerin kendilerini açmalarına ve ifade etmelerine şans 

tanınmaz. Bu durum, başlı başına bir iletişim engelidir. Bir başka açıdan 

stereotipler, kişilerin içinde yer aldıkları grupların, diğer gruplardan keskin bir 

biçimde farklı algılanmasına yol açar. Örneğin doktorlarla öğretmenlerin 

belirgin biçimde farklı kişisel özelliklere sahip olduklarına inananlar, bu iki 

mesleğe üye olan kimseler hakkında yanlış değerlendirmeler yapabilirler. 

Stereotiplere bağlı olarak değerlendirme yapan bireyler, iki meslek grubu 

arasında benzer özellikler olabileceği gerçeğini dikkate almazlar.  

Bütün bunların ötesinde, kişiler stereotiplere körü körüne bağlı kalarak 

değişik gruplara üye olduğunu düşündükleri bireyler hakkında kestirmeden 

olumsuz yargıda bulunabilmektedirler. Burada iletişim olgusu açısından 
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düşünüldüğünde çok ciddi bir tehlike söz konusudur: Kişiler, iletişim kurmaya 

gerek duymadan diğerlerini belirli kalıp düşüncelere göre değerlendirip 

yargılayabilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda bireyler, başkalarına 

karşı olumsuz tutumlar sergileyebilir. Çünkü bütünüyle diğerlerini kafasında 

oluşturduğu olumsuz modele göre yargılamakta ve onların olumlu özellikleri 

olabileceğini aklına getirmemektedir. Sonuçta, bu süreç sonucunda bireyler, 

yeni tanıştıkları kimseleri, “ötekileştirebilmektedir” Bununla bağlantı olarak 

insanlar arasındaki yakınlık ve birliktelik olanakları ortadan kalkmaktadır. 

Değişik toplumsal gruplara karşı stereotiplere bağlı değerlendirmeler 

sonucunda bireyler arasında düşmanlıklar oluşmakta, bu da kişilerarası 

iletişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır (Gürüz, Eğinli, 

2011:288-291). 

2.2. Dilsiz Bilgilenme  

İlk izlenim oluşturulurken fiziksel özellikler ve görünüşler de dikkate 

alınan etmenlerin başında gelmektedir. Bireylerin tercih ettikleri giyim tarzı, 

fiziksel görünüşleri, ses tonları, jestleri ve mimiklerinden hareketle onların 

psikolojik özellikleri hakkında fikir yürütülmesi, “dilsiz bilgilenme” olarak 

tanımlanır. Ancak, ilk izlenim edinirken çoğumuz tarafından kullanılan bu yol, 

kişiler hakkında önyargıların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Kısa sürede elde 

edilen izlenimlere sadık kalınarak daha sonra ilişkilerin bu çerçevede 

düzenlenmesi çok ciddi sakıncaları beraberinde getirebilir. Sözgelimi, düzgün 

giyinen, bakımlı, görünüme dikkat eden biri hakkında ilk etapta elde edilen 

olumlu izlenime bağlı olarak davranış geliştirilmesi, bu kişiyle ilişkileri yıkıcı 

bir noktaya taşıyabilir. Olumlu özellikler taşıdığı düşünülen bu kişi, sanıldığı 

gibi güvenilir çıkmayabilir. 

2.3. Varsayılan Kişilik Kuramı  

Bireyler, çoğu zaman yeni tanıştıkları kimseler hakkında bir 

değerlendirme yaparken bir özelliğinden hareketle diğer özelliklerin de benzer 

biçimde olacağını düşünürler. Dolayısıyla tanışılan kişiyle ilgili tek bir 

özellikten yola çıkılarak onunla ilgili genel bir izlenime ulaşılır. Kişinin temel 

alınan özelliği olumlu ise diğer özelliklerinin de olumlu, olumsuz ise diğer 

özelliklerin de olumsuz olacağı varsayılır. Buna varsayılan kişilik kuramı 

denilmektedir. Sözgelimi yeni tanınan A kişisi, öncelikli olarak sevecen olarak 

tanımlandığıysa, aynı kişinin yardımsever, eli açık, başarılı olduğu yönünde de 

bir düşünce oluşabilir. B kişisi hakkında ilk düşünülen özelliğin tembellik 

olduğunu kabul edelim. B kişisinin aynı zamanda sorumsuz ve dağınık 
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olduğunun akla gelmesi, varsayılan kişilik kuramının başka bir örneğidir. 

Gerçekte varsayılan bu özellikler, kişilerde bulunmayabilir. Bu şekilde insanlar 

hakkında doğruluğu tartışmalı genel bir kanaat oluşturulması, ciddi iletişim 

engellerine yol açabilir. Bireylerin birbirleri hakkında yanlış değerlendirmeler 

yapması, iletişimin sağlıklı bir biçimde işlemesini önleyebilir.  

2.4. Özellik Atfetme  

Algıya bağlı olarak oluşan iletişim engellerini tartışırken üzerinde 

durulması gereken bir başka kuram, “özellik atfetmedir”. Bu kuram, dilsiz 

bilgilenme ve varsayılan kişilik kuramına birçok açıdan benzemektedir. Yine, 

bireyler, kişinin görünen belirgin davranışlarını ve özelliklerini temel alarak 

kişinin diğer özellikleri hakkında tahminde bulunur. Değer yargıları, psikolojik 

özellikleri, eğitim durumu, önyargıları kişinin bu tahminlerini belirleyen 

önemli etkenlerdir. Bireyler, oluşturdukları izlenimlere sıkı sıkıya bağlı 

kalmayı tercih etmektedirler. Öyle ki yeni gelen bilgiler karşısında bile ilk 

izlenimlerini sürdürmekte kararlı bir tutum izlemektedirler. Benzer şekilde bir 

kişi hakkında belirli koşullara ve olaylara bağlı olarak oluşturulan izlenim 

sabitleştirilmekte, yeni durum ve koşulların ortaya çıkardığı sonuçlar göz ardı 

edilmektedir. İnsanların farklı koşullarda farklı davranabileceği gerçeği dikkate 

alınmamaktadır. Buna ek olarak bazı basit durumlardan hareketle kişi hakkında 

abartılı yorumlar yapılabilir. Sonuçta kişiyle ilgili gerçek olmayan bilgiler 

gerçekmiş gibi kabul edilebilir. Bu nedenle özellik atfetme, bir kişinin yeterince 

tanınması önündeki en büyük engellerden biridir.  

2.5. Kehanet Kuramı  

Kimi durumlarda bir kişinin bir niteliğiyle ilgili başkaları tarafından 

güçlü bir inanç geliştirilir. Bir başka ifadeyle bir kişi, bir nitelikle etiketlenir ve 

başkalarına böyle tanıtılır. Bunun hem etiketlenen kişi hem de başkaları 

açısından somut sonuçları olur. Sanki gerçekten bu kişiye bu özelliklere 

sahipmiş gibi davranılır. Böyle davranılan kişi de çevresindekilere tepki 

gösterir. Gösterilen bu tepki, diğerleri tarafından tahminlerinin doğru çıktığı 

şeklinde yorumlanır. Buna kehanet kuramı denir. Şimdi bunu bir örnekle 

açıklayalım. Bir yurda yeni gelecek öğrencinin kişiliği hakkında birisi bir 

yorum yapmıştır: A kişisi saldırgan davranışlar da bulunabilmektedir. Sonunda 

A kişisi yurda gelir, onunla ilgili geliştirilen yorumdan etkilenen diğer 

öğrenciler, ona soğuk davranırlar. Diğerleri tarafından kabul görmeyen A kişisi, 

kendi varlığını duyurmak için çevresindekilere tepki gösterir. Gösterilen bu 

tepkiyi, diğerleri, onun saldırgan davranışlarının bir kanıtı olarak 
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değerlendirirler: “Evet, o saldırgan davranışlarda bulunan bir kişidir, tahminleri 

doğru çıkmıştır”. Sonuç olarak kişilerin belirli niteliklerle damgalanması 

(etiketlenmesi) kişilerarası iletişim açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

Kişilerin birbirlerini yanlış tanımasına ve bazı durumlarda birbirlerine düşman 

olmasına bile yol açabilir (Gürüz ve Eğinli, 2012:289-296).  

3. Savunmacı İletişim Tarzı 

Gündelik hayatımızda kimi zaman insanlarla kurduğumuz ilişkiler, 

sağlıklı ve doyurucu olmaktan uzaklaşır. Bazı bireylerin sergiledikleri iletişim 

tarzları, bizi rahatsız eder, canımızın sıkılmasına yol açar. Örneğin, 

konuşmasında bilinçli ya da bilinçsiz verdiği mesajlarla, sürekli bizi yargılayan 

ya da denetleyen bir yakınımızla kurduğumuz ilişkide çeşitli açılardan deyim 

yerindeyse “bozulma” başlar. Bir okulda, tanıdığı halde tutum ve 

davranışlarıyla bir öğrencisinin varlığını yok sayan bir öğretmen, bu kurumda 

ciddi iletişim problemlerinin yaşanmasına yol açabilir: Varlığı tanınmayan, 

umursanmayan öğrenci, saldırgan bir davranış sergileyebilir. Varlığını bu 

şekilde öğretmenine duyurmaya çalışabilir. Bütün bu örneklerde bireyler, şu ya 

da bu şekilde “savunmacı” iletişim tarzları benimsemişlerdir. Savunma iletişim 

tarzları ise, en önemli iletişim engellerinin başında gelir. 

Gibb tarafından geliştirilen savunma iletişim kalıplarıyla ilgili yaklaşım 

(aktaran Cüceloğlu, 2012:154-166), kişilerarası iletişim sürecinde ortaya çıkan 

bazı sorunları anlamak açısından son derece aydınlatıcıdır. Bu yaklaşıma göre, 

iletişimi, mesaj alışverişi sağlayan yalın bir dil süreci olarak görmek, bizi 

yanıltabilir. Bu süreçte aktarılan içerik ne kadar nitelikli olursa olsun, bu 

iletişimde başarıyı garanti etmez. Kişilerarası iletişim sağlam bir temele 

dayanmıyorsa, bir başka deyişle, bireyler birbirlerinin niyetlerine kuşkuyla 

yaklaşıyorlarsa, birbirlerine güven duymuyorlarsa, iletişim içeriği ikinci plana 

atılmaya başlar. Artık söz konusu olan iletişimin içeriği değil, girişilen iletişim 

mücadelesinde kimin “zaferle” çıkacağıdır.  

Savunmacı iletişim tarzı, kişilerarası iletişimin temellerini bozan ve onun 

sağlıklı olarak gelişmesini engelleyen iletişim tarzlarının başında gelir. 

Cüceloğlu’nun ifadesiyle “savunuculuk, bireyin benlik bilincini koruma 

gereksinmesinden kaynaklanır. Savunucu durumda olan kişi, zihin gücünü söz 

konusu edilen konudan çok, kendisini savunma harcar” (154). İletişim 

sürecinde böyle bir durumla karşı karşıya kalan bireyler, dile getirilen konudan 

çok, kendi konumlarını korumaya odaklanırlar. Bu konumun doğal bir sonucu 

olarak bireyler, karşı tarafı nasıl yeneceklerine, onları nasıl zor durumda 

bırakacaklarına ve tartışmaları nasıl kazanacaklarına “zihin yorarlar”.  
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Savunmacı iletişim tarzını kullanan bireyler, dinleyici de benzer 

tutumların oluşmasına yol açarlar. Bu noktada iletişimde bir kısırdöngü 

başlamış demektir. Dinleyici de konuşmacıya karşı benzer şekilde tepki 

göstermeye başlar. Dinleyici de artık sözleriyle, beden hareketleriyle ve yüz 

ifadesiyle savunmacı tarzı benimseye başlar. Diğer örneklerde olduğu gibi 

savunmacı yaklaşım, dinleyicinin sesinin tonunu bile etkisi altına alır. Sonuçta 

hem konuşan hem de dinleyici savunmacı bir iletişim yaklaşımını 

benimsediklerinden dolayı karşı tarafın niyetlerini, duygularını ve 

düşüncelerini anlayamaz hale gelirler. Artık iletişim sürecinde hedef, anlamak 

değil, mücadele etmek ve karşı tarafı yenmektir.  

4. Savunucu İletişime Karşı Açık İletişim 

Gündelik hayatımızda savunmacı iletişim tarzına ilişkin tutumlarla açık 

iletişim tarzını aynı anda sergileyebiliriz. Çünkü değişik oranlarda her iki 

yaklaşımla ilgili tutumlar bireylerde görülebilir. Burada önemli olan nokta, 

savunmacı iletişime dair bir tutumun bireyin davranışlarına ve iletişimine 

belirgin bir şekilde yön verir hale gelmesidir. İletişim tarzının ayırt edici 

özelliği bu olan bireylerin, insanlarla ilişkilerinde ciddi problemlerle 

karşılaşması kaçınılmazdır. Şimdi bu konuyu daha iyi anlamak için savunmacı 

iletişim tarzına ilişkin tutumlarla, açık iletişim tarzına ilişkin tutumları 

karşılaştırarak açıklayacağız.   

4.1. Yargılayıcı Tutuma Karşı Tanımlayıcı Tutum 

Savunmacı iletişim tarzlarının başında yargılayıcı tutum gelmektedir. Bir 

iletişim sürecinde konuşmacı ne kadar yargılayıcı ve değerlendirici bir üslupla 

konuşuyorsa ya da öyle algılanıyorsa dinleyen de o kadar savunmacı bir 

konuma girer. Bireyler, sözlü ve sözsüz mesajlarla yargılayıcı tutumlarını açığa 

çıkartırlar. Konuşmacının sınıfı, konumu, yaşı, dinleyenle olan geçmiş 

deneyimleri, savunmacı iletişim tarzının ne zaman ortaya çıkacağını ve 

niteliğini belirleyen son derece önemli etkenlerdir.  

Bireyler, aile içinde başta anne ve babaları olmak üzere yakınlarının 

yargılayıcı davranışlarıyla yüz yüze gelirler. Onlardan üst bir konumda olan 

anne, baba ve diğer aile üyeleri, sürekli çocukların davranışlarını “iyi”, “kötü” 

ve “ayıp” olarak yargılamaya tabii tutarlar. Daha sonra bu eğilim okulda 

genellikle eğitimciler tarafından da sürdürülür. Toplumsallaşma süreci içinde 

yoğun bir biçimde adeta bu iletişim tarzıyla “yoğrulan” bireyler, çoğu mesajı 

bu şekilde algılamaya yatkın olurlar. Bu şekilde yetiştirilen bireyler, herhangi 

bir otoriteyle karşı karşıya kaldıklarında savunmacı bir yaklaşım içine girerler 
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(Cüceloğlu, 155-156). Yargılayıcı tutumların yaygın olarak benimsendiği 

kültürlerde, bireylerin suçluluk duygusuna kapılması olasılığı yüksektir.  

Misafirlerin yanına çıkmaya çekinen bir çocuğun annesi tarafından dile 

getirilen “bu davranışın aptalca” değerlendirmesi, yargılayıcı iletişim tarzının 

tipik bir örneğidir. Bir eğitmenin, arkadaşları kadar sporda başarılı olamayan 

bir öğrencisini “senden adam olmaz” diye eleştirmesi, bunun başka bir örneği 

olarak gösterilebilir. Çevremizde bizler de buna benzer birçok olaya tanık 

olmuşuzdur.  

Yargılayıcı iletişim tarzının karşısında ise tanımlayıcı iletişim tarzı yer 

alır. Tanımlayıcı iletişim tarzında birey, karşı tarafın davranışlarını 

değerlendirip yargılamaz. Zıllıoğlu’nun ifadesiyle “konuşmacının duygularını, 

düşüncelerini, olayları bilgi verici ve yansız bir biçimde tanımladığı, hedeften 

bir davranış, tutum, değer değişimi istemeyen iletiler, savunucu tepki olasılığını 

azaltırlar.” (Zıllıoğlu, 2010:240). Bu türden bir iletişim tarzına sahip olan birey, 

herhangi bir şekilde karşı tarafın davranışlarını yargılamaktan, onu 

değerlendirmekten uzak durur. Burada önemli olan nokta, tanımlayıcı 

mesajların açık ve net olarak verilmesidir (Cüceloğlu, 2012:157).  Bu 

yaklaşımın doğal bir sonucu olarak karşı taraf iletişim sürecinde kendisini 

olabildiğince rahat hisseder ve herhangi bir kaygıya, korkuya kapılmaz. 

Böylelikle tarafların savunmacı iletişim tarzına girme olasılığı ortadan kalkar 

ve iletişim süreci sağlıklı bir biçimde işler. Örneğin, bir kurumda tanımlayıcı 

iletişim tarzına ağırlık veren bir yöneticiyle çalışanları arasındaki ilişkinin 

sağlıklı olma olasılığı daha yüksektir.  

4.2. Denetlemeye Yönelik Tutuma Karşı Soruna Yönelik Tutum 

İletişim sürecinin sağlıklı bir biçimde işlemesini engelleyen bir başka 

tutum, denetlemeye yönelik tutumdur. Birey, iletişim sürecinde karşı tarafın 

fikrini değiştirmeye çalışıyor, hatta onu belirli bir yöne doğru yönlendirmek 

istiyorsa, bu gibi durumlarda denetlemeye yönelik tutum ortaya çıkar. Böyle 

bir konuşmacıyla karşılaşan dinleyici, kendini yetersiz ve aciz hisseder ve 

hemen savunmacı bir konuma geçer. Çünkü konuşmacı tercih ettiği iletişim 

tarzıyla “açık” ya da “örtük” olarak şu mesajları dinleyiciye vermektedir: “Sen 

kendi başına karar almaktan acizsin, yeterince olgunlaşmamışsın, yeterince 

deneyim sahibi değilsin ve bundan dolayı benim fikirlerime ihtiyacın var”. Bu 

olumsuz mesajları alan dinleyicinin savunmacı bir konuma girmesi hemen 

hemen kaçınılmazdır.  
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İletişim sürecinde denetlemeye yönelik tutumun birçok çeşidine tanık 

olabiliriz. Konuşmacı, dinleyiciyi belirli bir yöne doğru sevk etmek, belirli bir 

konudaki tutumu değiştirmek isteyebilir. Bundan başka konuşmacı, 

dinleyicinin faaliyetlerini sınırlandırma arzusu içinde de olabilir. 

Konuşmacının bütün bu davranışları, dinleyici de savunmacı tepkinin 

oluşmasına neden olabilir. Ancak, konuşmacının savunmacı tepkisinin derecesi 

her zaman aynı olmayabilir. Öncelikli olarak konuşmacının ortaya koyduğu 

konuyla dinleyici kendisini özdeşleştirmişse, tepkisinin şiddeti yoğun olur. Bir 

başka şekilde ifade edersek, dile getirilen konunun dinleyicinin benlik 

kavramıyla ilişkisinin oranı, tepkisini belirler. Eğer bu konu, benlik kavramıyla 

yakından ilgili değilse, dinleyici çok fazla tepkide bulunmaz.  

Soruna yönelik yaklaşımda ise, konuşmacı dinleyici yönlendirmekten, 

ona akıl vermekten kaçınır. Herhangi bir sorun karşısında konuşmacı, 

dinleyicinin bütün katkılarına açıktır. Sorun birlikte tanımlanır ve çözülür. 

Konuşmacının bir üst konumdan dinleyici dayattığı önceden hazırlanmış bir 

çözüm formülü yoktur. Konuşmacının da dinleyicinin de karşılaşılan problem 

karşısında potansiyellerini en iyi biçimde harekete geçirebileceği bir ortam 

doğmuştur. Sonuçta her iki tarafta da sorunları birlikte çözeceklerine ilişkin bir 

düşünce oluşmuştur (Cüceloğlu, 157).  İletişim ortamı, bir mücadele, bir “bilek 

bükme” yeri olmaktan çıkmış, bireylerin sorunlarını çözdüğü bir alana 

dönüşmüştür.  

4.3. Belirli Bir Stratejiyi İzleyen Planlı Tutum Karşısında 

Kendiliğinden Oluşan Tutum 

Bireyler, iletişim sürecinde belirli bir strateji izlerlerse, kendilerine ait bir 

“gizli” bir gündem doğrultusunda hareket ederlerse, karşı tarafta bir kuşkunun 

oluşmasına yol açarlar. İletişim sürecinde güven ortadan kalkar. Konuşmacının 

doğallıktan uzak iletişim yaklaşımı karşısında dinleyici, “acaba benden ne 

istiyor” diye düşünebilir. Böyle bir olayla karşılaşan dinleyici savunmacı bir 

yaklaşım gösterebilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından önce birdenbire 

öğretmenine sıcak davranmaya başlayan öğrencinin durumu, buna örnek olarak 

gösterilebilir. 

Bunun karşısında kendiliğinden iletişim tarzında konuşmacı, iletişim 

sürecinden elde etmek istediklerini, niyetini karşı tarafa açık bir biçimde anlatır. 

Bir başka ifadeyle iletişim sürecinde karşı tarafı aldatmaz. Kuşku uyandırıcı bu 

tür davranışlardan uzak durur. Böylelikle konuşmacıya güven duyan dinleyici, 

savunmacı bir tepki göstermez. İlişki, karşılıklı güven zemini üzerine kurulur.  
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4.4. Umursamaz Tutum Karşısında Anlayış Gösteren Tutum 

Kişilerarası iletişimde, bir bireyin diğerinin varlığını yok sayması, onu 

görmezlik gelmesi de savunmacı tutumların gelişmesine neden olur. 

Umursamama olarak nitelendirilen bu tutum, karşı tarafta yoğun tepkilerin 

oluşmasına yol açar. Çünkü bireyler, kişilerarası ilişkilerde varlıklarının kabul 

edilmesini isterler. Umursamama tavrı, sözlü olduğu kadar sözsüz iletişim 

aracılığıyla da kendini gösterebilir. Birey, kimi zaman sözel iletişimini keserek, 

kimi zaman bakışlarıyla, bedeninin duruşuyla, kimi zaman kullandığı alaysı 

ifadelerle aldırmaz bir tutum içine girebilir. Bu gibi durumlar, bireyler arasında 

gerilim yaratır ve savunmacı iletişim tarzının gelişmesiyle sonuçlanır 

(Zıllıoğlu, 2010: 242).  Bir annenin, hata yapan çocuğuna küsmesi ve onunla 

iletişimi kesmesi, umursamaz tavrın belirgin bir örneğidir. Annesinin ilgisini 

çekmek isteyen çocuğun saldırgan davranışlarda bulunması, aslında onun 

savunmacı tarz sarmalına girdiğini gösterir.  

Bunun tam tersi ise, kişinin karşısındaki insanlara anlayışla 

yaklaşmasıdır. Bireyin karşı tarafın duygu ve düşüncelerini önemsemesi ve 

onun içinde bulunduğu durumu anlaması, sağlıklı iletişimin için bir temel 

oluşturur. Birey, beden diliyle, sözleriyle diğerinin varlığını kabul ettiğini 

göstermiş olur. Karşılarındakilere bu şekilde anlayış ve yakınlık gösteren 

kimseler, savunmacı tarzın oluşmasına engel olurlar. Bunun sonucunda 

kişilerarası iletişim zenginleşir ve insanlar birbirlerine daha da yakınlaşır 

(Cüceloğlu, 2012:167).  

4.5. Üstünlük Belirten Tutum Karşısında Eşitlik Belirten Tutum 

Bir birey, statüsüyle, zenginliğiyle, zekâsıyla, bilgisiyle, görünüşüyle, 

diğerlerine “ben sizden üstünüm” mesajı yollarsa ya da böyle bir izlenim 

uyandırırsa, üstünlük belirten tutum ya da yaklaşım ortaya çıkmış olur 

(Zıllıoğlu, 2010:242). Bu yaklaşımı benimseyen bireyler, iletişim sürecinde 

niteliklerini ve sahip olduklarını açık ya da örtük olarak sürekli vurgulayarak 

karşı tarafı savunmacı bir yaklaşıma iterler. Bu gibi durumlarda artık mesajın 

içeriği önemli olmaktan çıkmıştır. Taraflar arasında bir mücadele başlamıştır. 

Üstünlük belirten bir bireyle karşılaşanların aklından şu gibi düşünceler 

geçmeye başlar: “Şuna bir gününü göstersem”, “Ne yapıp edip onun havası bir 

bozsam”.  

Eşitlik belirten tutumda ise, iletişime giren birey, statüsünü, zenginliğini, 

bilgisini diğerine karşı bir silah olarak kullanmaz. Değişik açılardan kendi 

konumuyla, iletişime geçtiği insanların konumunu eşit düzeyde tutmaya çaba 

harcar. Bu eşitlikçi tutum, kişilerarası ilişkilerde güven ve saygının 
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gelişmesinde önemli bir rol oynar (Cüceloğlu, 2012:162). Kuşkusuz gerçek 

yaşamda, bireyler arasında toplumsal sınıf, zekâ gibi birçok etkenden 

kaynaklanan farklılık olabilir. Eşitlikçi bir yaklaşımı rehber edinen bireyler, bu 

farklılıkları diğerleri üzerinde egemenlik kurup üstünlük yaratmak için 

kullanmaz. Bu farklılıkları adeta paranteze alarak, diğerleriyle eşitlikçi bir 

yaklaşımı kurup geliştirme arayışı içine girerler.  

4.6. Kesin Tutum Karşında Araştırıcı Tutum 

Toplumsal hayatta bazı kişiler, hemen hemen her konuda kesin fikirlere 

sahiptirler. Bir konuyu tartışırken kendi konumlarını deyim yerindeyse 

“ölesiye” savunurlar. Bu tutumu benimseyenler için konuların içeriğinin pek 

bir önemi yoktur: “En iyi marketin hangisi” olduğundan tutun da daha ciddi 

toplumsal ve siyasal sorunlara kadar bütün konulara “ölüm kalım meselesi” gibi 

yaklaşırlar. Her zaman haklı olan onlardır. Bir sorunu çözmek için başkaları 

tarafından dile getirilen görüşlere ihtiyaçları yoktur. Sanki onlar, bütün 

sorunların yanıtlarını en ince noktasına kadar araştırmış, her açıdan konuya 

hâkimlermişçesine davranırlar. Bu yaklaşım tarzı, ister istemez karşı tarafın 

savunmacı yaklaşıma girmesine yol açar: Düşüncelerinin önemsenmediğini 

düşünen, üstelik kendilerine bu şekilde fikir dayatılan kişiler, bu durumdan 

rahatsız olurlar ve iletişimde açık fikirli olmayan kimselere karşı sert tepkiler 

gösterebilirler.  

Kesin tutum sahibi bireyler, bilinçaltı ya da bilinç üstü düzeyde bazı 

varsayımlara inanırlar. Aslında çoğu zaman, bireyler, bu varsayımlara göre 

hareket ettiklerinin farkında bile değildirler. Kesin tutuma yol açan varsayımlar 

şu şekilde özetlenebilir: Bir kişi, herhangi bir konunun tüm yönleriyle ilgili 

bilgi sahibi olabilir ve bunu iletişim sürecinde açıklayabilir. Buna ek olarak bir 

konuyla ilgili değişik bakış açıları dile getirilebilir, ne var ki mutlak doğru olan 

tek bir bakış açısıdır vardır (O da çoğu zaman kesin tutuma sahip bireyin 

görüşüdür). Bu varsayımlarından hareketle birey, kendi bakış tarzının en doğru 

bakış tarzı olduğu düşüncesine ulaşır.   

Buna karşılık, iletişim sürecinde kendi düşüncelerine de eleştirel 

bakabilen, kendi savunduğu düşüncelerinin de bazen yanlış çıkabileceğini bilen 

kişiler vardır. Bu kişiler, karşılarındakilerin düşüncelerine önem verirler. 

İletişim sürecini, bir öğrenme süreci olarak değerlendiren bu kişilerin temel 

derdi “gerçeği aramaktır”.  

Açık fikirli olarak nitelendirilebilecek bu kişilerin de inandıkları 

birtakım varsayımlar bulunmaktadır: “Bir konuyla ilgili bütün bilgilere 

ulaşmak ve bunları iletişim sürecinde ifade etmek mümkün değildir. Bir 
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konuyla ilgili benim benimsediğim dışında birçok bakış açısı vardır. Bu bakış 

açıları da benimkiler kadar değerlidir. Kimi zaman benim bakış açım gerçeğe 

yaklaşabilir kimi zaman da başkalarının” (Cüceoğlu, 2012: 160-163).  

Diğerlerinin düşüncelerini dinleyen, dikkate alan ve gerektiğinde bu 

fikirleri benimseyen kişiler, iletişim sürecini başarıyla yürütürler. Buna koşut 

olarak iletişim sürecinde başkalarını yargılamayan, konumlarıyla, 

zenginlikleriyle, bilgileriyle başkaları üzerinde egemenlik kurmaya çalışmayan 

bireylerin, toplum içinde daha çok sevildikleri ve kabul gördükleri 

gözlemlenmektedir. Bunun tersine sözleriyle, tavırlarıyla başkaları yargılayan, 

onları denetleyeme çalışan bireyler, savunmacı tarz iletişim yaklaşımının 

olumsuz özelliklerini gündelik hayatta sergilerler. Kişilerarası iletişimde 

stratejik davranarak diğerlerini aldattığını düşünenler, “sürekli benim 

söylediklerim doğrudur” diyerek hareket edenler, sözleriyle tavırlarıyla 

diğerlerini yok sayan, görmezlikten gelen kişiler, iletişim sürecinde çoğu 

zaman başarısızlığa uğrarlar. İletişim sürecinin olabildiğince olumlu ve sağlıklı 

yürütülebilmesi için savunmacı iletişim tarzından kaynaklanan engellerinin 

kişiler tarafından iyice kavranıp anlaşılması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Teknolojik yeniliğin sosyal yeniliği beraberinde getirmesi, bununla 

beraber sosyal yeniliğin geniş toplumsal katılımı gerektirmesi (Werthner vd, 

2022: xi), bireye ait olan özel alan ve kamuya açık alan arasındaki çizgiyi 

görünmez kılmaya başlamıştır. Teknoloji ile birlikte dijital dönüşümün 

yayılması ise bireyi kullanıcı rolü ile istatistiksel anlamda veri sağlayıcısı 

konumuna sürüklemiştir. 

Dijital dönüşümün normalleştirilmesinin önemli aktörlerinden olan 

sosyal medya platformları, kullanıcı rolündeki insanı kullanmak ve 

metalaştırarak maksimum fayda elde etmek için bir takım politikalar 

geliştirmiştir. Sosyal medya platformlarının web sayfalarında deklare edilmiş 

olan bu politikalar2, kullanıcılar açısından problemler ve ihmalleri beraberinde 

getirebilmektedir. Sosyal medya platformları tarafından belirlenen politikaların 

yanı sıra devletler nezdinde hükümetler tarafından yasalar ve konseyler 

aracılığıyla geliştirilen politikalar mevcuttur. Örneğin internet kullanımının bir 

getirisi olan ve kullanıcı bilgileri ve faaliyetlerinin depolandığı yer olan büyük 

verinin eksik, tamamlanmamış ve aşırı derecede büyük yapılanmasında genel 

olarak bir gevşeklik, boşluk vardır. Bu durum ise siyasilerin seçmenlerin 

katılımı yönünde ve hükümetlerin vatandaşların katılımı yönünde bir takım 

işlevler geliştirmesini beraberinde getirmiştir (Biju, 2016: 244). Devletler 

nezdinde hayata geçirilen siyasi tabanlı meşru görülen eylemlere katılıma 

internet üzerinden teşvik etme gibi faaliyetlerin sosyal medya platformlarına 

yansıyan yönüne dair ise kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen platformların ve devletlerin tutumlarının temelinde 

kullanıcıların ikna edilmesi ve güveninin kazanılması, kullanıcı kararlarının 

ağlar üzerinden aktarılan içeriklerle yönlendirilmeye çalışılması, kullanıcıların 

bilişsel ve duygusal anlamda etki altında bırakılması ile kamuoyunun 

yönlendirilmesi göze çarpmaktadır (Jackson, 2014;Song & Lee, 2016).  

Özellikle sosyal medya politikalarının sosyal medya platformları ve 

devletler tarafından nasıl belirlendiğine dair bazı ayrıntıların bilinmesi önemli 

görülmektedir. Mesela sosyal medya platformlarının kendilerini birbirinden 

 
2 Bu anlamda özellikle Meta Grup sosyal medya platformlarının politikalarına bakılabilir. 

Facebook İlkeleri (https://transparency.fb.com/tr-tr/policies/), İnstagram İlkeleri 

(https://business.instagram.com/blog/our-ad-principles?locale=tr_TR)- Erişim Tarihi:  

18.12.2022.  

https://transparency.fb.com/tr-tr/policies/
https://business.instagram.com/blog/our-ad-principles?locale=tr_TR)-
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nasıl farklı kıldığı ve kullanıcıları sosyal ağlarına katılmaya nasıl ikna ettikleri 

veya bu platformların kullanıcı zihnindeki imajlarının kalitesini nasıl 

artırdıkları sorularının cevaplandırılması, belirlenen politika ve standartları 

aydınlatmaya bir nebze ışık tutabilir.   

Politikaların kullanıcılar üzerinde etkisi ve kullanıcıların politikaları 

benimseme biçimlerine bakıldığında ise artık güncel olaylar ve yaşadıkları 

dünya hakkında bilgi edinmek için okumayı işlevsel görmeyen (Kandara ve 

Çelikyay, 2017: 106) kitlelerin dijital ortam üzerinden enformasyon akışını 

takip etmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda söz konusu enformasyon 

akışı aracılığıyla gündelik hayata yansıyan kavram kullanımının, olayları ve 

durumları yorumlamada kullanılan anlam haritalarını belirlediği söylemek 

mümkün görünmektedir. 

Özellikle devletler nezdinde bakıldığında teknolojinin politik ve sosyal 

hedeflere ulaşmak için nüfusların doğru yerde ve doğru zamanda yeni, hızlı ve 

kararlı bir şekilde seferber edilmesinde etkin olduğu görülebilir. Buna benzer 

şekilde, sosyal medya platformlarına sahiplik eden şirketler için sosyal alandan 

veri toplanması, insan sosyal davranışının ve grup dinamiklerinin benzeri 

görülmemiş bir şekilde anlaşılmasının sağlanması açısından öne çıkmaktadır 

(Reding & Eaton, 2020: 44). Her iki durum özellikle kamuoyu gündeminin 

belirlenmesinde güç sağlamakta, hedeflenen doğrultuda gündemin inşasında 

kullanılmakta ve her türlü durumda kamuoyunu oluşturan kullanıcıların özgür 

iradesi tartışılır hale gelmiştir.  

Bu çalışmada sosyal medyanın özellikle platformları yöneten şirketler ve 

devletler nezdinde nasıl algılandığı, politikalarının nasıl, hangi amaçlarla ve 

neden belirlendiği, politikaların uygulanma biçimlerinin nasıl olduğu mercek 

altına alınmıştır. Sosyal medya politikalarına eleştirel bir yaklaşımın 

amaçlandığı çalışmada, sosyal medya politikalarının kamuoyu gündemini 

etkilemesine yönelik ekonomi politik yaklaşım ve kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımı çerçevesinden bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç 

itibariyle devletin sosyal medya politikalarını gündem belirleme amaçlı 

kullanımı ile sosyal medya platformlarının kullanım amacı arasında siyasi, 

stratejik, ticari ve kamusal anlamda birçok farklılığın olduğu, kullanıcının 

temel hak ve özgürlüklerini yansıtıcı bir kamu gündeminin oluşumunun ise 

ötelendiği anlaşılmıştır.     
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Sosyal Medya Platformlarına ait Politikaları Anlamak  

İnternetin elverişli kullanımına zemin hazırlayan Web, artık bir 

tekelleşmeye doğru gitmektedir. Bu durum,  aşırılık yanlısı her türlü eylem ve 

fikre kapı aralamış, dijital gözlemi yaygınlaştırmış ve insanlık üzerinde 

tahakkümü arttıracak davranış yönetimi gibi birçok süreci uygulamaya 

geçirmiştir (Werthner vd., 2022: xi). Ağlar üzerinden yönetilen bir dünyada 

yaşamak artık ütopya ya da distopya olarak nitelendirilen teorik durumdan çıkıp 

deneyimlenen bir duruma dönüşmüştür. İnsana sirayeti yavaşmış gibi görünen 

bu süreçte uygulanan yöntemler, alınan önlemler, yaşanan teknolojik 

gelişmeler, belirlenen hedefler insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal yönleri 

araştırılarak gerçekleştirilmiştir. Bu karmaşık sistem içerisinde sosyal medya 

platformları, insana yönelik araştırmalarda iz sürme ve keşfetme aracı gibi 

kullanılmıştır. 

Sosyal medyaya dair literatürde kaydedilmiş birçok tanım 

bulunmaktadır. Genel bir tanım ortaya koymak gerekirse, kullanıcıların çevrim 

içi paylaşılan etkileşimlere katıldığı, tüketim araçlarına ulaşabildiği, 

kullanıcıyla ilgili içeriğe katkıda bulunduğu, karşılıklı çıkarları olan çevrim içi 

topluluklara katıldığı internet tabanlı veya mobil iletişim ağları (Reding & 

Eaton, 2020: 44) olarak özetlemek mümkündür. Sosyal medya ağlarının 

kullanıcı odaklı bu tanımından yola çıkarak kullanıcıların gündelik hayatını 

kuşattığını belirtmekte yarar vardır. Nitekim bu ağlar3 kullanıcıya iletişim 

sağlama, etkileşimde bulunma, haber alma, kitlelere ulaşma olanağı sağlama, 

anlık haber aktarma ve sınırsız içerik üretme gibi birçok imkânı sunmaktadır. 

Sosyal medya platformlarının birçok önemli işlevi ve özelliği vardır. Ancak 

kullanıcıları ikna etme anlamında en kritik ve stratejik iki özelliği; aynı görüş 

ve düşüncedeki kullanıcıları bir araya getirmesi ve ortak hareket etme zemini 

sunmasıdır (Jackson, 2014: 43-44). Kamuoyu oluşturma anlamında önem 

taşıyan bu dinamik durum aynı zamanda insanların oluşturulan politikalara, 

kamu kurumlarına, olaylara, ahlaki konulara ve toplumsal eğilimlere ilişkin 

algılarını ayrıştırmakta (National Intelligence Council- Usa, 2021) ve 

yönetmektedir.  

Sosyal medya platformları, kullanıcıya sunduğu hizmetlerin karşılığında 

kullanıcıyı bir takım politika ve standartlarla bağlamaktadır. Platformların 

 
3 Çalışmada platformlar olarak nitelendirilecektir.  
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kuruluş amacıyla paralel hazırlanmış politikaları, söz konusu işlevlerin şeffaf 

biçimde yerine getirildiği imajını vermektedir. Ancak detaylı bir şekilde analiz 

edildiğinde sosyal medya platformlarının deklare ettiği görünür 

politikalarından farklı bir politika geliştirdiği ve bir takım gerekçelerle 

sahiplenmiş oldukları bu politik standartları göz ardı ettikleri görülmektedir 

(Kruse vd., 2017) . Büyük teknoloji (Big Tech) şirketleri olarak da 

nitelendirilen bu şirketler,  sermaye gücü ile siber uzayın deyim yerindeyse 

cesur yeni dünyasında neyin iletileceği konusunda ana hakem gibi hareket 

etmektedir. Temel etik ilkelere saygılı, iyi niyetli, ifade özgürlüğü dostu bir 

felsefe benimsendiği iddiasında olsalar da, bu şirketler anayasal güvence 

altında olan kullanımı serbest ifadeleri sansürleyen "hizmet şartlarını politika 

adı altında sunmaktadır (Heins, 2013:325).  

Geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında, politikaların 

belirlenmesinde sosyal medya platformlarını yöneten sermayenin devletlerden 

ve diğer uluslararası sermayelerden bağımsız hareket ettiği söylenebilir. Öyle 

ki sosyal medya platformlarında algoritma yazılımı ve yapay zekâ kullanımı 

platformlar tarafından belirlenmiş olan politikalara göre şekillenmektedir. 

Ancak söz konusu algoritmanın ve yapay zekânın hangi politikalar 

çerçevesinde kullanılacağı net değildir ve tam olarak kamu ile 

paylaşılmamaktadır (Mergel & Bretschneider, 2013:390-391) . Nitekim sosyal 

medya platformlarının ülkelerin hukuki bağlamlarının ötesinde belirlemiş 

olduğu politikaların uygulanmasının değerlendirildiği endeks incelemelerine 

göre sosyal medya platformlarını yöneten şirketler, kullanıcıların ifade 

özgürlüğü haklarını etkileyen politikaları, kullanıcıların içeriğini ne zaman 

kaldırdıkları veya hesaplarını ne zaman askıya aldıkları, hangi şikâyetleri 

değerlendirmeye aldıkları ile ilgili kamuoyunu aydınlatma adına yeteri kadar 

bilgi vermemektedir (Ranking Digital Rights, 2022).  
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Şekil 1.2022 Kullanıcı haklarının platform politikalarının Yönetim-İfade Özgürlüğü 

ve Mahremiyet açısından ortalama ölçümü-(Ranking Digital Rights-2, 2022) 

Şekil 1’deki Endeksin genel değerlendirmesinde platformu yöneten 

şirketler, yönetim, şeffaflık-mahremiyet ve ifade özgürlüğü olmak üzere üç 

alanda değerlendirilmiş, belirlenmiş politikaların her üç sahada kullanıcı 

hakları açısından tam olarak bir karşılığının olmadığı, reklam odaklılık, 

reklamda şeffaflık, algoritmik şeffaflık açısından sorunların ve belirsizliklerin 

olduğu tespit edilmiştir (Ranking Digital Rights-2, 2022). Her üç sahanın 

ortalamalarına bakıldığında, platformları yürüten şirketlerin, kamuoyu 

gündeminin belirlenmesinde yönetim açısından reklamcılık faaliyetlerini ne 

kadar ön planda tuttukları ve reklam politikalarını hangi kriterlere göre 

hazırlandığı belli değildir. Ayrıca algoritmanın oluşumunda da aynı şeffaflık 

probleminin yaşandığı görülmektedir.  

Şekil 1’de gösterilen endeksten yola çıkarak altı çizilebilecek bir diğer 

husus ise platformların evrensel temel hak ve hürriyetleri yeri geldiğinde yok 

sayan bazı uygulamaların sansür sürecini de beraberinde getirmesi durumudur. 

Sansürün uygulanması sadece kaynağın kendisine ve içeriğine yönelik değil 

aynı zamanda kullanıcıların içeriğe erişimine yönelik gerçekleşmektedir 

(Dencik ve Leistert, 2015; Hooker, 2019). Algoritma tabanlı platformların 
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denetim ve sınırlandırılmasında, Özellikle devlet tarafından uygulanan yasal 

dayatma ve denetimlerin temelinde çevrim içi düzenleme ile ilgili platform 

politikaları kaynaklı şu durumlar göze çarpmaktadır (Internet & Jurisdiction 

Policy Network, 2019: 14): 

 • Gerçek veya algılanan yüksek derecede yanlış bilgi bir güven krizine 

neden olurken, çevrimiçi ortamın "yaşanmaz" hale gelmesine neden 

olacak kadar yaygın hale gelebilecek şiddet tabanlı aşırılıklar, nefret 

söylemleri, veri gizliliği ihlalleri ve diğer kötüye kullanım biçimleri, 

• Çevrimiçi ortama olan güveni kalıcı olarak sarsabilecek ve altyapısını 

tehdit edebilecek siber suçlar ve siber saldırılar. 

Bazı ülkelerde sosyal medya politikalarının sadece hukuki adli olarak 

değil ayrıca ticari ihmalleri, kullanıcı hakkını çiğneyen gizli uygulamaları 

engelleyici bir takım yasal önlemlerin alındığı görülmektedir. Örneğin 

Almanya’da ağ yaptırım yasası olarak geçen sosyal ağların yasal yaptırımına 

yönelik kanunun düzenlenmesi maddelerinde, kullanıcıyı koruyan ve sosyal 

medya platformlarını bir takım yasal yaptırımlara muhatap kılan önlemlerin 

alındığı görülmektedir (Bundesministerium der Justiz, 2017). Detaylı olarak 

sosyal medya platformlarının suç kapsamına giren fiillere yönelik kısıtlayıcı ve 

önleyici uygulamaların tanımlandığı kanunda, kullanıcıların platformlar 

karşısında yasal olarak korunması amaçlanmıştır. Kanunda ayrıca denetim ve 

gerekli mercilere raporlamaların yapılmasına dair maddeler bulunmakta, sosyal 

ağ sağlayıcıların bilimsel çalışmalara veri sağlamalarını yükümlülük altına 

almaktadır.  

Türkiye’de ise 18 Ekim 2022 tarihinde bir kısmı yürürlüğe giren ve 

dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen “Basın Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, sosyal ağ sağlayıcıları 

olarak tanımlanan ve şirket olarak tüzel kişilik olarak kabul edilen platformlara, 

haber sitelerine yönelik bir takım ticari işlem ve uygulama zorunlulukları 

getirilmiştir. Ayrıca yalan haber yayma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 

gibi suçlar da yasa kapsamına alınmıştır. Bu arada  sosyal medya 

platformlarının temsilci bulundurması gibi bir takım zorunluluklar getirilmiştir 

(Resmi Gazete, 2022).  

Sansürün yasal açıdan ve platform uygulamaları açısından varlık 

göstermesi birçok kaygıyı ve eleştiriyi beraberinde getirmektedir. Sosyal 
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medya platformlarının belirlemiş olduğu politikaların kendi siyasi ya da dünya 

görüşüne paralel olma ihtimali güncel bazı örneklere bakıldığında yüksek 

oranda olası görünmektedir. Twitter’ın eski ABD başkanı Donald Trump’ın 

içeriklerini ve paylaşımlarını kaldırması, Türkiye’de bazı siyasilerin 

paylaşımlarını kısıtlaması buna örnek gösterilebilir4. Dolayısıyla sadece 

kamuoyu menfaatinin değil doğrudan sahip olunan görüşün etkisi ile kullanıcı 

erişim hakkı, içerik paylaşım sınırlaması, hesap askıya alma gibi işlemler 

gerçekleştirilebilir. Bu noktada devletin kullanıcı haklarına ve platform içerik 

kural ve politikalarına yönelik yasaya dayalı politikaları öne çıkabilir. ABD 

gibi ülkelerde kullanıcı lehine düzenlemelerin talep edildiği bilinmektedir. 

Ancak temel çekince; sosyal medya platformlarının iletişimi nasıl geliştirdiği 

ve önemli mesajlar için alternatif yollar sağladığı düşünüldüğünde, Amerikan 

devletine ait içerik politikalarının bu platformları en başta önemli kılan 

konuşma türlerini tehdit etme ve bastırma olasılığının söz konusu olmasıdır 

(Hooker, 2019:45). Bir diğer çekince ise Amerikan yasalarına eklenecek bir 

sansürleyici maddenin sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde bağlaması 

ve kendi içeriklerini kontrol etmek için bir editoryal işlevde bulunmak 

istediklerinde bu işlevleri engellemesidir (Hooker, 2019: 64). 

2022 yılında dünya nüfusunun dijital kullanımına yönelik rapora göre 

(We are social, Hootsuite, 2022a) Sekiz milyarlık dünya nüfusunun ortalama 

4,62 milyarı yani yaklaşık %60’ı aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Türkiye’de 

ise nüfusun %80’i aktif sosyal medya kullanmaktadır.  Rapora göre sosyal 

medya kullanımının temel amaçları sıralamasında iletişim kurma, zaman 

geçirme ilk iki sırada iken üçüncü ve dördüncü sırada haber okumak ve neler 

konuşulduğunu görmek, beşinci ve altıncı sırada satın alma, alışveriş yapma 

gibi nedenler yer almaktadır.  

   

 

 

 

 
4 Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 

açıklamalarını politikalarına aykırı bularak kısıtlama getirdi (BBC Türkçe, 04 Şubat 2021). 
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Şekil 2:  Sosyal Medya Kullanım nedenleri (We are social & Hootsuite, 2022a). 

 

Sosyal medya platformlarının önceliği kârı maksimize etmek 

olduğundan dolayı kullanıcılara yönelik reklam ve pazarlama faaliyetleri her 

zaman önemli olmuştur (Dwivedi, Kapoor, & Chen, 2015: 291-292). Nitekim 

We are social raporunda özellikle Meta Grup platformları başta olmak üzere 

Linkedin, Snapchat, Twitter, TikTok, Youtube gibi platformların reklam-

pazarlama açısından değerlendirildiği bölümlerde, kullanıcıların kişisel 

eğilimlerinin reklama kaynaklık yapmış olması dikkat çekicidir (We are social, 

Hootsuite, 2022a:116-300).  

Haber içeriğine erişim, haber yayılımı ve anlık haber takibi denildiğinde 

akla ilk gelen sosyal medya platformu Twitter’dır (Kwak, Lee, Park, & Moon, 

2010: 591). Nitekim yine aynı raporda sosyal medya platformlarının aktivite 

dağılımlarına yer verilmiş ve Twitter’ın sosyal medya kullanıcılarının yarıdan 

fazlası tarafından haber amaçlı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır.  
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Şekil 3: Platformlara göre aktivite dağılımı (We are social & Hootsuite, 2022b) 

Ancak bu grafikte dikkat çekici nokta; Meta Grubu sosyal medya 

platformlarının reklam, marka, pazarlama gibi aktiviteler amacıyla 

kullanımının daha yaygın olduğu sonucudur.  

Sosyal Medya Politikalarına Devletlerin Yaklaşımı  

Sosyal medya platformları, devlet kurumu liderlerinin topluluklarını ve 

bağlantılarını oluşturma ve yönetme konusunda becerikli olmalarını gerektiren 

bir alan haline gelmiştir. Devleti temsil ile yetkili hükümetlerin belirlemiş 

olduğu önceliklere yönelik kamuoyu oluşturmak adına sosyal medya araçlarını 

optimize etmeyi ve sürdürmeyi öğrenmesi önemlidir.  Ayrıca vatandaş 

katılımını sağlaması, bilgi akışı üzerindeki kontrolleri ve mahremiyeti koruma 

kaygısı gütmesi, hakareti önlerken sansürden kaçınması ve devlet bilgi 

teknolojisi kaynaklarının diğer uygunsuz kullanımlarını engellemesi, sosyal 

medya politikalarının belirlenmesinde gözetilmesi beklenen unsurlardır 

(Hansen, Shneiderman, & Smith, 2011:5).  

Ancak göz önünde bulundurulması gereken bir durum, devlet nezdinde 

hükümetlerin sosyal medyanın gücünü ve bu gücün kamuoyu algısını manipüle 

etmek amacıyla kullanılabileceğini anlamasının çok yeni olmasıdır. Örneğin 

son yıllarda hükümetlerin çevrim içi dezenformasyon ve propaganda 

kampanyalarına personel ve mali kaynaklar tahsis etmesi bu çerçeveden 

okunabilir (Bradshaw & Howard, 2018:25). Ancak yine de henüz adapte olunan 

sosyal medya platformlarının kullanımına yönelik bir takım sorunlar yaşanması 
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da kaçınılmazdır. Bu sorunların pek çok boyutu vardır: Önemsiz haberlerin 

kamusal yaşamın önemli dönemlerinde sosyal medya platformları aracılığıyla 

yayılması, bot5 hesapların etkisi, trollerin6 baskın rolü, finansal içeriğin 

haberciliği, gazeteciliği sosyal medya reklamcılığıyla alt etmeye çalışması, 

siyasi kampanyaları hedef alan stratejik veri sızıntıları aracılığıyla dünya 

liderlerinin ve demokratik kurumların güvenilirliğinin baltalanması vb. en ön 

önemlileri olarak sıralanabilir (Bradshaw, Howard, 2018: 23). Söz konusu bu 

boyutlar, devletlerin sosyal medya politikalarını belirlemede ne kadar şeffaf, 

tarafsız olacağını, ifade özgürlüğü ve sosyal haklara ne derece hassasiyet 

göstereceğini net olarak ortaya koyamamaktadır. Buna karşılık sosyal medya 

ağlarını oluşturan teknolojiler kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, devlet 

verilerinin ve bilgilerinin güvenliği, kamuya açık verilerin doğruluğu gibi 

önemli konularda, ayrıca gizlilik, güvenlik, doğruluk ve arşivleme gibi 

alanlarda çok sayıda bilgi yönetimi sorununu gündeme getirmektedir. Ancak 

devlet kurumları, bazı sosyal medya platformlarını aktif kullanarak sosyal 

medya politikaları çerçevesinde belirlenmiş olan mahremiyet, güvenlik ve 

diğer politikaların yeterli olduğunu kısmen onaylıyor görünmektedir (Bertot 

vd., 2012: 32). Her şeye rağmen devleti temsil eden kurumların sosyal medya 

teknolojilerini çeşitli boyutlarda kullanmasının kamuoyu açısından birkaç 

nedeni vardır (Bertot vd., 2010: 54): 

• Sosyal medya teknolojileri aracılığıyla kamunun hükümet karar 

süreçlerine dâhil olabileceği bir demokratik katılımı sağlaması, 

• Hükümetlerin ve kamunun ortaklaşa geliştirdiği, tasarladığı ve devlet 

hizmetlerini sunduğu ortak bir üretimin söz konusu olması, 

• Hükümetlerin kamu bilgisi ve yetenekleri aracılığıyla yenilik aradığı 

kitle kaynaklı çözümlerin varlığı, 

• Hükümetlerin şeffaflık ve hesap verebilirliğin arttırılması. 

Sosyal medya politikalarının devlet tarafından belirlenmesinde önceliğe 

sahip olan bu maddelerin sosyal medya sağlayıcıları tarafından kendi 

 
5 Bot: gerçek gibi algılanan ama algoritmik yazılım tarafından oluşturulmuş sosyal medya 

hesapları.  
6 Trol: Bir internet kültürü haline gelen trol,, genel olarak agresif argümanlar kullanılarak 

başlatılan, muhatabı kızdıran veya aldatan, tepki alan ve böylece amacına ulaşan bir eylem 

türüdür (Kayaduman, 2020:2). 
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politikalarını belirlemede ne kadar göz önünde bulundurulduğu ya da etkili 

olduğu ayrı bir tartışma konusudur.  

Devletlerin sosyal medya politikalarının belirlenmesinde ve 

şekillendirilmesinde etkili olduğu bir diğer unsur; devletlerarası siber ortamda 

yaşanan savaşlardır. İnternet ağları üzerinden yürütülen savaşta, fiziksel 

ortamdaki silahlardan çok ağlar üzerindeki silahlar önem kazanmaktadır. 

Kamuoyu yönlendirme, siber saldırılar, bilişsel müdahale ve kontrol gibi 

teknolojiye tabi manipülasyonlar artık ağ temelli olarak gelişmektedir (Almeida 

vd., 2017: 68-70) . Bu savaşın önemli unsurlarından biri olan sosyal medya ve 

mobil iletişim gibi ağ medyası araçları ise sahip oldukları bot, botnet, troll, 

gerçek insanları ve olayları manipüle etmedir. Ayrıca cyborg ve hackleme gibi 

sanal silahlar ile ulusal güvenliğe ve hatta uluslararası toplumun istikrarına 

ciddi tehditlere neden olabilecek süreçler de aktif olarak kullanılmaktadır 

(Chen vd., 2022: 2). Siber savaşla ilgili medyanın artan ilgisi yalnızca siber 

uzayın bir savaş alanı haline geldiğine dair kamuoyunun farkındalığını 

artırmaya yönelik değildir (Robinson vd., 2015: 2). Ayrıca ulus varlığı ve devlet 

varlığını koruma kaygısına yönelik alınan önlemlerin, belirlenen politikaların 

kamuya anlatılmasında da aktif bir görev alma, medya araçları için bir 

zorunluluk haline gelmiştir.  

Artık dünya sanal ve gerçek bilgi alanının bir hibrit yapıya bürünmesi ile 

farklı bir döneme girmiştir. Bu alan bireylerin, toplumların, kuruluşların 

sanallaştırılarak ve sayısallaştırılarak yönetildiği ve yönlendirildiği bir sahadır. 

Bilginin bu tarz kullanımı gerçeğin ne olduğu konusunda belirsiz bir ortam 

oluşturmakla kalmamış, sosyal olma duygusunu, fiziksel temas kurma 

durumunu sanallaştırarak küresel çapta sınırsız bir hale getirmiştir. Bu durum 

ise ekonomik ve siyasi alan başta olmak üzere birçok sahada insan temelli olan 

süreçleri dönüştürmüş, insanı araç haline getirerek insana hizmet etmesi 

beklenen yapılanmaları, süreçleri odağa taşımaya başlamıştır. Sosyal bir 

söylem geliştirme, var olan durumun analizini yaparak harekete geçme, aynı 

düşüncede birleşen kişi ve yapılanmalarla etkileşime girme gibi insana özgü 

eylemler ise bu süreçlerin kusursuz gerçekleştirilebilmesi adına yapay zekâ 

temelli bir takım uygulamalara (rekabet eden anlatılar ve alternatif gerçekler 

oluşturarak) kurban edilmektedir. Geleceğin değil günümüzün bir sorunu 

haline gelen bu durum ve benzeri durumlar göstermektedir ki geleceğin savaşı 

bilgi alanında gerçekleşecektir (Reding, Eaton 2020: 32). Bu savaşın 
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kazanımında şüphesiz yönlendirilen insan kitlelerine gönderilen 

dezenformasyonların gündemlerini oluşturması ve istenilen biçimde hareket 

etmeleri sağlaması önem kazanmaktadır.  

 

1. Tamamlayıcı Yaklaşımlar Açısından Sosyal Medya Politikalarını 

ve Kamuoyu Gündemini Değerlendirmek   

Gündem belirleme kuramı temel alınarak kamuoyu gündemine sosyal 

medya politikalarının etkisinin incelendiği bu çalışmaya farklı bir perspektif 

katmak ve ileride yapılması muhtemel çalışmalara yön verici bilgiler aktarmak 

adına ana akım ve eleştirel medya çalışmalarında kullanılan iki yaklaşım 

açısından konu değerlendirilmeye çalışılmıştır.   

1.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımının Kullanıcıya Bakışına 

Dair Eleştirel Bakış- Avantajlar ve Dezavantajlar 

Sosyal medyanın sosyal etkileşimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırma 

oranı, kullanıcının hangi platformu tercih edeceğini etkilemektedir. Hangi 

platformun niçin, hangi amaçla kullanıldığını bilmek ya da diğer platformların 

neden tercih edilmediğini anlamak önemlidir. Politikalar açısından 

düşünüldüğünde, örneğin devlet kurumlarının hangi platformun hangi politika 

ile kullanıcı karşısına çıktığı, hangi kullanıcı kitlesinin hangi sosyal medya 

platformunu hangi amaçla takip ettiği büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde 

sosyal medya platformlarının, reklam, bilgi edinme, kamuoyu oluşturma, 

kullanıcı eğilimlerini saptama araştırmalarını sürdürme gibi belirlemiş olduğu 

politikalar, kullanıcıların tercihlerini kullanma oranlarını ve motivasyonlarını 

öne çıkarmaktadır. Bu noktada kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı; kitle 

iletişim araçlarına ek olarak internet kullanıcılarının motivasyonlarının ne 

olduğuna dair araştırmaları barındırması açısından dikkat çekicidir (Lin, 

2002’den akt. Luo ve Remus, 2014: 292). Genel olarak bakıldığında dijital 

medya kullanıcılarının interneti kullanma nedenleri olarak beş motivasyonun 

belirlendiği görülmektedir. Bunlar; bilgiye ve diğer içeriğe kolay ve ucuz 

erişim;  bilgi arama ve bilgi edinme; katılım, ifade etme, sosyal etkileşim ve 

gözetim ihtiyaçları gibi kişilerarası faydanın sağlanması; boş zamanı 

değerlendirme ve eğlencedir (Luo ve Remus, 2014: 293). 

Belirli bir medya kanalı kullanmak, izleyici ya da kullanıcı denilen 

kitleyi oluşturan bireylerde bir doyum sağlayabilmektedir. Bu anlamda 
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kullanımlar ve doyumlar kuramı, kullanıcının özellikle yeni medyadan nasıl bir 

doyum beklentisine sahip olduğunu anlamak üzere araştırmalar yapmak için 

kullanılabilmektedir. Örneğin Stafford ve arkadaşları (2004: 259), 

kullanıcıların yeni medya üzerinden verilen mesaj ile ilgili bilgilendirmenin 

yapıldığı içerik ile ilgili bir doyumun yakalanması, bilgi arama faaliyetlerini 

içeren süreç doyumları ve internet kullanımında sosyal bir doyum sağlanmasını 

önemli bulduğunu tespit etmişlerdir. Bu ve benzer araştırmalarda, sosyal 

medyanın tüketimi arttırmada ve e-ticareti yönetmede bir araç olarak işlev 

gördüğü (Şahin vd., 2019: 6) sıklıkla altı çizilen bir durum olarak yer 

almaktadır.    

İnternetin bilgilendirme içeriği ve bilgi arama süreçleri, sosyal 

politikaların toplum tarafından algılanmasında işlevsel rol üstlenmektedir. Yeni 

medya kullanıcısı sosyal medya platformları tarafından uygulanan politikalara 

ulaşmak, anlamak ve uymak anlamında yine internete başvurmaktadır. Keza 

devletin sosyal medya platformlarına yönelik uygulamalarında, kullanıcıya dair 

politikalarında aynı durum söz konusudur. Ortak paydası sosyal medya 

politikaları olan bu duruma dair bir gündemin oluşturulması, var olan gündemin 

politikalar dâhilinde değiştirilmesi ve toplumların belirlenmiş gündemler 

üzerinden yönlendirilmesi, kamuoyunun sosyal medya kullanım tercihleri ve 

doyum noktalarının bulunması ile paralellik arz etmektedir. Bu durumun 

aydınlatılmasına yönelik yeni medyanın kullanım çeşitliliği ve kullanım 

doyumu eşiklerinin araştırılmasında; kişisel farklılıklar, etkileşim biçimleri, 

kitlesellikten arındırma özelliği, hipermetinsellik, eşzamansızlık ve dolayımlı 

iletişimin kişilerarası yönleri gibi kavramlar (Ruggiero, 2000: 29) önemlidir.  

Bu noktada sosyal medya politikalarının ticari yaklaşımı ve tüketimi arttırma 

amacı araştırmalarda sıklıkla vurgulanan bir diğer yöndür. Zira sosyal medya 

platformları ve devletler kullanıcıyı tüketici, interneti ise ticari kazanımların 

mekanı olarak görmektedir7. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının; sosyal 

medya platformlarının kullanımında kullanıcının tüketici yönü ve tüketim 

kanalı tercihlerini (Whiting, Williams, 2013:363) ortaya koyması, kitlelerin 

 
7 Sosyal medya platformlarından Facebook kendi politikaları ile ilgili bilgilendirmede reklam, 

tüketici bilgisi, e-alışveriş gibi şartları belirtmiştir (Facebook-Meta Group, 2022). Devletler 

tarafından uygulanan sosyal medya yasalarında sosyal medya platformlarının ticari yönü-

kullanıcıların ticari amaçlı kullanımlarından dolayı yaptırımlar ile ilgili maddeler için bknz. 

(Resmi Gazete, 2022); (Bundesministerium der Justiz, 2017). 
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tüketim tercihine dair bir yönlendirmenin yapılması esasında sosyal medya 

platformlarının politikalarını kâr odaklı olarak sürdürmesine katkı olarak 

görülebilir. Devletler bu anlamda kendi politikalarına yönelik yasal 

düzenlemelere bir kolaylık elde etmiş olmaktadır. Ancak çalışmanın önceki 

başlıklarında da değinildiği üzere devletlerin siber savaş uygulamaları ve siyasi 

uygulamalarına zemin hazırlığı açısından tüketim olgusunun kullanılması; 

kamuoyunu meşgul etme ve gündemin tüketim üzerine odaklanması ile bir 

takım siber uygulamalara kullanıcıların sorgusuz sualsiz dâhil edilmesinin 

önünü açtığını da vurgulamak gerekmektedir.   

Sosyal medya politikalarını kamuoyu gündemine yansıtmanın farklı 

yolları vardır. Ancak kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde sosyal 

medya platformlarındaki politikaları ve devlet kurumlarının sosyal medya 

üzerinden yürüttüğü politikaları sorgulamadan sunulanı gündeme alması için 

kullanıcıların dikkatini çekecek bir takım uygulamalar söz konusudur. Yapılan 

bir araştırmaya göre sosyal medya takibi için içerik kalitesini yükseltmek, 

sosyal işlevleri iyileştirmek ve öğrenme eğlencesini sürdürmek gibi sosyal 

medya yapısını iyileştirmek kullanıcının sorgusuz bağlılığını arttırmada 

etkilidir (Ma vd., 2019: 630). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının medyaya bakış açısı ele 

alındığında;  bireysel seçim özgürlüğünden kaynaklanan izleyici özerkliği, 

doğası gereği zihinsel ve kültürel olan değişkenlerin ölçülmesi, 

sınıflandırılması hakkında çalışmalar yapması öne çıkarılmaktadır. Ancak 

gelen eleştirilere bakıldığında en önemli iddialar arasında; medya 

yöneticilerinin çıkarlarına eleştirel olmayan bir şekilde hizmet etmesi ve 

izleyiciye yönelik manipülatif bir bakış açısı benimsemesi göze çarpmaktadır 

(McQuail, 2001: 339). 

Sonuç olarak bu yaklaşım, kullanıcının neden bir bilgi kaynağını 

benimsediğini veya neden diğer bilgi kaynağından kaçındığını incelemeye 

yönelik önemli bir yaklaşımdır.  Söz konusu yaklaşım, siyasi bir bilgi kaynağı 

olarak uygunluk açısından platform ve devletler nezdinde kamuoyuna yönelik 

çalışmalarda birçok avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarmak adına yararlıdır  

(Lariscy vd., 2011:753). Ancak bu çerçevede kullanıcı bilgilerini ve 

eğilimlerini tespit etmek ve bu bilgileri kullanıma elverişli hale getirmek 

anlamında tartışmalı bir yaklaşımdır.  
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1.2. Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği ve Politika Üretimi-

Buharlaşan Gerçeklik ve Metalaşan İnsan 

Medyanın toplumun hangi konular üzerine düşünmesi ve tartışması 

gerektiğine dair belirleyici rolü, sosyal medya platformlarının etkisi ile 

dönüşüm geçirmiş, doğrudan izleyici kitlenin müdahalesi ile gündeme 

medyanın dışında konuların getirilmesi ve tartışmaya açılması söz konusu 

olmuştur. Ancak Medyanın sahiplik biçimlerinde olduğu gibi sosyal medya 

platformlarını yöneten şirketlerin açık ve gizli tercihleri, haberlerin üretimini, 

paylaşımını ve tartışılma biçimlerini değiştirmektedir. Kullanıcının maksimum 

fayda dâhilinde kullanılması, bilincinin ticari amaçlarla yönlendirilmesi, 

reklamların tüm medya araçlarında öncelikli olması eleştirilen konuların 

başında gelmektedir. Çalışmanın bu kısmında ekonomi politik açıdan kamuoyu 

gündemi ve sosyal medya politikalarının belirlenmesi ve aktarımı 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

İzleyici beğeni ve satın alma davranışının geleneksel medya 

araştırmalarıyla zaten gün yüzüne çıkarılmış olması, özellikle sosyal medya 

platformlarını yöneten otoritenin kullanıcıyı çok yönlü olarak kullanmasının 

yolunu açmıştır. Tekelci kapitalizm tarafından talep yönetiminin rolü ve bunun 

için pazarlama ajanını (kullanıcı) üretmede sosyal medya araçları önem 

kazanmış ve kamuyu oluşturan kullanıcıda bilinç üretimi için bir gündem 

oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için ise; 1) izleyici gücünü 

kullanarak tekelci kapitalizmin ürettiği kitlesel üretilen tüketim mallarını ve 

hizmetlerini kitlesel olarak pazarlamak 2) devletin kitlesel pazar meşruiyeti için 

hükümet görevlilerinin seçilmesi, sosyalizme doğru ilerleme belirtileri gösteren 

devletlere ve muhalefete karşı politikalar üretilmesini beraberinde getirmiştir 

(Smythe, 2006: 231,233) .  

Geleneksel medya araçlarının popüler olduğu dönemlerde, izleyici-

okuyucu-dinleyici kitle pazarlama taktikleri, araştırma sonuçları ve doğrudan 

satın almaya teşvik yoluyla elde edilen bir meta olarak görülmüştür. Bu 

metalar, pazarlarda üreticiler ve alıcılar (reklamcılar) tarafından işlem görürler. 

Bu tür pazarlar, fiyatları tekelci kapitalizmin tanıdık tarzında belirler. Hem bu 

pazarlar hem de işlem gören hedef kitle malları uzmanlaşmıştır. Metalaşan 

izleyici işletmeler nezdinde "demografik bilgiler" olarak bilinen özellikleri ile 

önem taşımaktadır. Söz konusu bu demografik özellikler; yaş, cinsiyet, gelir 

düzeyi, aile yapısı, kentsel veya kırsal konum gibi kişisel bilgilerin profiller ve 
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paylaşılan içerikler aracılığıyla elde edilmektedir (Smythe, 2006: 234). Ancak 

sosyal medya platformlarında kullanıcı, izleyicide olduğu gibi erişimi çaba 

gerektiren bir konumda değildir. Son teknolojik imkânların kullanımı ile 

kullanıcılar, doğrudan erişim sağlayarak hem üreten hem tüketen konumuna 

sahip olmuştur. Sahiplik statüsünde bulunan şirketler ise algoritmik tabanları 

kullanarak hem kullanıcı ile ilgili bilgileri alarak deyim yerinde ise kullanıcıyı 

kullanıcıdan daha iyi tanımış, hem de kullanıcının sahip olunan ideolojiyi 

benimseyip yaymasının zeminini hazırlamıştır. Bu durumun nedeni, medyanın 

bedelsiz olarak kullanım hakkına karşılık üretip tüketen kullanıcıların, gönüllü 

işçiler olarak platformları kullanmakta olmalıdır. Ayrıca gönüllü kullanıcılar, 

farkında olarak ya da olmayarak platformları yöneten erklerin taleplerini hiçbir 

karşılık beklemeden, farkında olmadan ve özgürlük adı altında 

gerçekleştirmektedir (Netchitailova, 2016: 641).  

Genel bir değerlendirme yapılması gerekirse ağlar, küresel bir 

kapitalizme geçit verdiği gibi sosyal ve kültürel alanları da genişleterek radikal 

değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Dijital kapitalizm (Schiller, 1999: xvi) 

sosyal medya platformlarını ekonomik ve sermayenin teknolojik imkânlarla 

hayat bulduğu bir mekâna, ekonomik, politik ve kültürel süreçlerin dijital 

ürünler ve dijital yapılara dönüştüğü kapitalist bir mantığın oluşmasına destek 

olan bir sahaya çevirmiştir (Fuchs, 2022: 312). Ekonomik sınıf karşıtlığının ve 

toplumsal tahakküm ilişkilerinin dijitalleşme tarafından nasıl şekillendirildiğini 

temsil eden dijital kapitalizm (Fuchs, 2022: 312), aynı zamanda platformlar 

aracılığıyla kamusal öznellikleri yapılandırma ve ekonomik -sosyal sistemin 

mihenk taşı olma özelliğine sahiptir (de Rivera, 2020: 728) . Özellikle 

sorgulama, eleştirme ve direnme biçimlerinin her türlüsünü yontan ve 

biçimlendiren bu kapitalist anlayışın uygulanmasında finansal şirketler, 

teknolojik geliştiriciler ve devletler tarafından hazırlanan zeminler üzerinden 

saptanmış ekonomik politikalar etkindir (de Rivera, 2020:727). Sosyal medya 

platformlarının doğrudan dijital kapitalizme katılımı ise elde ettiği gelirlerin 

kaynağı incelenerek anlaşılır. Sosyal medya dört ana kaynaktan gelir elde 

etmektedir. Bunlar: Reklam rantı yaratmak için reklam alanı kiralama, bilgi 

satma, reklamcılara hizmet satma ve hayali sermaye ve spekülatif beklenmedik 

kazançlardan kar elde etme olarak sıralanabilir (Rigi ve Prey, 2015: 392). 

Politikaların sağlam dayanaklar belirlenerek oluşturulması ve meşruluk 

kazanarak kitleler tarafından benimsenmesi, enformasyonel kapitalizm ve 
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ekonomik bir varlık olmasının yanı sıra sosyal bir kaynak olarak bilginin 

kabulü ve kullanımı ile doğru orantılıdır. Bu benimseme tarzı, toplum 

müştereklerinin üreten ve tüketen bir toplumun sürekliliğinin bir teminatı 

olarak görülmektedir. Ancak medyanın ekonomi politiği çerçevesinde 

değerlendirmek gerektiğinde bu sürekliliğin kapitalist azınlık sınıf tarafından 

istismar edilmesi (Fuchs, 2010: 193), politika ve meşruluk yönlerini olumsuz 

etkilemektedir. Kapital azınlığa karşılık gelen şirketler, kullanıcıların 

eğilimlerini çevrimiçi ortamda harcadıkları zaman oranı kadar öğrenmektedir. 

Kullanıcı, ne kadar çok zaman harcarsa, kendisi hakkında potansiyel olarak 

satılabilecek daha fazla veri ortaya konulur ve kendisine daha fazla reklam 

sunulabilir. Bu durumun tam olarak karşılığı ise çevrim içi emek zamanının, 

aynı zamanda potansiyel kâr gerçekleştirme zamanı olmasıdır (Fuchs, 2012: 

639-640).  

Sonuç olarak enformasyon-bilgi üreticilerinin sömürülmesi, evrensel 

bilgiye küresel sermaye tarafından el konulması ile gerçekleşmektedir. Bu 

bilgi, sermaye tarafından kamuoyunun yönlendirilmesi ve sosyal medyaya 

yönelik oluşturulan politikaların sürdürülebilirliği başta olmak üzere tüm 

toplumların alışkanlıklarını, kültürlerini ve geleneksel sosyal mekanizmalarını 

derinden etkilemektedir (Rigi ve Prey, 2015: 402). Ancak bu duruma 

müsaadenin bir şekilde sağlanmış olması, sosyal medya platformlarına yönelik 

devleti temsil eden hükümetler ve sermaye grupları arasında görünmez bir 

işbirliğinin ve ortak sürdürülebilir bir sistem oluşturma isteminin olduğunu akla 

getirmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Sosyal medya politikalarına genel bir bakışı ve kullanıcı aracılığıyla 

kamuoyu gündeminin oluşturulma biçimini içeren bu çalışma, farklı kuramsal 

bakışları da göz önüne alarak günümüz kullanıcı kitlesinin nasıl 

metalaştırıldığını açıklamayı hedeflemiştir. Sosyal medya politikaları 

aracılığıyla legal hale getirilmiş etik olmayan uygulamaların, kullanıcı 

tarafından kabul edilmesi, algoritmik ve yapay zeka eksenli yeni bir dünyanın 

gönüllü işçiler tarafından kurulduğuna karşılık gelmektedir. Ancak kullanıcı 

rolündeki bu işçilerin, doğal haklardan gitgide mahrum edilmesi, zamanla bir 

takım problemleri de beraberinde getirecektir. Temel kuruluş amacı 

kullanıcıların gündelik hayatta yaşamış olduğu deneyimleri aktarmasına ve hür 
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iradesini kullanarak fikirlerini özgür şekilde ifade edebilmesine bir zemin 

hazırlamak olan sosyal medya platformları, belirlemiş oldukları politikalar ile 

içeriğe yönelik müdahalede bulunmaktadır. Bu durum ise bir açıdan 

kullanıcının sahip olduğu özgürlüğü kısıtlama ile aynı niteliktedir. Öte yandan 

platformlar üzerinde devletin müdahalesi de eleştiriye uğrayabilmekte, baskı 

konusunda aşırıya kaçtığı ifade edilmektedir. Henüz farkına varılan 

mahremiyet sorunu, özgürlük algısının sanallaşması, politikaların makine 

odaklı geliştirilmiş olması, insanın dijitalleştirilerek dönüştürülmesi gibi birçok 

problem de ileriki yıllarda çözülmesi zor problemler olarak karşımıza 

çıkacaktır.  

Siyasetin araçtan güç elde etmek için bir amaca dönüştüğü günümüz 

dünyasında, bu amacın geniş kamuoyu kitlelerince kabul edilmesi ve 

toplumlarda yerleşik bir düşünce olarak yer alması, bu kitlelerin özgür 

iradelerini hiçe sayarak gündemlerinin inşa edilmesini beraberinde getirmiştir. 

Gerek sosyal medya platformları tarafından ve gerekse yer yer devlet kurumları 

tarafından savunmasız bırakılan toplumlar ise bu yapay gündemin inşasına bilgi 

ve fikirleri ile katkıda bulunmaktadır. Ancak sorunların daha fazla 

derinleşmesine ve fazlalaşmasına zemin hazırlayan bu döngü, insan hayatı 

başta olmak üzere geniş kitleleri ve devletleri tehdit eder hale gelmeye 

başlamıştır. Politika düzenlemeleri, şeffaflık ve etik ölçütlerin özellikle 

platform yöneten büyük şirketler (Bigtech) ve devletler tarafından belirlenerek 

açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması çözüme dair bir adım olarak kabul 

edilebilir. Ama özellikle hazırlanan akademik ve siyasi raporlar, makaleler her 

iki tarafın da teknolojinin ve dönemin şartlarına göre kullanıcıları menfaatler 

doğrultusunda kullanmaktan vazgeçmeyeceğini göstermektedir. Özellikle 

ülkemizde dijital ortamlara, yapay zekâya ve yazılımlara yönelik akademik 

çalışmaların yeni yeni başlaması, henüz problemlerin çözümüne yönelik 

adımlar atmayı geciktirmektedir.  

Alınabilecek önlemler değerlendirildiğinde otorite sahibi erkin yani 

devletin tüm mekanizmaları ile işlevsel olması ve kamu başta olmak üzere 

alanına hâkim güvenilir yapılarla işbirliği yapması elzem görünmektedir. 

Yasaların, kuralların yanı sıra hesap verilebilirlik, tekelleşmenin engellenmesi, 

bireysel kararların özgürleştirilerek hak kullanımının garanti altına alınması 

başlıca yapılması gereken önlemler olarak görülmektedir. Devletin yetkili 

organları başta olmak üzere tarafsız ve liyakatli yapıların ortak bir denetim 
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mekanizması yürütmesi de alınabilecek bir diğer önlemdir. Ancak günümüz 

bilimsel dünyasının tek saha uzmanlığından çok disiplinli bir yapıya 

dönüşümünün de göz önüne alınması gerekmektedir. Sosyal bilimler ve 

yazılım-bilişim disiplinleri arasında işbirliği artık kaçınılmazdır. Bu işbirliğinin 

desteklenmesi ve kamuoyu araştırmaları başta olmak üzere araştırmaların 

yürütülmesine zemin hazırlanması önemlidir. Teknolojinin belli bir coğrafyada 

büyümesi ve dünyaya yayılmasındaki eşitsizlik oranı düşünüldüğünde insan 

odaklı olmayan ama fayda odaklı olan bu teknolojinin asla tarafsız olmayacağı 

bilinmeli ve önlemler buna göre alınmalıdır. Bu nedenle özellikle 

üniversitelerde verilen eğitimlerin insanı odağa alarak teknolojiyi en iyi 

biçimde değerlendirecek insan kaynağını yetiştirecek şekilde olması 

gerekmektedir.   
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GİRİŞ 

Spor, bireylerin ve toplumların gerek fiziksel gerekse de ruhsal 

sağlıklarını destekleyen ve bunu yaparken de farklı kültürler arasında birliğin, 

bütünlüğün ve yardımlaşmanın önünü açan önemli bir pratiktir. Farklı yapıda 

pek çok insanı bir araya getiren spor, belirli bir zaman dilimi içerisinde insanları 

bütünleştirdiğinden, bir siyasi partinin, derneğin ya da herhangi bir kurumun 

başaramadığı birlikteliği de oluşturabilen önemli bir güçtür (Uçak, 2019: 69). 

Dünyanın her neresinde olursa olsun asla göz ardı edilemeyecek bir öneme ve 

değere sahip olan spor; bedensel ve bilişsel gelişimin sağlanmasında ve 

faaliyetler aracılığıyla takım ruhunun geliştirilmesinde önemli bir alan olarak 

belirmektedir. Farklı kültüre sahip olan toplumların, kendi kültürlerini 

tanıtmalarında ve diğer kültürleri tanımalarında önemli bir işleve sahip olduğu 

düşünülmekle birlikte, aynı zamanda spor o kültüre ait toplumsal gelişimin 

sağlanmasını ve sağlıklı bireylerin yetişmesini kolaylaştırmaktadır. 

Sporun artan popülaritesi ve değeri, geçmişten günümüze medyanın da 

bu alanda faaliyet göstermesini ve haber medyasında önemli bir uzmanlık alanı 

olarak görülmesini sağlamıştır. Spor gazeteciliği adı altında ifade edilen bu 

uzmanlık alanı, gazetecinin spora ilişkin tüm kavramlara, spor karşılaşmalarına 

ilişkin kurallara vakıf olmasının yanında temel haber toplama ve yazma 

süreçlerine dair bilgi sahibi olmasını ve tarafsızlık ilkesini göz ardı etmeden, 

etik ilkeler doğrultusunda bir habercilik anlayışına sahip olmasını da gerekli 

kılmaktadır. Ancak içerisinde bulunduğumuz küresel kapitalist sistem, sporun 

da metalaştı(rıldı)ğı bir alanı temsil ederken, ticari çıkarlardan bağımsız 

düşünülmesi imkansızlaşan haber medyasının da yayıncılık anlayışını daha çok 

ilgi çekici, sansasyonel, magazinsel ve bol görsel içeren bir yapıda 

şekillendirmesine hizmet etmektedir. Nitekim 1980’li yıllarla beraber Neo-

liberal politikaların yerleşmesinde önemli bir rol üstlenen ve kârın maksimize 

edilmesi anlayışını merkezine taşıyan televizyon şirketleri de, bu dönem 

içerisinde, ellerindeki her malzemeyi kazançlarını arttıracak bir meta olarak ele 

almışlar ve bu amaçla bir seleksiyon sürecine tabi tutmuşlardır (Arık, 2013: 97-

98). Bu dönem ile birlikte Türkiye’de yoğun bir şekilde görülmeye başlayan 

sporda metalaşma olgusu, gerek televizyon haberlerinde gerekse de yazılı 

basında yer alan haberlerde ön plana çıkmaya başlamış, spor temalı haberler 

daha çok futbol üzerinden kurgulanmaya başlanmıştır. 
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Spor gazeteciliğinin, sadece futbolu değil aynı zamanda pek çok spor 

dalını konu edinmesi gerekmekle birlikte, bu alanın sadece futbol üzerine 

temellendirilmesi gelişimini olumsuz etkilemektedir. Üstelik geleneksel 

medyanın en güçlü olduğu dönem ile başlayan sporun metalaştığı ve daha çok 

futbol üzerinden yapılandırıldığı sorunsalı, günümüzün dijital medya ortamları 

ile köklenerek ve güçlenerek varlığını devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra, 

yoğun şekilde futbol ile bağdaştırılarak verilen spor haberlerinin, çoğu zaman 

tarafsızlıktan uzak bir biçimde kurgulandığı, haberin dilinde ötekileştirici 

ifadelere yer verildiği, fanatizmi ve şiddet olgusunu diğer temalara göre daha 

ön planda sunduğu görülmektedir. 

Şiddet olgusu, türü ve kapsamı ne olursa olsun hayatın her alanında 

karşılaşılan önemli bir toplumsal sorundur. Kadınlara, çocuklara, engelli 

bireylere, yaşlılara ve hayvanlara yönelik sözel ve fiziki şiddetin yoğun bir 

şekilde yaşandığı günümüzde bu sorunlara medya aracılığıyla çare bulmak; bu 

sorunları topluma aktarırken etik ilkeler ışığında, insan haklarına saygılı ve 

kamu yararını gözeten bir yayıncılık anlayışına sahip olmayı gerektirmektedir. 

Medya, ticari çıkarların daha ön planda tutulmasıyla ve bağımsızlık ilkesinin 

zedelenmesiyle bağlantılı olarak halkın dikkatini çekebilmek adına şiddet 

içeren pek çok toplumsal olayın etik ilkelerin gözetilmeden aktarılmasına 

neden olurken, diğer yandan ayrımcılığı, nefret söylemini ve şiddeti 

pekiştirebilmektedir. 

Toplumsal zenginlikle bağdaştırılacak sporun, günümüzde saldırganlık, 

şiddet olayları ve sapkın davranışlarla daha fazla gündeme geldiği 

söylenebilmektedir (Yücel ve diğerleri, 2015). Son zamanlarda spor 

faaliyetlerinde ya da karşılaşmalarında taraftarların da öznesi olarak yer aldığı 

şiddet olaylarına ilişkin haberlerin sıklıkla gündeme geldiği görülmektedir. Söz 

konusu bu haberlerin sıklığından ziyade haber medyası tarafından ne şekilde 

sunulduğu, toplumsal algının şekillenmesinde önemli bir belirleyici 

olduğundan, konuya ilişkin toplumsal bir kutuplaşma yaratmamak, ayrımcılığı, 

düşmanlığı pekiştirmemek ve fanatizmi, holiganizmi desteklememek adına 

spor gazetecilerinin benimsemesi gereken etik ilkeler belirlenmeli ve mesleğini 

icra ederken tarafsız bir alan yaratılmalıdır. Bu çalışma, adından sıklıkla 

bahsedilen ve haber medyasına sıklıkla konu edinilen sporda şiddet olgusu 

üzerine temellenmekte ve haber medyasına ne şekilde yansıdığı üzerine bir 

değerlendirme içermektedir. Bu amaçla, çalışmanın kavramsal kısmında spor 
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haberlerine yansıyan şiddete dayalı olayların dinamiklerine ve bu doğrultuda 

spor gazetecisinin üstlenmesi gereken etik değerlere ve habercilik ilkelerine 

odaklanılırken yöntem kısmında ise, haber medyasında yer alan futbol ile 

bağlantılı sporda şiddeti konu edinen haberlerin nasıl bir sunuma sahip 

olduğunu ortaya koymak amacıyla betimsel analize başvurulmaktadır.  

1.Sporda Şiddet Olgusu ve Medya 

Günümüz modern toplumlarında hayata dair çeşitli alanlarda ve farklı 

türlerde karşılaşılabilecek önemli toplumsal ve kültürel sorunlardan birisi 

olarak beliren şiddet, her ne sebeple olursa olsun normalleştirilmemesi ve 

haklılaştırılmaması gereken bir olgudur. Toplumların gelişim seviyelerine, 

kültürel parametrelerine, eğitim düzeylerine ve etik değerlerine bağlı olarak 

üzerinde durulması gereken şiddet olgusu, içerisinde bulunduğumuz dijital 

medya çağında sınırsız nitelikteki bilginin dolaşıma çıkarılmasıyla daha da 

yaygınlık kazanmaktadır. Şiddet, bireyin yaşadığı bir olgunun yoğunluğunu ve 

bunun sonucunda gösterilen tepkinin aşırı duyguyu, sert ve kaba hareketleri 

içerisinde barındırdığı bir oluşumu ifade etmektedir (Kızar ve diğerleri, 2011). 

Ayrıca şiddet genel hatlarıyla bir başkasına yönelik vuku bulan ve fiziksel güç 

barındıran bir karşılık olarak görülse de, şiddetin psikolojik ve toplumsal 

bağlamda değerlendirilmesi gereken nedenlere bağlı olarak gerçekleşmesi 

durumu, onu bağlı bulunduğu dinamikler çerçevesinde farklı türleri de içeren 

tanımlamalarla ele almayı gerekli kılmaktadır. Konuya bu açıdan 

yaklaşıldığında, şiddet olgusunun sadece fiziksel yaralamalara ve mala yönelik 

gerçekleşmediği aynı zamanda bireylerin etnik, dinsel, cinsel ve benzeri 

kimliklerine ilişkin tehditleri de içerisinde barındırdığı görülmektedir (Gökulu, 

2008). Bu durumda şiddetin aynı zamanda bireylerin ve toplulukların kendi 

kimliklerini var etme mücadelesi içerisinde diğerinin varlığına saygı duymadığı 

ve onu belirli dilsel kalıplar yoluyla ötekileştirdiği bir tarafı da içerisinde 

barındırdığı söylenebilmektedir.  

Ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle, nefret söylemiyle, hak ihlalleriyle 

başlayan sözel ve psikolojik şiddet türleri zamanla tüm bu unsurların yoğunluk 

kazanmasıyla fiziksel şiddete dönüşebilmekte ve karşı konulamaz yıkıcı 

toplumsal etkilere neden olabilmektedir. Günümüzde sözel, psikolojik ve 

fiziksel şiddetin etkilerinin ve yansımalarının yoğun bir şekilde görüldüğü 

alanlardan birisini de spor oluşturmaktadır. Spor, bir toplumda yaşayan 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 504 

 
bireylerin ve toplulukların zinde kalmalarını, mutlu olmalarını sağlayan, 

yaratıcılıklarını destekleyen, birlik ve bütünlük ruhunu aşılayan önemli ve 

vazgeçilemez bir faaliyet alanıdır. Kuşkusuz bu faaliyet alanının barışçıl ve etik 

değerler doğrultusunda inşa edilmesi, kültürel değerlerini zengin bilimsel ve 

fiziksel faaliyet dinamikleri üzerine yapılandıran gelişmiş toplumların varlığı 

ile doğrudan bağlantılıdır.  

Sporu modernitenin özgün bir fenomeni olarak gören Norbert Elias’a 

göre, modern sporun ayırt ediciliğini şiddetin azaltılması ve önlenmesi 

oluşturmaktadır (Talimciler, 2006). Her ne kadar bazı spor faaliyetleri kendi 

içerisinde yoğun güç gerektirse de sporun özü ve amacı, hiçbir şekilde şiddet 

olgusuyla bağdaşmamakta ve bu faaliyet alanı kendi sınırları, kuralları 

içerisinde değerlendirilmektedir. Sporda şiddet denildiğinde, spor 

faaliyetlerinin ve karşılaşmalarının yaşandığı zamanlarda gerçekleşen veya 

herhangi bir zaman diliminde fanatik taraftarlar arasında medyana gelen sözel 

ve fiziksel şiddete dair bir oluşum sürecinden bahsedilmektedir. Sporda şiddet 

olgusuna oldukça geniş bir perspektiften bakmak, şiddetin içeriğiyle bağlantılı 

tarafların kimler olduğu ve etik ile bağdaşmayan şiddet temelli davranışların 

neler olduğu üzerine değerlendirme yapmayı olanaklı hale getirmektedir. 

Bireysel spor faaliyetlerinde kasıtlı olarak tekme atma, kavga etme, küfür 

içeren sözlere başvurma ve spor aletini fırlatma rakip oyuncuya yönelik 

olabileceği gibi, hakeme, antrenöre, takım arkadaşına, federasyona ve seyirciye 

yönelik gerçekleşen şiddet unsurları da sporda şiddetin yansımalarını 

oluşturmaktadır (Saz, 2013). Tüm bu negatif davranış biçimleri spor etiğiyle 

bağdaştırılamayacak bir alanı temsil ederken, bu davranış biçimlerinin altında 

yatan sosyolojik ve cinsiyet temelli kültürel parametreler de spor ve şiddet 

ilişkisini değerlendirirken farklı noktalar üzerinde durmayı zorunlu 

kılmaktadır. 

Sporda şiddetin nedenleri toplumsal olarak değerlendirildiğinde, güç ve 

iktidar ilişkisiyle, bir diğerinin karşısında var olma mücadelesiyle ve kendini 

bir başkasının başarısız deneyimleri karşısında yüceltme arzusuyla kendine 

özgü bir hegemonya inşa ettiği ve bunu pekiştiren ideolojisini de belirli araçlar 

vasıtasıyla aktardığı üzerine bir yorum getirebilmek mümkündür. Spor 

karşılaşmalarında takımlar arasında ve o takımların taraftarları arasında 

yaşanan yoğun rekabetin ve kazanma hırsının, spordaki temel birlik ve 

beraberlik ruhunun önüne geçmesi spor etiğine uymayan şiddet temelli 
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davranışların oluşumunu tetikleyebilmektedir. Böylelikle sporda yoğun bir 

şekilde yaşanan rekabet ve mücadele, kendi dayandığı temellerle çakışarak 

şiddeti meşrulaştıran bir alan yaratmakta ve bu durum aynı zamanda toplumda 

erkeklik değerlerini de yeniden tanımlamaktadır (Bulgu, 2005). Erkekliğe 

ilişkin toplumsal anlam inşasının, spor üzerinden beden, güç ve ideolojik 

söylemler ile gerçekleştirildiği günümüz modern dünyası, erkeğe kendi var 

olma mücadelesi içerisinde bir iktidar alanı yaratmakta ve bu iktidar karşısında 

diğerini tanımlamaktadır. Öyleyse daha çok erkekliğe ait, erkek gücünü temsil 

eden bu alan aynı zamanda spor faaliyetlerinin bedenler ve söylemler üzerinden 

oluşturulmasına da kapı aralamaktadır. Şiddet ve spor ilişkisine bu 

perspektiften bakıldığında; Foucault’nun beden, söylem, iktidar ve mücadele 

alanı ilgili yaklaşımı spor üzerinden gerçekleştirilen bir var olma mücadelesinin 

de temellerini anlamlandırma açısından önemli bir uğrak noktasıdır. 

Foucault’un yaklaşımı beden, söylem ve iktidar rejimlerinin, hukuki ve üretken 

güç ilişkileri içinde değerlendirilmesi gereken tüm bu unsurlar arasındaki 

bağlantılı bir alanı temsil etmektedir (Butler, 2020). Tüm bu söylenenler 

ışığında, spor insan bedeni tarafından toplumsal anlam inşasının yaratılması ve 

devam ettirilmesi sürecinde toplumsal ve tarihsel olarak benimsenen politikalar 

ile yakından ilişkili bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. 

İçerisinde bulunduğumuz çağa özgü tüketim kalıplarına bağlı olarak 

bedenlerin toplumsal anlam inşa sürecinde nasıl yapılandırılacağı üzerine 

verilen mesajlar, güç ve iktidar ilişkilerinin önemli bir toplumsal öğreti alanı 

olarak beliren spor üzerinden gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Bunun yanı 

sıra, spor ve şiddet ilişkileri de aynı perspektiften okunması gereken alanlar 

olup, sporda şiddetin erkeğin gücüne dayalı bir varoluş mücadelesi 

çerçevesinde araç olarak kullanılması, bir başkasının ya da diğer takımın 

karşısında güç unsurunu ön plana çıkararak kendini var etmesini ve 

egemenliğini sağlamasını temel amaç haline getirmektedir. Sporda erkek 

egemenliğine gönderme yapıldığı, güç ve şiddet ilişkilerinin yoğun bir şekilde 

anıldığı alanlardan birisi de futboldur. Futbol günümüzde sözel, psikolojik ve 

fiziksel şiddet türlerinin takımlar ve taraflar arasında yoğun bir şekilde 

yaşandığı sorunlu bir mücadele alanı olarak da görülebilmektedir. Diğer 

yandan, spora ilişkin tüm bilgilendirme faaliyetlerinin medya tarafından 

yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, özellikle şiddetin yoğun olarak 

yaşandığı ve deneyimlendiği spor alanlarının topluma nasıl aktarıldığı da bu 
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alana yönelik toplumsal algının oluşması sürecinde belirleyici bir rol 

üstlenmektedir. Örneğin, futbol maçlarında veya futbol maçlarının öncesinde 

ve sonrasında yaşanan şiddet vakalarının haber medyası tarafından nasıl ele 

alındığı ve sunulduğu, medyanın etik sorumluluğu bağlamında 

değerlendirilmesi gereken bir alan olup, söz konusu bu haberlerin şiddeti, 

fanatizmi, holiganizmi, ayrımcılığı desteklemeyecek bir yayıncılık anlayışıyla 

oluşturulması gerekmektedir.  

Medyanın haber üretim sürecinde haber değeri ölçütleri çerçevesinde 

sıklıkla ele aldığı spor, toplumun da ilgiyle takip ettiği önemli bir alandır. Haber 

medyası da, ticari çıkarları ve benimsediği yayın politikası çerçevesinde kimi 

zaman spor haberlerinin ilgi çekici, yankı uyandıran, magazin odaklı ve taraflı 

bir şekilde sunulmasına hizmet edebilmektedir. Günümüzde bu alana ilişkin 

haberler aracılığıyla sunulan temsiller, toplumsal gerçekliğin yaratılmasına 

hizmet ederken, bu gerçekliğin arka plan bilgileri ve dayandığı kaynaklar ise 

sorgulanmadan kabul edilmektedir. Bir anlam üretme ve anlamlandırma pratiği 

olarak medya, gerçekliğin dil yoluyla yeniden üretildiği ve temsil edildiği bir 

alan inşa etmektedir (Poyraz, 2002: 17). Öyle ki, medyanın spor alanına yönelik 

kurguladığı gerçeklik de bu doğrultuda yapılandırılmakta ve alana ilişkin 

benimsenen negatif ve pozitif söylemler toplumsal algı inşasında büyük rol 

oynamaktadır. Haber medyası tarafından spor karşılaşmalarında ve özellikle de 

futbol maçlarında yaşanan şiddete ve arka plan bilgilerine yönelik topluma 

sunulan bilgiler, kimi zaman takımlar veya taraftarlar arasındaki şiddeti 

meşrulaştırmakta, haklılaştırmakta, kimi zaman da ayrımcı bir dil kullanımıyla 

fanatizmi ve holiganizmi pekiştirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz dijital 

iletişim çağında haber üretim sürecinin dijital ortamlar üzerinden şekillenmesi, 

medyanın etik sorumluluğuyla bağdaşmayan bu sorunların çok daha hızlı ve 

yoğun bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Kullanılan dil yoluyla toplumda 

rızası üretilen olaylar, ideolojiler, bireyler, ırklar ve bunun yansımalarını 

oluşturan egemen söylemler, günümüzde dijital medya ile dolaşıma 

sokulurken, bu değerlerin ötesinde kalanlar ise dışarı itilmektedir (Aydoğan 

Kılıç, 2020: 229). Bu bağlamda sporda şiddet ve medyaya yansımaları; 

konunun toplumsal, kültürel ve ideolojik bağlantılarıyla bütüncül perspektiften 

okunmasını gerekli kılmakla beraber, gazetecilik meslek etiği ve spor 

gazeteciliği alanları üzerinde duran bir bakış açısıyla da değerlendirme 

yapmayı zorunlu hale getirmektedir.  
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2.Sporda Şiddet Temalı Haberlerin Üretim Sürecine Spor 

Gazeteciliği ve Meslek Etiği Perspektifinden Bir Yaklaşım 

Spor gazeteciliği günümüzde medyada önemli bir uzmanlık alanı olup, 

spora ilişkin tüm kavramlara, bu kavram içeresinde yer alan spor faaliyetlerine 

ilişkin kurallara vakıf olmayı ve etik ilkeler doğrultusunda yapılandırılmış bir 

haber üretim sürecine entegre olmayı gerekli kılmaktadır. Toplumların 

kaynaşmasını, bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhu 

geliştirmesini desteklemesi beklenen sporun, medyada hangi söylem biçimiyle 

sunulduğu da bu beklentinin ne derece karşılandığını ortaya koyan önemli bir 

unsur olarak belirmektedir. Medyada yer alan spor haberlerinin, toplumda 

spora olan ilginin arttırılması, takımlar ve bireyler arasında bütünlük 

sağlanması ve başarının desteklenmesi yoluyla huzuru, dayanışmayı, zindeliği 

ve kültürel dinamizmi oluşturması beklenmektedir.  

Spor, tarihsel gelişim çizgisi içerisinde bireyler ve toplumlar arasında her 

zaman önemli görülmekle birlikte, spora ve spor içerisinde yer alan faaliyetlere 

yüklenen anlam da değişikliğe uğramıştır. Özellikle spor faaliyetlerinin 

rekabetin ön planda olduğu geniş bir alanı temsil etmeye başlaması, taraftar 

kitlelerini yaratırken sporun da metalaştığı ve medya aracılığıyla yoğun bir 

şekilde tüketildiği bir dönemin kapısını da aralamıştır. Sporun tüketimindeki 

artış ile birlikte artık naklen yayın gelirlerinden, lisanslı ürün satışlarına, yeni 

stadyumların inşasından spor sponsorluklarına kadar uzanan çok farklı alanları 

içeren bir endüstri ön plana çıkmıştır. (Talimciler, 2014: 29). Kuşkusuz karşı 

konulamaz bir endüstri olarak beliren spor karşısında medya da, bu büyülü ve 

güce dayalı alanın temsilini üstlenmeye başlamıştır. Spor faaliyetlerinin farklı 

bir endüstri yaratması, sporun ve medyanın birbirini destekleyerek var eden bir 

ilişki dinamiği içerisinde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Günümüzde bireyler futbol, basketbol, atletizm ve voleybol gibi spor 

aktivitelerini kendi aralarında kolaylıkla yapabilseler de profesyonel olarak 

futbol,  basketbol karşılaşmaları, araba yarışları, atletizm şampiyonaları gibi 

organizasyonların gerçekleştirilmesinde, medya spor için vazgeçilemez bir 

konumdadır (Sever, 2022: 240). Öyle ki, bu alanı günümüz koşulları içerisinde 

medyadan ayrı bir şekilde ele almak ve değerlendirmek mümkün 

gözükmemektedir.  

Medya ve spor faaliyetlerinin arasındaki karşılıklı bu ilişki, spor medyası 

adı altında yeni bir alan oluştururken, diğer yandan bu alanda uzmanlaşmış 
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gazetecilerin varlığını da gerekli kılmaktadır. Bakıldığında gazetelerin ilk 

dönemlerinde, günümüzdeki gibi spora ait özel sayfalar ve spor gazeteleri 

yoktu, modern sporun doğmasıyla birlikte gazete sayfalarında spora ayrı bir yer 

ayrılmış, akabinde de spor gazeteleri ve dergileri kendine yer bulmaya 

başlamıştır (Çetin, 2014: 62). Spor medyasının da bu şekilde gelişim 

göstermeye başlaması, sporun sadece televizyon programlarıyla değil aynı 

zamanda yazılı basın, dergiler ve günümüzde de dijital medya aracılığıyla 

gündeme gelmesinin de önünü açmıştır. Tüm bu söz konusu mecralarda 

üretime sokulan spor haberlerinin üreticisi konumunda olan gazeteciler ise, 

spor haberlerinin topluma ulaştırılmasında ve toplumsal algının 

şekillendirilmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Gazeteciler her zaman spor 

ve toplum arasında önemli kültürel aracılar olmuştur (Boyle, 2012). Bu alanda 

görev yapan ve kendini bu alana adamış gazetecilerin, spor faaliyetlerine 

yönelik kültürel bir aktarıcı olmasından dolayı, etik sorumluluğu merkezinde 

taşıması ve spor gazeteciliğinin içerisinde barındırdığı ruha ve bilgi birikimine 

sahip olması beklenmektedir.  

Spor haberleri, dünyada ve Türkiye’de spora dair tüm olayları ve 

etkinlikleri konu edinen bir yazın türüdür. Gazetelerde görev yapan spor 

muhabirlerinin ve yazar kadrosunun genellikle eski sporcu ve hakemlerden 

oluştuğu söylenebilmektedir (Tayfur, 2018: 79). Ancak burada sorgulanması 

gereken nokta, spor alanında faaliyet göstermiş ve sporun herhangi bir alanında 

deneyim sahibi olmuş kişilerin haberciliğe ilişkin ne kadar bilgi sahibi olduğu, 

tarafsızlık ilkesine ne kadar uyduğu ve habercilik etiğine ne kadar bağlı 

kaldığıdır. Spor medyası, spor faaliyetlerinin ve spora ilişkin gelişen anlık 

durumların geniş kitlelere aktarılmasında oldukça önemli bir role sahiptir. 

Özellikle spor organizasyonlarının çoğu zaman canlı yayınlandığı ve kitlelerce 

izlendiği için dikkatli ve özenli bir şekilde kaleme alınması gerekliliği açığa 

çıkmaktadır (Anadolu Ajansı, 2018: 107). Spor gazeteciliği, bir spor 

karşılaşmasının canlı olarak takip edilerek kitleye doğru ve tarafsız bir şekilde 

aktarılmasını içerdiği gibi aynı zamanda zamandan ve mekândan bağımsız 

olarak konusal formatta haber kaynaklarından edinilen bilgilerin toplum ile 

paylaşılmasını da kapsamaktadır. Olaysal ve konusal formatta bir anlatım 

bütünlüğüne sahip olan bu haberlerin doğru, tarafsız ve haber etiğine uygun bir 

şekilde oluşturulması gerekmektedir. Ancak spor olaylarını kitlelere 

aktarmakla yükümlü olan spor medyasının, zaman zaman etik ihlallerle 
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gündeme geldiği, bu durumun da okuyucular ve haber kaynakları başta olmak 

üzere pek çok kesimi olumsuz yönde etkilediği ve aynı zamanda gazetecilik 

mesleğinin saygınlığını zedelediği görülmektedir (Özsoy ve Eskicioğlu, 2007). 

Spor gazeteciliği, spor faaliyetlerine ve karşılaşmalarına yönelik doğru 

ve ciddi bilgiler vermenin yanında, kitleleri eğlendirme ve motive etme gibi 

işlevlere de sahiptir. Ancak son yıllarda, spor etiğine uymayan davranış 

kalıplarının ortaya çıkmasıyla yaşanan spor karşılaşmalarındaki şiddet olgusu, 

medya aracılığıyla topluma yoğun bir şekilde yansıtılabilmekte ve kimi zaman 

da benimsenen sunum biçimi ile toplumda kutuplaşmaya neden 

olunabilmektedir. Basın Konseyi, Basın Meslek İlkeleri aracılığıyla 

gazeteciliğin temel işlevinin gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan 

kamuoyuna yansıtmak olduğunu vurgulamıştır (Uzun, 2004). Spor 

medyasında, spor karşılaşmalarından kulüplere kadar yapılacak olan haberlerde 

mutlaka güvenilir kaynaklar ışığında tarafsızlık ilkesi temel alınarak hareket 

edilmesi gerekmektedir. Günümüzde spor karşılaşmalarının ve takımların 

büyük izleyici kitlesini de oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu 

faaliyetlerin gerçekleştiği anda ya da sonrasında sözel ve fiziksel şiddete dayalı 

spor etiğine uymayan pek çok olumsuz davranış biçimleriyle karşılaşıldığı 

söylenebilmektedir. Dahası, son yıllarda yaşanan bu olumsuz örnekler de haber 

medyasına farklı şekillerde yansımakta ve olaya ilişkin şiddetin yoğun olarak 

farklı sunumlar eşliğinde aktarıldığı gözlenmektedir.  

Gazetecilerin tarafsızlık ilkesini benimsemiş olmalarına rağmen, 

yaşanan olayları toplumsal yapıdan bağımsız bir şekilde değerlendiremeyeceği 

de göz önünde bulundurulması gereken ayrı bir husustur (Durgeç, 2021: 525). 

Spor içerisinde yaşanan şiddet, fanatizm ve nefret söylemi gibi sporun 

birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmacı ruhuna uymayan ve spor etiğine de 

ters düşen bu durum, çoğu zaman haber medyası aracılığıyla da varlığını devam 

ettirmekte ve böylelikle medya spor üzerinden gerçekleşen sorunlu bir varoluş 

mücadelesinin temsilini üstlenebilmektedir. Spor basını, özellikle yüksek 

taraftarlara sahip kulüplerinin gerçekleştirdiği karşılaşmaların öncesinde ve 

sonrasında, sporcuların, idarecilerin ya da teknik heyetin söylemlerini 

izleyiciye uygun bir üslupla sunmalıdır (Sever, 2022).  

Spor faaliyetleri ve sporda yaşanan olaylar, yayıncı kurumlar açısından 

önemli bir haber değeri taşımakta ve spor haberleri toplumun geniş bir kesimine 

hitap etmektedir. Heyecanın, duyguların ve mücadele ruhunun yoğun bir 
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şekilde aktarımına hizmet eden bu alan, gazetecinin deneyimine ve ardalan 

bilgisine bağlı olarak varlığını sürdürürken, bağlı bulunulan kurumun yayın 

politikasına bağlı olarak da biçimlenmektedir. Spor gazeteciliği, medyanın etik 

sorumluluğu üzerine temellenmesi ve kamusal yararı odağında tutması gereken 

bir alandır. Dolayısıyla gazetecilik meslek etiğini merkezinde tutan ve haber 

üretim sürecini bu doğrultuda şekillendiren yayıncı kurumların varlığını gerekli 

kılmaktadır. Meslek etiği, gazetecilerin mesleklerini icra ederken uymak 

zorunda olduğu kuralları ve ilkeleri ifade etmektedir (Özer, 2010: 154). 

Kuşkusuz bu kurallar ve ilkeler, gazetecinin güvenilir haber kaynaklarından 

almış oldukları bilgileri gerçeğe dayalı, dengeli ve tarafsız bir şekilde 

yansıtmasını ve toplum yararını önceliği haline getirmesini savunur. 

Demokratik toplumlara özgü olan en önemli unsurlardan birisi, vatandaşların 

bilgilendirilmiş katılımcılar haline gelmesidir (Madsar ve Yıldırım, 2021). Spor 

gazeteciliğinde de nihai amaç, toplumun spor faaliyetlerine, kulüplere, çeşitli 

amatör ve profesyonel düzeyde gerçekleştirilen etkinliklere yönelik 

bilgilendirilmesi ve bu süreçte aktif katılımlarının sağlanmasıdır. Gazeteciliğin 

mesleki kodları ve etik ilkeleri çerçevesinde, spor haberciliğinin bu amaca nasıl 

hizmet ettiği ve katılımcılığı sağlayarak ne derece etkin bir demokratik kültürü 

inşa ettiği de ayrı bir tartışma noktasıdır. 

Gazeteciliğin sahip olması gerektiği düşünülen toplumsal sorumluluğun 

normatif çerçevesini oluşturan etik kodlar, gazetecilerin haber üretim sürecini 

yönlendirmesi ve onu bir özne olarak sorumlu kılması üzerine şekillenmektedir 

(Taş, 2012: 125). Bu perspektiften ele alındığında, spor gazetecilerinden 

habercilik etiğine uygun bir yaklaşımı benimsemesi ve bu alanda ne derece 

başarılı olduğunun ve etkinlik kazandığının denetimini yapması 

beklenmektedir. Son zamanlarda haber medyasında yer alan spor temalı 

haberlerin yoğun olarak şiddet unsurlarıyla ilişkilendirilerek sunulduğu 

görülmektedir. İçerisinde bulunduğumuz küresel kapitalist sistemde metalaşan 

bir özellik gösteren spor faaliyetleri, yoğun bir tüketim içermekte ve kendine 

özgü bir taraftar kitlesi de inşa etmektedir. Söz konusu bu alan, taraftarlar ve 

kulüpler arasında yoğun bir rekabet alanı yaratarak güç ispatlama yarışına 

neden olurken, bu ezici rekabet adeta bir var olma ve kendini kabul ettirme 

savaşına dönmektedir. Sözel ve fiziki şiddetin kaçınılmaz bir sonuç olarak 

ortaya çıktığı bu faaliyet alanlarında spor; ayrımcılığın, fanatizmin, üstünlük 

sağlamanın ve varoluşun bir simgesi olarak görülmeye başlayan şiddetin 
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meşrulaştığı bir alana dönüşmektedir. Bununla beraber, sporda görülen şiddetin 

yoğun bir şekilde medyada yer alan haberler aracılığıyla topluma aktarıldığı 

düşünüldüğünde, kimi zaman medyanın da bu alandaki etik ihlallerin 

devamlılığının sağlanmasında başat bir rol üstlendiği görülmektedir. 

Medyada şiddet temalı spor haberlerinin tarafsız, ayrımcılığı ve 

kutuplaşmayı önleyici bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Son yıllarda haber 

medyasında spor ve şiddet ilişkili haberler, sayıca daha fazla kendine yer 

bulurken, bu haberlerin içeriğinde şiddetin altında yatan nedenler ve 

önlenmesinde yapılması gerekenler üzerinde durulmamaktadır. Spora konu 

edinilen taraftarları, oyuncuları, kulüpleri içerisinde barındırarak verilen şiddet 

olgusunun haber metinlerindeki sunumu toplumda panik uyandırabilmekte, 

şiddeti meşrulaştırabilmekte ve ayrımcılığı destekleyebilmektedir. Günümüzde 

geleneksel mecraların yanına eklemlenen dijital medya ortamları, kamu 

yararını tehdit edebilecek ve toplumda olumsuz bir duruma sebebiyet 

verebilecek örneklerin hızlı ve yoğun bir şekilde dolaşıma çıkarılmasına da 

hizmet etmektedir. Diğer yandan, gerek basılı gazetelerde gerekse de dijital 

gazetelerde okuduğumuz sporda şiddeti içeren haberlerin genellikle futbolla 

bağdaştırılarak verildiği gözlenmektedir. Kuşkusuz televizyon yayıncılığı ile 

birlikte, futbol artan bir ivmeyle eğlence endüstrisinin önemli bir ayağı haline 

gelmiş ve sahada oynanan oyun artık bir gösteriye dönüştürülmüştür (Demir, 

2017: 70). Televizyon ile başlayan bu süreç dijital medya ile daha da ivme 

kazanmış ve spor haberciliğinde futbol ile bağdaştırılan şiddete dair negatif 

söylemler de haberlerde daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu haberlerin, 

sporda futbol üzerinden yansıyan şiddeti hangi sunum biçimleriyle ortaya 

koyduğu ve bu süreçte nasıl bir işlev üstlendiği de üzerinde durulması ve 

cevaplanması gereken temel soruları oluşturmaktadır.  

3.Araştırmanın Yöntemi ve Amacı 

Çalışmanın bu kısmında sporda şiddet olgusunun haber medyasında nasıl 

sunulduğu üzerine bir araştırma gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın kavramsal 

kısmını destekleyecek güncel bir haber örneğinin gazeteler üzerinden nasıl 

topluma aktarıldığı üzerine değerlendirme yapılmakta ve bu analiz sonucunda 

spor gazeteciliği ve habercilik etiği üzerinden tartışma gerçekleştirilmektedir. 

Araştırmanın amacı, sporda şiddetin güncel bir olay örneği üzerinden haberler 

vasıtasıyla nasıl sunulduğunu ve temsil edildiğini ortaya koymaktır. Çalışmada 
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incelenen haberler, 27 Kasım 2022 tarihinde İzmir’de Göztepe ile Altay 

kulüpleri arasında gerçekleştirilen müsabaka sırasında bir tribünden diğer 

tribüne işaret fişeğinin atılmasıyla başlayan olayları konu edinmektedir. Sporda 

şiddet olgusunun yoğun bir şekilde gözlendiği ve haber medyası aracılığıyla 

yansıtıldığı güncel bir örnek olay olduğu için çalışma, bu konudaki haberler ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışmada ulusal gazetelerde yer alan 4 haber örneği 

seçilerek betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir.  

Betimsel analiz, metin içerisinde yer alan çeşitli kategorilere bağlı olarak 

üzerinde durulan ve konuya ilişkin arka plan bilgilerini araştırmacıya sunarak 

değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlayan bir nitel araştırma yöntemidir. 

Betimsel analizde amaç, araştırmacının gözlemleyerek ve görüşerek elde ettiği 

verileri, düzenli ve sistematik bir şekilde okuyucuya sunmasıdır (Karataş, 

2015). Böylelikle araştırmacı, bir metin içerisinde başlıklar ve kategoriler 

yoluyla belirlediği unsurları ön plana çıkarak değerlendirme imkânına sahip 

olabilmektedir. Betimsel analiz çerçeve oluşturma, tematik çerçeve bağlamında 

verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve son olarak bulguların 

yorumlanması şeklinde dört aşamadan oluşmaktadır (Altunışık vd. 2010: 

322’den akt. Furuncu Kutluhan ve Zinderen, 2021). Çalışmada ulusal 

gazetelerde yer alan haber örnekleri/başlıkları ve haberlerin bulunduğu 

sayfanın linkleri öncelikle tabloda sunulmuş ardından belirlenen kategoriler 

altında betimlemeye gidilmiştir.  
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4.Araştırmanın Bulguları 

Tablo-1: Göztepe-Altay Maçındaki Şiddet Olgusunu Konu Edinen Haber Örnekleri 

 

Haberler 

Haberin 

Başlığı 

 

Haberin Linki 

 

Haber 1 

Göztepe - 

Altay maçı 

tatil edildi 
 

https://www.posta.com.tr/spor/futbol/goztepe-altay-

macinda-olaylar-cikti-2588536 

Haber 2 Son dakika: 
Göztepe-

Altay maçında 

cinayet 

girişimi! İşaret 
fişeği atılan 

taraftar kanlar 

içinde yerde 

kaldı | Altay 
kalecisi de 

hastanelik 

oldu 

 

https://www.sabah.com.tr/galeri/spor/son-dakika-

haberi-goztepe-altay-maci-tatil-edildi-altay-kalecisi-

hastaneye-kaldirildi 

Haber 3 Göztepe - 

Altay maçında 
saha karıştı! 

Taraftar feci 

şekilde 

yaralandı, 
kaleci Ozan 

Evrim Özenç'e 

sopalı saldırı... 
İşaret fişeği ve 

sisin stada 

sokulmasında 

skandal 
ambulans 

şoförü 

detayı... 

 

https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/goztepe-altay-

macinda-saha-karisti-taraftar-feci-sekilde-yaralandi-

kaleci-ozan-evrim-ozence-sopali-saldiri-isaret-fisegi-ve-

sisin-stada-sokulmasinda-skandal-ambulans-detayi-

42178138 

Haber 4  Göztepe - 

Altay maçında 
olay çıktı! 

Sopayla 

kaleciye 

saldırdı 
 

https://www.milliyet.com.tr/skorer/goztepe-altay-

macinda-olay-cikti-sopayla-kaleciye-vurdu-6863819 

 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/goztepe
https://www.sabah.com.tr/haberleri/altay
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4.1.Sporda Şiddet Olgusunun Haber Metinleri Üzerinden 

Betimlenmesi 

Ulusal gazeteler kapsamında Posta, Sabah, Hürriyet ve Milliyet 

gazetelerinden alınan her bir haber örneğinin; şiddet içeren spor karşılaşmasını 

nasıl sunduğunu ortaya koymak amacıyla başlık, kaynak, konu, dil, sunum, 

kullanılan görsel öğeler üzerinden betimlemesi yapılmaktadır. Araştırma 

kapsamında analize tabi tutulan haberlerin, habere konu olan olayın yaşandığı 

ana ilişkin ilk verileri içermesine dikkat edilmiş, olayın farklı yansımalarına ve 

sonuçlarına yer veren haberler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Böyle 

bir yaklaşımın, olayın ilk anına ilişkin bilgilerin, şiddetin hangi unsurlar 

üzerinden kurulduğunu neden-sonuç ilişkisi içerisinde yansıtacağı varsayılarak 

konunun anlaşılması adına önemli olduğu düşünülmektedir.  

Haber-1’in Analizi: Göztepe- Altay Maçı Tatil Edildi  

27.11.2022 tarihinde yayınlanan ve son güncelleme tarihi 28.11.2022 

olan bu haber, Posta gazetesinde futbol başlığı altında yer almaktadır. Bu 

örneğin, olayın geçtiği ana ilişkin bilgileri ve verileri sunan ilk haberlerden biri 

olduğu anlaşılmaktadır. Haberin kaynağını ya da yazarını Demirören Haber 

Ajansı’na bağlı muhabirler oluşturmaktadır. Haberin başlığı, İzmir’de 

gerçekleşen Göztepe-Altay maçının tatil edilerek ertelendiğine ilişkin kısa bir 

bilgi verse de okuyucu haberin içeriğini okumadan maçın neden tatil edildiğini 

net olarak anlayamamaktadır. Başlık genel olarak maçın tatil edildiğine ilişkin 

bilgiyi okuyucuya sunup, her ne kadar sansasyonel ifadelere yer vermese de 

oldukça belirsiz ve sanki ciddi bir olay yaşanmamış şeklinde anlam içeren bir 

nitelik taşımaktadır. Haberin spotunda Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar 

sonucunda maçın tatil edildiğine ilişkin genel bir özet verilmiştir. Haberin 

girişinde (flaşında) ise, Altay tribününden işaret fişeğinin atılması sonucu bazı 

Göztepe tribünündeki taraftarların yaralandığı bilgisi sunulmuştur. Ayrıca bu 

olayın sonrasında Göztepe taraftarlarından birisinin de korner bayrağı direğiyle 

Altay kalecisi Ozan’a saldırdığı üzerine bilgiler de aktarılmıştır. “Ozan'a 

darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan 

yerde kaldı” cümlelerine haber metni içerisinde yer verilirken, 

hikayeleştirilmiş bir sunuma başvurulmuş ve kalecinin soyadı kullanılmamıştır. 

Haber aralarında olaya ilişkin görseller kullanılmış ve İhlas Haber Ajansı 

kaynaklı bir video da eklenmiştir. Haberde tribünler arasında yaşanan 
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gerginliğin net olarak yansıtıldığı ve kaleciye elinde direkle saldıran taraftarın 

görüntüsünün yer aldığı fotoğraflar kullanılmıştır. Kullanılan görseller ve 

videolar, spor karşılaşmasında yaşanan şiddetin net bir şekilde ortaya 

konulmasında ve haber metninin çerçevelendirilmesinde önemli bir işlev 

üstlenmektedir. Bu unsurların yanı sıra, haber neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde 

olayların gelişim seyrine bağlı olarak uzun tutulmuş ve ara başlıklarla 

desteklenmiştir. Ara başlıklarla yaşanılan şiddet olayının farklı yansımaları ve 

sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Stat’ın tahliye edildiği ve soyunma 

odalarında takım futbolcuları ve yöneticileri arasında da gerginlik yaşandığı ve 

polis ekiplerinin bu gerginliği önlemeye çalıştığı da haberde aktarılan bilgiler 

arasında yer almıştır. Diğer yandan, haber içeriğinde Gençlik ve Spor Bakanı 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sosyal medya üzerinden olaya ilişkin 

yapmış olduğu açıklamalar da “BAKAN KASAPOĞLU’NDAN KINAMA” ara 

başlığı altında yer verilmiştir. Haberin devamında kendisine işaret fişeğinin 

isabet etmesiyle yaralanan Göztepe taraftarının ambulansla hastaneye 

kaldırıldığı, yüzünde yanıklar oluştuğu ve ameliyat edileceğine ilişkin bilgiler 

aktarılmıştır. Ayrıca “OZAN’IN DA DURUMU İYİ” ara başlığı ve altında 

devamı sunulan bilgiler, Altay Kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında yarık 

oluştuğu ve kontrol altına alındığı da haber içerisinde olayın sonucunun 

yansımalarından biri olarak belirtilmiştir. Haberin biraz daha altına doğru 

inildiğinde, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in Altay kalecisini ve Göztepe 

taraftarını hastanede ziyaret ettiği belirtilmiş ve İzmir Valisi’nin beyanları 

aracılığıyla konuya ilişkin görüşleri sunulmuştur. Ayrıca İzmir Valisi’nin 

görüşleri çerçevesinde sosyal medyada ve diğer mecralarda spekülatif 

haberlerin dolaştığı ve bunların doğru olmadığı, taraftarların çatışmadığı 

bilgileri de aktarılmıştır. Diğer yandan, Valilik tarafından yapılan açıklamada 

işaret fişeğini ambulans şoförlerinin stata soktuğu ve bu olayın sorumlusu 

olarak görülen 21 kişinin de yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı da 

haberde verilen diğer bilgiler arasındadır. Haber genel olarak 

değerlendirildiğinde, olayın ilk anına ilişkin edinilen bilgilerin ve görüntülerin 

ulusal haber ajansları tarafından servis edilen verilerden oluştuğu 

görülmektedir. Haber oldukça uzun bir şekilde kurgulanmış ve olaya yönelik 

neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde pek çok unsura yoğun ara başlık kullanımıyla 

dikkat çekilmiştir. Söz konusu incelemeye alınan haber olayın ilk anına ilişkin 

pek çok bilgiyi bir arada sunduğundan, haberin bu kadar uzun bir şekilde 
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okuyucuya sunulması normal karşılanmaktadır. Haberin içeriğindeki görseller 

olaya ilişkin şiddeti net olarak yansıtırken, haberin arka plan bilgilerinin de 

açıkça sunulduğu görülmektedir. Olayın nedeninin ve sonucunun ortaya 

konularak haberde resmi haber kaynaklarının beyanlarına yer verilmektedir. 

Ancak nadiren de olsa metinde haber konusu içerisinde yer alan kişilerin olay 

anına ilişkin yaşadıkları ve maruz kaldıkları durumlar hikayeleştirilerek 

anlatılabilmekte, bu durum olaya olan yaklaşımın ciddiyetini ortadan 

kaldırabilmektedir.  

Haber 2’nin Analizi: Son dakika: Göztepe-Altay maçında cinayet 

girişimi! İşaret fişeği atılan taraftar kanlar içinde yerde kaldı | Altay kalecisi 

de hastanelik oldu 

Sabah gazetesinde 28.11.2022 tarihinde yayınlanan bu haber, galeri/son 

dakika başlığı altında yer almaktadır. Haber, diğer haber örneğinde olduğu gibi 

yine olayın oluştuğu ana ilişkin ilk verileri içermektedir. Habere oldukça uzun 

bir şekilde yer verilmiş olup, fotoğraf ve yazı birlikteliğinin bir arada sunulduğu 

bir haber içeriği ile karşılaşılmaktadır. Haberin kaynağının/yazarının 

belirtilmediği görülmektedir. Haberin başlığı son dakika şeklinde verilmiş ve 

haber Göztepe-Altay maçında yaşanan şiddet olaylarının cinayet girişimi ile 

ilişkilendiren ve aynı zamanda işaret fişeği isabet eden taraftarın da kanlar 

içerisinde kaldığını belirten abartılı, sansasyonel ve toplumu paniğe sevk 

edebilecek bir başlık kullanımıyla aktarılmıştır. Başlıkta aynı zamanda Altay 

kalecisinin de hastanelik olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bu habere ilişkin 

başlık, birden çok yargı içeren cümleye sahip olduğu için haberin spotu 

niteliğinde bir işlev üstlenmiştir. Haberle güçlü bağlantı kurması beklenen 

başlığın genellikle kısa, öz olması ve aynı zamanda abartılı ifadelerden uzak 

durması gerekmektedir. Sabah gazetesinde okuyucunun daha içeriğe geçmeden 

böylesine sansasyonel bir başlık sunumuyla karşılaşmasının, toplumda gençler 

ve takım taraftarları arasında büyük bir panik yaratabileceği, fanatizmi 

güçlendirebileceği ve şiddeti arttırabileceği düşünülmektedir. Haberin 

spotunda Göztepe-Altay derbisi sırasında inanılmaz olayların yaşandığı ifadesi 

kullanılmış, işaret fişeği isabet eden Göztepeli taraftarın kanlar içerisinde yerde 

kalarak ağır yaralandığı belirtilmiştir. Tüm bu açıklamaların devamında 

Göztepeli bir holiganın elindeki korner direğiyle Altay Kalecisi Ozan’ı 

hastanelik ettiği bilgilerine yer verilmiştir. Sonrasında ise, maçın tatil edildiği, 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/goztepe
https://www.sabah.com.tr/haberleri/altay
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işaret fişeğinin stata nasıl sokulduğunun ortaya çıktığı belirtilmiş, İşte son 

dakika haberinin detayları…şeklinde bir vurgu yapılarak okuyucu haberi 

okumaya davet edilmiştir. Haberin flaşında maça ilişkin genel bilgiler 

sunularak Göztepe-Altay arasında oynanan İzmir derbisinde flaş olaylar 

yaşandığı, maçın 22. dakikasında sahaya ambulansın girmesiyle taraftarın bunu 

fırsat bilerek futbolcuya korner direği ile saldırdığının bilgisi sunulmuştur. İşte 

tüm detaylar…  ifadesiyle okuyucunun metnin devamını okuması için ikinci bir 

çağrı yapılmıştır. Ayrıca haberde spot ve flaş içerisinde verilen bilgilerde 

tekrara düşüldüğü de görülmüştür. Haberin gövdesinde haberin içeriğini 

çerçeveleyen görsel unsurlar yoğun olarak kullanılmış ve altlarında ilgili 

görsele yönelik birkaç cümleyle açıklamalar yapılmıştır. Haber fotoğrafları net 

olarak spor anında yaşanan olayları ve şiddet unsurunu yansıtmaktadır. Sahayı, 

tribünlerdeki taraftalar arasındaki gerginliği/paniği, ambulansların olay anında 

sahada bulunmasını, işaret fişeği denk gelen taraftarın sedyedeki yaralı halini 

(görüntü flulaştırılarak sunulmuş) ve kalecinin yerde yatan şeklini sunan görsel 

unsurlara başvurulmuştur. Olayların gelişim seyrine göre ara başlıklarla 

desteklenen bir haber içeriği ile bu örnekte de karşılaşılmaktadır. “KORNER 

DİREĞİ İLE KALECİYİ DARBETTİ” ara başlığı ile Altay kalecisinin, bir 

Göztepe taraftarı tarafından saldırıya uğradığı ve buna sebebiyet veren kişinin 

de güvenlik güçleri tarafından durdurularak gözaltına alındığı bilgisi de haberin 

devamında sunulmuştur. Ardından kalecinin durumunun iyi olduğu bilgisi 

verilmiş ve “OZAN’IN DURUMU İYİ” şeklinde Posta gazetesinde olduğu gibi 

benzer bir ara başlık atıldığı ve Altay kalecisinin kafasında 4 santimetrelik yarık 

oluştuğu ve kontrol altında tutulduğu bilgisi de aktarılmıştır. Haber metninin 

altına doğru inildikçe Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalar 

çerçevesinde, işaret ve sis fişeklerinin ambulans şoförleri tarafından Altay 

tribününün bulunduğu tuvalete bırakıldığı bilgisi genel hatlarıyla sunulmuştur. 

Diğer yandan, bu olayların akabinde maçın tatil edildiği, soyunma odasındaki 

koridorda gerginlik yaşandığı, Göztepe taraftarının ameliyata alınacağı ve 

hayati tehlikesinin olmadığı da haberde kullanılan ara başlıklar ve altındaki 

ilgili içeriklerle okuyucuya aktarılmıştır. Haberde İzmir Valisi Yavuz 

Köşger’in olayla ilgisi olan 13 kişinin gözaltına alındığına ilişkin beyanına yer 

verilmiş, ardından Altay Başkanı Ayhan Dündar’ın yapmış olduğu 

açıklamalarla yaşanan iki olayın da utanç verici ve hayata kast edici olduğunun 

altı çizilmiştir. Haberin sonunda spor yazarı Levent Tüzemen’in görüşlerine de 
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yer verilmiş, bu olayın İzmir futboluna kara bir leke olarak geçtiği, olayın 

sorumlularına ceza verilmesi gerektiği kaynağın beyanları aracılığıyla 

vurgulanmıştır. Haber genel olarak değerlendirildiğinde, haberin içeriğinde 

başlıkta kullanıldığı şekliyle sansasyonel ifadelere başvurulmadığı 

görülmüştür. Haber spotunda ve girişinde bazı ifadelerde tekrara gidildiği 

görülse de, haberin gövdesinde olayın neden ve sonuç ilişkisi ara başlıklarla, 

haber kaynaklarıyla desteklenerek verilmiştir. Haber metni oldukça uzun bir 

şekilde kurgulanmış olup, haberde görseller ön plana çıkartılmış ve görselleri 

açıklayan içerikler ise, kısa tutulmuştur.  

Haber 3’ün Analizi: Göztepe - Altay maçında saha karıştı! Taraftar feci 

şekilde yaralandı, kaleci Ozan Evrim Özenç'e sopalı saldırı... İşaret fişeği ve 

sisin stada sokulmasında skandal ambulans şoförü detayı... 

Hürriyet gazetesinin 28.11.2022 tarihli bu haberi, Hürriyet Spor Arena 

başlığı içerisinde yer almıştır. Kaynağını Demirören Haber Ajansı 

oluşturmaktadır. Haberin başlığının Sabah gazetesinde olduğu gibi Hürriyet 

gazetesinde de uzun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Göztepe-Altay 

maçında sahanın karıştığı, taraftarın feci şekilde yaralandığı, Kaleci Ozan 

Evrim Özenç’e sopalı saldırıda bulunulduğu ve son olarak da işaret fişeğinin ve 

sisin stata sokulmasında ambulans şoförü ile ilgili bir ayrıntı olduğu tek bir 

başlıkta sunulmuş, okuyucunun dikkati çekilmiştir. Bu haberde başlık yoluyla 

haberin içeriği net bir şekilde sunulmuş, ancak uzun başlık kullanımına 

gidilerek her ne kadar Sabah gazetesindeki kadar olmasa da yine sansasyonel 

bir sunum gerçekleştirilmiş ve son olarak okuyucu haberin tamamını okuması 

için metne davet edilmiştir. Bu örnekte de başlığın adeta haberi sansasyonel 

ifadelerle özetleyen bir spot görevi gördüğü düşünülmektedir. Haberin 

spotunda ise, İzmir’de Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle 

maçın tatil edildiği, Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atıldığı sırada 

sahaya giren bir Göztepe taraftarının da Altay kalecisi Ozan’a korner direği ile 

saldırdığı bilgileri sunulmuştur. Ayrıca haberin spotunda 21 kişinin olayla ilgili 

olarak gözaltına alındığı bildirilmiş, işaret fişeğinin ve sisin stadyuma 

sokulmasına ilişkin skandal ambulans şoförü detayı için de ‘yok artık’ 

dedirtti… şeklindeki bir ifadeyle cümle sonlandırılmıştır. Spor gazeteciliğinde, 

özellikle sporda şiddet konusu işlenirken, olaya ilişkin neden-sonuç ilişkisi 

gerçeğe dayalı bir şekilde verilmeli, ancak sansasyonel ve abartılı 
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aktarımlardan, yorum içeren kelimelerden uzak durulmalıdır. Bu haberleri 

gençlerin, taraftarların ve geniş izleyici kitlesinin takip ettiği düşünüldüğünde, 

gerçeklerin haber kaynaklarından alınan bilgilerin dengeli yansıtılması yoluyla 

tarafsız ve yorumdan uzak bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Haberin 

flaşında Göztepe-Altay maçına taraftarlar arasında büyük bir ilgi gösterildiği 

belirtilirken, karşılaşmanın 19. dakikasında da olayların yaşandığına ilişkin 

bilgi sunulmuştur. Uzun haber metni içerisinde sunulan olayın arka plan 

bilgileri, diğer incelenen haberlerde olduğu gibi ara başlık kullanımı ve 

açıklamalar ile desteklenmiştir. Haberin gövdesindeki ilk ara başlık ve 

açıklamaları Altay tribünlerinden atılan fişek sonucu Göztepeli taraftarlardan 

bazılarının yaralandığı bilgisi sunulmuş ve burada diğer incelenen örneklerin 

aksine tek bir taraftar değil taraftarların bazıları ifadesine yer verilmiştir. Bunun 

üzerine sahaya iki ambulansın gelmesiyle beraber sahaya inen bir Göztepe 

taraftarının Altay kalecisi Ozan’a saldırdığı belirtilmiştir. Haberde “..Ozan’a 

darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı” ifadesi haberin ilgili 

kısmında geçmekte ve haberde “yaka paça” kelimesi  habere muhabirin 

yorumunu eklemekte, tarafsızlığını ortadan kaldırmakta ve haberde abartılı bir 

söylemi inşa etmektedir. Bu durumda spor gazeteciliği bağlamında 

düşünüldüğünde, taraftarın gözaltına alındığı bilgisinin yalın olarak sunulması 

gerektiği düşünülmektedir. Haber metninde bu bilgiler verildikten sonra Altay 

kalecisinin ve taraftarın hastaneye kaldırıldığına, durumlarının iyi olduğuna 

ilişkin bilgiler de okuyucuya aktarılmıştır. Haberin devamında da diğer iki 

haber örneğinde olduğu gibi soyunma odasında takımlar arasında gerginlik 

olduğu bilgileri sunulmakta ve yine İzmir Valisi’nin beyanlarına haberin 

içeriğinde yer verilmektedir. Haberde resmi kaynak kullanımı yoluyla işaret 

fişeğini sokanların özel ambulans şirketi şoförlerinin olduğunun altı çizilmiş ve 

olayla ilgili toplamda 21 kişinin yakalanarak hakkında adli soruşturma 

başlatıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca bu bilgiler verildikten sonra “TOPLAM 21 

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA” şeklinde ara başlık kullanılarak aynı konuların ve 

bilgilerin aktarılması yoluyla verilen bilgilerde tekrara düşüldüğü görülmüştür. 

Haberin sonuna doğru ilerledikçe özel ambulans şirketi ile ilgili Sağlık 

Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğine ve ambulans şoförleri ile 

taraftarların telefon görüşme geçmişlerinin inceleneceğine ilişkin -diğer 

gazetelerle karşılaştırıldığında- farklı bilgilere de yer verildiği görülmüştür. 

Haberin sonunda Altay kalecisinin taburcu edildiği ve yaralanan taraftarın ise, 
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hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca haber Türkiye 

Futbol Federasyonu’nun olaya ilişkin yapmış olduğu kınama mesajı ile sona 

ermiştir. Habere ilişkin görseller incelenen diğer gazetelerde olduğu gibi 

yaşanan olayı aktaran şekilde sunulmuş, Göztepe-Altay maçında yaşanan 

olaylara ilişkin fotoğraflar ayrı bir galeride aktarılmıştır. Haber genel olarak 

değerlendirildiğinde, haberin olayın neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde farklı 

yansımalarıyla sunulduğu, haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin 

sunumunda zaman zaman tekrara düşüldüğü görülmektedir. Diğer yandan, 

gerek haberin başlığında kullanılan ifadelerde gerekse de metin içerisinde yer 

alan ifadelerde zaman zaman yoruma gidildiği ve sansasyonel ifadelere yer 

verildiği gözlenmektedir.  

Haber 4’ün Analizi: Göztepe - Altay maçında olay çıktı! Sopayla 

kaleciye saldırdı 

28.11.2022 tarihli bu haber, Milliyet gazetesinde Skorer sayfasında yer 

almaktadır. Haberin kaynağını, Demirören Haber Ajansı’na bağlı muhabirler 

oluşturmaktadır. Haberin başlığı kısa ifadelerle verilmiş ve başlıkta net bilgiler 

sunulmuştur. Haber 2’nin ve Haber 3’ün başlığında karşılaşılan uzun cümlelere 

ve yoğun sansasyonellik içeren ifadelere incelenen bu örnekte yer verilmediği 

görülmektedir. Haber başlığının devamında “Sopayla kaleciye saldırdı” ifadesi 

haber başlığının bir önceki cümleyle bütünsel anlamını sağlarken, kimin 

kaleciye saldırdığını öğrenmek için okuyucu haber metnine 

yönlendirilmektedir. Ayrıca başlık Göztepe-Altay maçında yaşanan olayları, 

sadece kaleciye saldırma anıyla ilişkilendirmekte ve işaret fişeği atılması 

sonucu yaralanan taraftara ilişkin bilgi sunmamaktadır. Haberin spotunda 

Göztepe-Altay maçında olay çıktığı, sahaya giren bir taraftarın elindeki sopayla 

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e vurduğu ve maçta çıkan olaylar nedeniyle 

maçın ertelendiği bilgisi sunulmuştur. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu 

tarafından açıklama geldiği ve Altay taraftarlarının 7 saat sonra stattan çıkışına 

izin verildiği de spotta verilen bilgiler arasındadır. Diğer incelenen haberlerle 

karşılaştırıldığında, haberin spotunun biraz daha farklı bilgiler ışığında 

oluşturulduğu görülmektedir. Spotun hemen ardından olaya ilişkin fotoğraf 

arşivi de sunulmuştur. Diğer haberlerde kullanılan fotoğrafların burada da aynı 

şekilde aktarıldığı görülmektedir. Haberin flaşında Göztepe-Altay arasında 

gerçekleşen İzmir derbisinde çıkan olaylar sonucu maçın ertelendiği bilgisi 
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verilmiş, maçın 19. dakikasında ortalığın karıştığı ve Altay tribünlerinden 

Göztepe tribününe fişek atılması sonucu bazı taraftarların yaralandığı bilgisi 

Hürriyet gazetesinde verildiği gibi aynı şekilde aktarılmıştır. Bunun üzerine 

sopayla kaleciye saldırıldığına ilişkin bilgiler sunulurken, bunu uygulayan 

taraftara yönelik “yaka paça gözaltına alındı” ifadesiyle bu haber örneğinde 

de karşılaşılmaktadır. Haber, diğer incelenen haber örneklerinde olduğu gibi 

oldukça uzun kurgulanmış ve haberde ara başlık kullanımıyla olayın arka plan 

bilgileri ve haber kaynaklarından edinilen bilgiler sunulmuştur. Haberin 

gövdesinde, Hürriyet gazetesinde olduğu gibi Altay kalecisinin hastaneye 

kaldırıldığı bilgisi aktarılmış, ayrıca haberde hastane tarafından yaralının 

durumuna ilişkin yapılan açıklamalara da başvurulmuştur. Sonrasında ise, 

haber metni içerisinde maçın ertelendiğine ve yine diğer haber örneklerinde 

olduğu gibi İzmir Valisi aracılığıyla 13 kişinin gözaltına alındığına dair 

bilgilere yer verilmiştir. Bunların yanı sıra, haber metni içerisinde ilerledikçe 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sosyal 

medyasından yaşanan olaylara ilişkin paylaşımına ve yine Ak Parti Genel 

Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medyasından 

yaşanan olaylara ilişkin paylaşımına yer verilmiştir. Haber metninin sonuna 

doğru ilerledikçe Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuya ilişkin kınama 

mesajı aktarılmış, ardından Altay kalecisine saldıran taraftarın gözaltına 

alındığına, soyunma odası koridorunda gerginlik olduğuna, statta yapılan anons 

ile maçın tatil edildiğine ve ileri bir tarihte yeniden oynanacağına yönelik 

bilgiler sunulmuştur. Ayrıca haberde Altay taraftarlarının 7 saat sonra stattan 

çıkarıldığı ve haberin sonunda atılan fişek sonucu yaralanan taraftarın 

hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bilgileri haberin sonuna doğru 

verilmiştir. Haberin sonunda haberin konu edinildiği olaydan bağımsız 

“MAÇTAN NOTLAR” ara başlığıyla incelenen diğer haber örneklerinden farklı 

olarak Göztepe-Altay maçına ilişkin okuyucuya genel bilgiler aktarılmıştır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, oldukça geniş bir arka plan bilgisiyle 

haberin inşa edildiği, Hürriyet gazetesinde de üzerinde durulan yoruma dayalı 

ifadelerin kullanımının, Milliyet gazetesinde yer alan haber örneğinde de aynı 

şekilde olduğu görülmektedir. Başlık kullanımı ve haber içeriği genel hatlarıyla 

olaya ilişkin neden-sonuç ilişkisini kurmakta ayrıca, diğer haber örneklerinde 

yer verilmeyen bilgiler de içerikte sunulmaktadır. Habere ilişkin görseller diğer 

haber örneklerinde olduğu gibi kullanılmakta ve bir görselde fotoğraf altı 
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yazısına da yer verildiği görülmektedir. Fotoğrafta Altay kalecisine yönelik 

gerçekleşen saldırı anına ilişkin görüntü yer alırken, altında da olaya ilişkin 

bilgiler sunulmaktadır.  

5. Sonuç 

Spor, bir toplumda bireyleri ve grupları birleştiren, bütünleştiren ve 

takım ruhunu geliştiren fiziksel ve kültürel bağlamda değerlendirilebilecek 

önemli bir etkinliktir. Sporun geçmişten günümüze anlamı değişmiş, faaliyet 

alanları genişlemiş ve böylelikle spor rekabetin yoğun olarak yaşandığı 

alanlardan birisi haline dönüşmüştür. Sporun geniş sahalarda profesyonelliğe 

yapılan vurgusu, sporun metalaşmasına neden olmuş ve spor faaliyetlerinin 

izleyicisi genişlemiş ve spor yoğun bir tüketim alanının merkezi haline 

gelmiştir. Sporun bu denli yoğun bir tüketim alanı haline gelmesi ve 

endüstrileşmesi, medyanın da bu alan içerisinde aktif bir rol üstlenmesini 

sağlamıştır. Sporun endüstrileştiği ve spor medyası içerisinde en fazla anılan 

alanlardan birisi olarak futbol, günümüzde belki de haber medyası aracılığıyla 

en çok temsil edilen spor faaliyetlerinden birisini oluşturmaktadır. Özellikle 

televizyon yayıncılığı ile maç yayınlarının ve spor programlarının artmasıyla 

popüler olmaya başlayan spor gazeteciliği, dijital medyaya geçiş süreci ile 

birlikte hızlı ve yoğun bir uygulama alanı inşa etmiştir. 

Sporun endüstrileşmesi süreci; taraftar kitleleri arasında fanatizme, 

holiganizme ve şiddete dayalı olayların sıklıkla yaşanmasını ve medya 

aracılığıyla topluma aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Kimi zaman taraftarları, 

sporcuları ve takım oyuncularını da içerisine dahil eden şiddeti, ötekileştirmeyi 

ve nefret söylemini içerisinde barındıran olumsuz olaylar ve söylemler, sporun 

toplumu birleştirici ve uzlaştırmacı özelliğine ters düşmektedir. Son 

zamanlarda sporda şiddetin ve negatif söylemlerin yoğun bir uğrağı olarak 

futbol karşılaşmaları temel alınmakta ve futbol üzerinden sporda şiddeti 

yansıtan pek çok olumsuz örnek ile karşılaşılmaktadır. Sporda yaşanan şiddetin 

haber medyası aracılığıyla geniş kitlelere aktarıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu haberlerin sunum biçimi oldukça önemlidir. Sporda 

yaşanan şiddetin ve şiddeti yansıtan olayın, gerçekliğine bağlı kalınarak 

güvenilir haber kaynaklarından edinilen bilgiler ışığında dengeli ve tarafsız bir 

şekilde topluma aktarılması oldukça önemlidir. Sporun hangi faaliyet alanında 

yaşanırsa yaşansın bir şiddet olayının, olayın gerçekliğine uygun bir şekilde 
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topluma aktarılması öncelikli amaç haline gelirken, haberlerin başlığında ve 

gövdesinde kullanılan ifadelerin tarafsız, abartıdan uzak, toplumda panik 

oluşturmayacak ve taraflar arasında kutuplaşmayı desteklemeyecek bir şekilde 

yapılandırılması gerekmektedir. Haberde kullanılan görsellerin ve videoların, 

yine aynı şekilde medya etiğine ters düşmeyecek ve toplumu harekete geçirerek 

şiddeti özendirmeyecek şekilde aktarılması da medya etiği bağlamında 

üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 

Spor gazeteciliği, öncelikli olarak medya etiğini ve kamusal yararı 

merkezinde bulundurması gereken bir uzmanlık alanıdır. Bu öncelikli amacın 

üzerine temellenen mesleki bilgi ve tecrübe ise, haber üretim sürecinde 

gazeteciye izlek oluşturan önemli bir unsurdur. Spor gazetecileri, spor ile ilgili 

medyaya yansıyan haberlerin sunumuna bağlı olarak konuya ilişkin toplumsal 

algının oluşturulmasında önemli bir konumdadır. Bu çalışmada, haber medyası 

üzerinden spor faaliyetlerinde yaşanan şiddetin nasıl aktarıldığı konu 

edinilmektedir. Çalışmada öncelikle sporda şiddet temalı haberlerin nasıl 

yapılması gerektiğine yönelik gazetecilik meslek etiği ve spor gazeteciliği 

perspektifinden değerlendirilme yapılmış, ardından sporda şiddet olgusunun 

medyaya yansımalarını incelemek adına güncel bir örnek olarak ele alınan 

İzmir Göztepe-Altay derbisinde yaşanan şiddet olaylarının ulusal gazetelere 

nasıl yansıdığına ilişkin betimsel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

Posta, Sabah, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yer alan haberler, olayın 

neden-sonuç ilişkisinin sunumu, başlık kullanımı, içeriklerdeki ifadeler, sunum 

biçimleri, kullanılan görseller ve başvurulan kaynaklar bakımından 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Toplamda 4 haber üzerinden gerçekleştirilen analizde, gazetelerin genel 

olarak şiddet içeren konuyu neden-sonuç ilişkisi bağlamında ara başlıklarla 

destekleyerek uzun ve ayrıntılı bir şekilde ele aldığı görülmüştür. Çoğunlukla 

haberlerin ve görsellerin kaynağı ulusal haber ajansı olurken, habere ilişkin 

ayrıntılar ve ayrıntılara ilişkin sunum sıraları gazeteler arasındaki farklılık 

gösterebilmektedir. Gazetelerde kullanılan görsel unsurlar, aynı ve benzer 

unsurlar taşımakta, olayın gerçekleştiği anı içerikteki yazı birlikteliği ile 

çerçevelemektedir. Haber içerikleri genellikle bir taraftarın karşı tribünden 

fırlatılan işaret fişeği ile yaralandığı ve aynı zamanda başka bir taraftarın da 

elindeki korner bayrağı direğiyle kaleciye saldırma anını işlediği görülmekte ve 

işlenen bu konu görsel unsurlarla da çerçevelenerek sunulmaktadır. Genel 
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olarak haberlerde yer alan içeriklerin resmi haber kaynaklarından elde edilen 

bilgiler ışığında aktarıldığı görülmekle birlikte, bazı gazetelerdeki haberlerin 

başlık kullanımıyla ve içeriklerde yer alan ifadeler yoluyla sansasyonel, dikkat 

çekici, abartılı ve kimi zaman da yoruma dayalı bir sunumla oluşturulduğu da 

görülmektedir. Sporda şiddet konulu haberlerin olayı normalleştirici bir 

biçimde aktarılmaması ve diğer yandan, toplumda yankı uyandırıcı ve toplumu 

harekete geçirici bir şekilde sunulmaması da gerekmektedir. Toplumun geniş 

bir kesimine hitap eden bu haberler; gençleri, taraftarları ve takımları yakından 

ilgilendirmekte ve dolayısıyla ilgiyle takip edilen bu haberlerin sunum 

biçiminin toplumda taraflar arasında kutuplaşmayı arttırmaması 

beklenmektedir. Sporun hangi faaliyet alanında olursa olsun şiddet olgusu, 

gerek spor etiği gerekse de medya etiği bağlamında asla kabul edilemeyecek ve 

meşrulaştırılamayacak bir olgudur. Sporda şiddet olaylarının son zamanlarda 

artması, haber medyasının ve bu alanda görev yapan spor gazetecilerinin 

konuyu nedenleriyle, sonuçlarıyla ve çözümü konusunda neler yapılması 

gerektiğiyle ele almasını gerekli kılmaktadır. Sporda sorunlu bir varoluş 

mücadelesi olarak şiddet unsurunun haber içeriklerinde gerçekliğine uygun 

olarak dengeli, tarafsız bir sunumla okuyucuya aktarılması ve çözümü 

konusunda yapılması gerekenlerin uzman bakış açılarıyla ortaya konulması 

önem arz etmektedir.   
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GİRİŞ 

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların ticari eylemlerini sürdürürken 

ekonomik sorumluluklarının yanı sıra sosyal paydaşlarına karşı da sorumlu 

olduklarını ifade eden bir kavramdır. Sosyal sorumluluk, kurumların 

sürdürülebilirlik kapsamında doğal kaynakların gelecek kuşakların da yaşamını 

devam ettirebilmesini sağlayacak şekilde kullanmasını gerektirmektedir.  

Carroll’a göre (1991: 42) kurumların ekonomik, hukuki, etik ve sosyal 

olmak üzere dört temel sorumluluğu bulunmaktadır. Kullandığı kaynakları 

etkili ve verimli kullanması ekonomik sorumluluklarındandır. Kurumların kar 

ederken ülke ekonomisine katkı sağlaması ekonomik sorumluluklarındandır. 

Kurumların ikinci temel sorumluluğu yasal sorumluluktur. Yasal sorumluluk 

kapsamında kurumların, toplumda uyulması gereken kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere uygun çerçevede hareket etmesi söz konusu olmaktadır. Ahlaki 

sorumluluk, kurumun fiyatlarını makul düzeyde tutması, çalışanlarına eşit 

istihdam olanağı sunması ve tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine 

getirmesi olarak ifade edilmektedir. Kurumların sosyal sorumlulukları ise, 

kendi çıkarlarının yanı sıra toplumun çıkarlarını da gözeterek eylemlerde 

bulunmasıdır. Kurumların kurumsal vatandaş olarak sorumluluklarını 

gözetmesi durumu söz konusu olmaktadır (Peltekoğlu, 2014: 190-191). 

Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk kavramları birbiriyle ilişkili 

kavramlardır. Halkla ilişkiler uzmanları kurumun iç ve dış tüm paydaşlarıyla 

iletişime geçerek paydaşlardan aldıkları geribildirimleri üst yönetime iletmekte 

ve toplumsal çevrenin ihtiyaçlarını bilerek bu noktada kurumun topluma katkı 

sağlamasını desteklemektedir. Bunların sonucunda ise, kurumların sosyal 

sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında öncelikle sosyal sorumluluk kavramına yönelik 

literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye 

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web sitelerinde yer alan sosyal 

sorumluluk faaliyetleri incelenmiştir. Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde yer 

alan sosyal sorumluluk temaları eğitim, çevre, kültür sanat olarak 3 tema 

kapsamında incelenirken; Yapı Kredi Bankası’nın sosyal sorumluluk 

çalışmaları eğitim, çevre, kültür sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri, 

engelsiz bankacılık ve Yapı Kredi gönüllüleri olmak üzere 6 temada 

incelenmiştir. Kurumların, yoğun olarak eğitim teması kapsamında sosyal 

sorumluluk faaliyetinde bulundukları tespit edilmiştir. İş Bankası ve Yapı Kredi 

Bankası’nın eğitim, çevre ve kültür sanat projeleri kapsamında benzer 

temalarda sosyal sorumluluk projelerinde bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası’nın engelsiz bankacılık ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği projeleri ile İş Bankası tarafından gerçekleşen sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinden farklılaştığı görülmektedir. 

 

 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 530 

 

1. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

 Sosyal sorumluluk kavramını incelemeden önce salt sorumluluk 

kavramını ele almak konunun anlaşılması açısından önemli olmaktadır. 

Korkmaz (2009: 20)’a göre sorumluluk, topluluk halinde yaşamanın bir 

gerekliliğidir. Sorumluluk, bireyin yaşamını devam ettirirken önce kendisine 

sonra ise, çevresine, içinde bulunduğu topluma ve tüm insanlara karşı yapması 

gerekeni, diğer insanların hakkını ihlal etmeden yapması olarak 

açıklanmaktadır. Milletlerin geleceği, ülkelerin kalkınması ve refah bir toplum 

oluşması bireylerin sorumlu davranışlarıyla ve yapması gereken davranışları 

gerçekleştirmesiyle mümkün olmaktadır. Sorumluluk, ahlaki özellikleri de 

bünyesinde barındıran bir kavramdır. Bu nedenle eyleme dökülen 

sorumluluğun ahlaki değerlere bağlı olması gerekliliği söz konusu olmaktadır. 

Kotler ve Lee (2017: 2-3) kurumsal sosyal sorumluluk kavramını “İsteğe 

bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun 

refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülük.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kavramın ana unsuru ise isteğe bağlı kelimesidir. Burada yasalarla emredilen 

ya da ahlaki veya etik nitelikte olduğu için gerçekleştirilmesi beklenilen iş 

faaliyetleri kastedilmemektedir. Bundan ziyade kurumun bu tür faaliyetlerde 

bulunurken ve katkı sağlarken gösterdiği gönüllü bir yükümlülük söz 

konusudur. Kurumun sosyal sorumlu olarak tasvir edilmesi için bu tür bir 

yükümlülüğün sergilenmesi gerekliliğinden söz edilmektedir. Finansal ya da 

finansal olmayan katkılar yeni iş faaliyetleri çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. Tanımda geçen toplumun refahı terimi ise, insani 

koşulları ve çevre ile ilgili konuları kapsamaktadır.  

Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma terimiyle birlikte 

gelişen ve son zamanlarda iş dünyası ve sivil toplumu aynı ortak paydada 

buluşturan bir kavram haline gelmiştir. Bu kavram, kurumların ticari 

faaliyetleriyle birlikte “sosyal paydaşları”ına karşı da sorumlu olduklarını 

savunmaktadır (Narman, 2015: 193). Bu bağlamda sosyal sorumluluk 

kurumunların çalışmalarını gerçekleştirirken hem paydaşlarına katkı 

sağlanmasını hem de sürdürülebilir faaliyetlerle doğal kaynakların gelecek 

kuşakların da yaşamını sürdürebilmesini sağlayacak şekilde korunmasını ifade 

etmektedir. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, OECD ve Dünya Bankası gibi 

uluslararası kuruluşlar “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramını 

önemsemektedir. Kurumların ekonomik, hukuki, etik ve sosyal olmak üzere 

dört temel sorumlulukları vardır (Erdoğan, Akbulut, 2015: 92). Bu kapsamda 

Caroll’ın kurumsal sosyal sorumluluk piramidi aşağıda şu şekilde ayrıntılı 

olarak gösterilmiştir (1991: 42): 
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Şekil 1: Carroll’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Carroll, 1991: 42 

 

Yukarıda Şekil 1’de yer alan kurumsal sosyal sorumluluk piramidine 

göre kurumların 4 temel sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bunlar aşağıda 

şu şekilde açıklanmıştır (Peltekoğlu, 2014: 190-191): 

• Ekonomik Sorumluluklar: Kurumun ekonomik sorumlulukları 

kullandığı kaynakları etkili ve verimli kullanmasıdır. Kurumun 

gerçekleştirdiği üretim miktarının ve kalitesinin toplumsal ihtiyaçlara 

cevap vermesi ve buna paralel olarak kurumun faaliyetlerinden kar 

elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır. 

Hayırseverlik Yönlü (Gönüllü) 

Sorumluluk 

Kurumsal vatandaş ol, 

kaynaklarını topluma aktar ve 

toplumun yaşam kalitesini arttır. 

 

Etik Sorumluluk 

Dürüst ol, doğru olanı yapmaya kendini mecbur hisset, 

doğru ve adil ol ve çevrene zarar vermekten kaçın 

Yasal Sorumluluk 

Kanunlar doğru ve yanlışın toplum tarafından kodlanmış halidir, kanunlara 

göre hareket et. 

Ekonomik Sorumluluk 

Karlılık kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde yer alan en önemli ögedir. Bu nedenle karlı ol. 
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• Yasal Sorumluluklar: Kurumun içinde yer aldığı toplumda uyulması 

gereken kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hareket 

etmesini kapsamaktadır. 

• Ahlaki Sorumluluklar: Kurumun ahlaki sorumlulukları; fiyatlarını 

makul düzeyde tutması, fırsatçılıktan kaçınması, haksız rekabet ve 

doğruluğu olmayan reklamdan kaçınması, alacaklarına karşı dürüst 

davranması, çalışanlarına yönelik adil davranışta bulunması, eşit 

istihdam olanaklarını sunması ve son olarak da kurumun çevresindeki 

kişi ve kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi 

sorumlulukları kapsamaktadır. 

• Sosyal Sorumluluklar: Kurumların kendi çıkarlarına ek olarak 

toplumun çıkarlarını da gözeterek faaliyette bulunmasını ifade 

etmektedir. Bu amaçla kurumun yaptığı hayırseverlik ve gönüllüğe 

dayalı sosyal sorumluluk çalışmaları yapması bu kapsamda 

değerlendirilebilir.  

Dolayısıyla kurumun ilk sorumluluğu, kar maksimizasyonudur ve kurum 

kanunlara uyarak yasal sorumluluğunu göz önünde bulundurarak bu karı 

sağlamaktadır. Kurum kanunlara uygun davranırken içinde bulunduğu 

toplumun gelenek ve göreneklerine uygun etik çerçevede hareket etmektedir. 

Son olarak ise kurum topluma gönüllü olarak katkı sağlarken vatandaşlık 

görevini yerine getirmektedir. Bu kavram ise, “kurumsal vatandaşlık” ile ifade 

edilmektedir. Kurumsal vatandaşlık ise kurumun hem kendine hem de topluma 

karşı fayda sağlamasıdır. Çünkü kurumun devamlılığının sağlanması toplumun 

devamlılığının sağlanması birbiriyle ilintili kavramlardır. Kurumun içinde 

bulunduğu topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmesi durumu söz konusu 

olmaktadır.  Topluma yönelik sorumluluğunu yerine getirmeyen bir kurumun 

tüm iletişim çabalarının işlevsiz hale gelmesi durumundan söz edilebilir 

(Özgen, 2017: 28-30). Kotler ve Lee kurumsal sosyal sorumluluk yönünde aktif 

olan kurumların hayatta kalma süresinin diğer kurumlara göre daha fazla 

olduğunu ifade etmektedir. (2017: 10). Kurumlar sosyal sorumluluk 

uygulamaları neticesinde yalnızca karlılığı arttırmanın da ötesinde kamu 

yararını gözettiklerinde kurumsal vatandaş olarak topluma karşı 

sorumluluklarını da yerine getirmektedir. 

Kuruluşlar, toplumda ‘vatandaş’ olarak yer almaları gerektiğini fark 

etmişlerdir. Bu gerekliliğe ek olarak toplum içinde sosyal değişimi sağlamak 

amacıyla kurumların aracı olma rolleri söz konusu olmuştur (Seitel, 2016: 277). 

Toplumsal değişimi sağlamaya yönelik yapılan sosyal sorumluluk çalışmaları 

ise belirli stratejilere göre gerçekleştirilen uzun soluklu etkinlikler olmaktadır 

(Özgen, 2017: 45). Bu noktada sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumda bir 

değişim sağlamayı amaçlaması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle yapılan 

sosyal sorumluluk uygulamaları daima uzun soluklu yapılan etkinlikler olarak 

ifade edilmektedir. 
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Sosyal sorumluluk faaliyetleri, bir yandan bir toplumsal farkındalık 

oluşturularak bireyleri harekete geçirilmekte diğer yandan ise kurumların 

kendilerini denetlemelerini sağlayarak iki yönlü bir kazanç elde edilmesini 

sağlamaktadır. Bu şekilde kamu ve kurum arasında “ideal iletişim” oluşurken 

karşılıklı güven ve bağlılık artmaktadır (Elcil, 2016: 16). Kurumların hedef 

kitleleri ile etkili iletişime girmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte kurumun 

çalışanları, yatırımcıları, bayiler, tedarikçiler, medya ve sivil toplum 

kuruluşlarının açısından daha güvenilir ve tercih edilir bir kurum olarak 

görünmesini sağlamaktadır (Canöz ve Canöz, 2020: 193). Kurumlar 

faaliyetlerini sürdürürken topluma karşı sorumlu davranarak kurumsal 

vatandaşlık kapsamında hareket ettikleri zaman toplumun bir parçası olarak 

devamlılığını da sürdürebilmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, toplumun ürettiğinden fazlasını 

tüketmemesi gerektiği felsefesine dayanmaktadır. Bu sebeple sosyal sorumlu 

olma durumu yalnızca kurumlara atfedilmemektedir. Kurumlar, çalışanlar, 

müşteriler, ortaklar, tedarikçiler ve rakipler dışında hükümetlerin ve 

uluslararası toplumun da ön planda tutacağı önemli bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir (Balı ve Cinel, 2011: 46-47). Dolayısıyla kurumların ve 

diğer tüm paydaşların; toplum sağlığı, güvenlik, eğitim, çevre gibi toplumsal 

açıdan önemli olan ve gelecek kuşakları da etkileyen sosyal konularda 

sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekliliği söz konusu olmaktadır. 

2. HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL 

SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ  

Edward L. Bernays, Ağustos 1980’de Boston Üniversitesi halkla ilişkiler 

bölümünde gerçekleştirdiği bir konuşmasında halkla ilişkiler ve sosyal 

sorumluluk kavramının bağlantısından “Halkla ilişkiler sosyal sorumluluğun 

bir uygulamasıdır.” şeklinde söz etmiştir (Grunig ve Hunt, 1984: 47). Bu 

bağlamda halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk kavramlarının birbiriyle ilişkili 

olmasından söz edebiliriz. Şöyle ki; halkla ilişkiler faaliyetleri kurumların 

paydaşlarıyla iletişimini gerçekleştirmektedir, paydaş stratejilerinin hayata 

geçirilmesini sağlamakta ve bunun için üst yönetime destek olmaktadır. 

Kurumun iç ve dış paydaşlarının işletmeye yönelik verdikleri tepkilerde ve 

kurumdan beklentilerinde üst yönetime bilgi vererek bunu 

gerçekleştirmektedir. Kurumlar, sosyal sorumluluk çalışmalarında halkla 

ilişkiler uygulayıcılarından destek alarak toplumla iletişim kurmaktadır. Bu 

şekilde sosyal sorumlu işletmeler topluma yönelik duyarlılıklarını 

göstermektedir (Sabuncuoğlu, 2016: 30-31). Dolayısıyla sosyal sorumluluk, bir 

işletmenin kendi menfaatlerine ek olarak toplumun sosyal refahını da korumak 

ve bunu arttırmak amacıyla faaliyette bulunması olarak açıklanmaktadır 

(Özgen ve diğerleri, 2019: 72). 

Kurumların çevreyle iç içe olması, tüketici beklentilerinin değişiklik 

göstermesi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurum itibarı arasında bir ilişki 
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olması kurumların sosyal sorumlu hareket etmeleri gerekliliğini doğurmuştur 

(Peltekoğlu, 2014: 189). Bu kapsamda kurumlar, eylemlerinde sosyal 

sorumluluk çalışmalarına daha fazla önem vermektedir. Kurumların 

uygulamalarında sosyal sorumluluk çalışmalarına daha fazla önem verme 

nedeni, başarı elde etmesinde yalnızca kendi iç uyumunun yeterli olmadığının 

anlaşılmasıdır. Kendi iç uyumuna paralel olarak çevresiyle de uyumlu olması 

gerektiği anlaşılmıştır. Kurumlar ekonomik olarak varlıklarını devam ettirirken 

aynı zamanda sosyal bir kuruluş olarak da etkinliklerini sürdürmektedir. 

Böylece kurumlar kazanç elde etmenin yanı topluma karşı sorumluluklarının 

farkına varmışlardır. (Okay ve Okay, 2016: 612). Kurumun kendi çıkarları 

dışında toplumun mevcudiyetini düşünmesi, toplumsal sorunları da göz ardı 

etmemesi ve atacağı adımların ne tür bir sonuç meydana getireceğini önceden 

düşünmesi kurumun sorumlu davranışının temelini meydana getirmektedir 

(Peltekoğlu, 2014: 188). Sosyal sorumluluk çalışmaları bu noktada, toplumun 

refahını arttırmak amacıyla kurumların üstlendikleri yükümlülükler olarak 

ifade edilmektedir. 

Kurumların varlığını devam ettirebilmesi için kar etme zorunluluğu söz 

konusudur. Bu nedenle bir örgütün kuruluş amacı karlılıktır. Kurumun her 

dönem sonu kar ve zararı bilançoda gösterilmektedir fakat bir kurumun karı 

kadar önem arz eden bir diğer unsur ise varlığını sürdürdüğü topluma karşı 

sosyal sorumlu olmasıdır (Kalyon, 2007: 52). Olumlu imaj inşa etmek, 

kurumun itibarına katkı sağlamak ve hedef kitleler tarafından kurumun kabul 

edilmesini sağlamak amacıyla kurumlar halkla ilişkiler faaliyetlerinden 

yararlanmaktadırlar. Toplumun menfaati için karşılık beklenilmeden 

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri de bu amaçla yapılan halkla 

ilişkiler çalışmalarından biri olarak ifade edilmektedir (Canöz ve Canöz, 2020: 

191). 

Kurumlar, ekonomik bir varlık olarak değerlendirilmenin yanı sıra sosyal 

bir kuruluş olarak da değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kurumlar kazanç elde 

etmeleriyle birlikte var oldukları toplum içinde de birtakım sorumlulukları 

olduğunu fark etmişlerdir. Halkla ilişkiler profesyonelleri ise toplumun 

beklentilerini kurum adına öğrenmektedir ve söz konusu beklentileri kurumun 

üst yönetimine ileterek bu çerçevede nihai karar alınmasında etkili olmaktadır 

(Okay, Okay 2018: 612). Halkla ilişkiler uygulayıcıları ilişki yönetimi anlayışı 

çerçevesinde hareket ederek kurum ve kamuları arasındaki ilişkiyi yönetme 

görevini üstlenmektedir. Dolayısıyla paydaşları ile iyi ilişkiler kurarak iletişimi 

sürdüren kurumlar sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket etmektedir 

(Hof ve Hoştut, 2020: 71). Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kurumlar 

tarafından belirli bir plan çerçevesinde uygulanmaktadır. Sosyal sorumluluk 

programlarında; olayların analiz edilmesi, performansın değerlendirilmesi, 

önceliklerin saptanması, programın uygulanması için bütçe ayrılması ve 

belirlenen programın uygulanması şeklinde bir sıranın takip edilmesi söz 

konusu olmaktadır (Karadeniz, 2010: 76).  
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Özgen, kurumların toplumda oluşan ihtiyaçlara önem veriyormuş gibi 

görünmek yerine gerçek anlamda ihtiyaçlara önem vermesi, toplumda yaşayan 

her bir bireye ve kuruma toplumsal sorumluluğu benimsetilmesinin bir 

kurumun misyonu olması durumundan söz etmektedir.  Bunun yanı sıra 

topluma katkı sağlamak şeklinde algı yaratan sosyal sorumluluğun, toplumsal 

sorumluluk bilinciyle yapılması gerekliliğini ve bunun toplumun devamlılığı 

için önemli olduğunu ifade etmektedir (Özgen, 2017: 28). Bu doğrultuda 

kurumların tüm faaliyetlerinde paydaşlarına karşı sorumluluk anlayışı 

çerçevesinde hareket etmesinden söz edebiliriz. 

Dolayısıyla kurumların gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk çalışmaları 

kurumlara birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bunlar; kurumun prestijini 

arttırma, tüketiciler nezdinde kuruma yönelik olumlu imaj yaratmak şeklinde 

sıralanabilmektedir (Özgen, 2017: 48). Halkla ilişkiler uzmanlarının 

faaliyetlerini sürdürürken meslek etiğinin gerektirdiği şekilde hareket ederek 

kamu yararını gözetmesi söz konusu olmaktadır. Böylece yapılan sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinden en fazla faydanın sağlanması mümkün olmaktadır 

(Hof ve Hoştut, 2020: 74). 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Çalışma kapsamında İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web siteleri 

üzerinde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren Türkiye 

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 

faaliyetleri web sitesi üzerinden incelenmiştir. 

          Elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede nitel araştırma yöntemlerinden 

betimsel analiz yöntemi kullanılarak İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web 

sitesi üzerinde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin analiz edilmesi 

ve elde edilen verilerin yorumlanması ile araştırma sonuçları ortaya 

konulmuştur. Betimsel analiz yönteminde bulgulara tanım ve tasvir yöntemiyle 

ulaşılması söz konusudur. Bu yöntemde bir insan, kurum veya durumun 

portresinin çizilmesi amaçlanmaktadır ve görgül bir çalışma değildir (Coşkun, 

Altunışık ve Yıldırım, 2019: 86).  

3.2 Araştırma Soruları 
Çalışma kapsamında Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası 

tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri incelenmiştir. Bankalar 

tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin hangi temalar 

kapsamında yapıldığına yönelik araştırma soruları oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranması amaçlanmıştır: 
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▪ S1. Bankalar ağırlıklı olarak hangi temalar kapsamında kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuştur? 

▪ S.2. İş Bankası ve Yapı Kredi bankalarının kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetleri temaları bakımından birbiri ile farklılaşmakta 

mıdır? 

▪ S3. Bankalar web siteleri üzerinden kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmakta mıdır? 

 

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 
Verilerin Türkiye İş Bankası web sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk 

sekmesi altında yer alan “Eğitim, Çevre ve Kültür Sanat” temalı projeler ve 

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde sosyal sorumluluk sekmesi altında yer 

alan “Eğitim, Çevre, Kültür ve Sanat, Yapı Kredi Gönüllüler, Engelsiz 

Bankacılık, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projeleri kapsamında toplanması 

araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

3.4. Araştırma Bulguları 
Çalışma kapsamında Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web 

sitesinde yer alan sosyal sorumluluk çalışmaları incelenmiştir.  

Tablo 1. Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası Eğitim Temalı Sosyal Sorumluluk 

Projeleri 

 

Türkiye İş Bankası Eğitim Projeleri 

 

Yapı Kredi Bankası Eğitim Projeleri 

• Karneni göster kitabını al 

• 81 ilden 81 öğrenci 

• Altın gençler 

• Kitap isteriz 

• Kumbara Dergisi 

• Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

• Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

• Bir Usta Bin Usta 

• Benim Yaratıcı Dünyam 

• TradeMaster Kampüs Projesi 

• Yapay Zekâ ile Yeni Ufuklar 

• Şişecam Eğitim Bursları 

• Eğitimden Üretime 

• Sürdürülebilirlik Atölyesi 

• Gençlerimizin Geleceği için Her Şeye Değer 

 

• Okuyorum Oynuyorum 

• Vadaa’lardan Eğitime Destek 

• Anadolu Bursiyerleri 

• Digilink 

• Digitalent 

• Digipro 

• Ekonomik Araştırma Kürsüsü 

• Yapıkredi Genç Şube Staj 

• Meslek Lisesi 
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Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde yer alan eğitim temalı kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 15 adet sosyal sorumluluk projesi 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 15 adet sosyal 

sorumluluk projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

“Karneni Göster Kitabını Al” sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında 

2008 yılından itibaren öğrencilere kitap verildiği; “81 İlden 81 Öğrenci” sosyal 

sorumluluk projesiyle Darüşşafaka ile iş birliği kapsamında öğrencilere maddi 

anlamda destek olurken bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimine de 

destek olunan bir proje gerçekleştirdiği; “Altın Gençler” projesi kapsamında 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile koordinasyon kurulmakta ve 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda SAY, EA, SÖZ ve DİL ham puan 

türlerinden herhangi birinde ilk 30’a giren öğrencilere ödül verildiği; “Kitap 

İsteriz” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kitap talebinde bulunan okullara 

ve il halk kütüphanelerine kitap desteğinde bulunulduğu; “Kumbara Dergisi” 

sosyal sorumluluk projesi kapsamında platformlarda tüm çocuklara ücretsiz 

olarak eğitim videoları sunulduğu; Koç Üniversitesi ile iş birliği kapsamında 

yapılan “Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesi ile yapay zeka 

alanında uzmanlık, donanım ve veri konularında projelerin üretilmekte olduğu; 

Koç Üniversitesi ile iş birliği kapsamında yapılan “Enfeksiyon Hastalıkları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (EHAM)” kapsamında enfeksiyon hastalığına 

karşı bilimsel araştırmaları yapıldığı; Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin 

yeniden canlanmasının amaçlandığı “Bir Usta Bin Usta” sosyal sorumluluk 

projesi gerçekleştirildiği; çocukların hayal dünyalarına yeni fikirler, ufuklar 

açabilmenin hedeflendiği “Benim Yaratıcı Dünyam” projesinin yapıldığı; 

“Trade Master Kampüs Projesi” kapsamında, sermaye piyasalarındaki bilgi  ve 

tecrübenin, üniversitelerle birleşmesiyle sermaye piyasalarının gelişimine katkı 

sağlamanın yanı sıra genç neslin finansal piyasalarda bilinçli yatırım 

yapmasının da teşvik edildiği; 2018 yılından itibaren  çocuklarla yapay zeka, 

makine öğrenmesi ve kodlamaya yönelik bilgilerin paylaşıldığı bir “Yapay 

Zekayla Yeni Ufuklar” projesinin yapıldığı; “Şişecam Eğitim Bursları” 

kapsamında çalışmalar yapıldığı; “Eğitimden Üretime” projesi kapsamında 

üniversite eğitimi alan kız çocuklarının desteklenmesiyle kadın istihdamı ve 

fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığı; “ Sürdürülebilirlik 

Atölyesi” kapsamında sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programının 

yapıldığı; “Gençlerimizin Geleceği için Her Şeye Değer” projesi kapsamında 

üniversite öğrencilerine ücretsiz online eğitimler ve staj imkanlarının tanındığı 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri İş Bankası’nın web sitesinde 

görülmektedir.  

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan eğitim temalı kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 9 adet sosyal sorumluluk projesi 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 9 adet sosyal sorumluluk 

projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 
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“Okuyorum Oynuyorum”, “Vadaa’lardan Eğitime Destek”, projesi 

kapsamında çocukların eğitiminin desteklendiği; “Anadolu Bursiyerleri” 

projesi kapsamında maddi imkanları kısıtlı başarılı üniversite öğrencilerinin 

eğitiminin desteklendiği; “Digilink” projesi kapsamında üniversite öğrencileri 

için etkili iletişim, sosyal medya hesap yönetimi gibi konularda eğitimler 

düzenlendiği; “Digitalent”, “Digipro”, “Yapıkredi Genç Şube Staj” projesi 

kapsamında, öğrencilere bankada staj imkanı tanındığı;  Koç Üniversitesi’nde 

“Ekonomik Araştırma Kürsüsü”nde ekonomi, finans alanındaki 

akademisyenler ile özel sektör temsilcilerine ortak çalışma zemini oluşturularak 

sürdürülebilir kalkınmanın desteklendiği; “Meslek Lisesi” projesi kapsamında, 

Kocaeli Çayırova’da bulunan Yapı Ve Kredi bankası Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde eğitim gören başarılı öğrencilere burs imkanı tanındığı 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde 

görülmektedir.  

Tablo 2. Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası Çevre Temalı Sosyal Sorumluluk 

Projeleri 

İş Bankası Çevre Projeleri 

 

Yapı Kredi Bankası Çevre 

Projeleri 

• 81 İlde 81 Orman 

• Doğa Eğitim Programları 

• Deniz Kaşifi’nin Bilim Dünyasına 

Kazandırılması 

• Bir Umut Marmara Belgeseli 

• Marmara Denizi 2022 Sempozyumu 

• Cam Yeniden Cam Geri Dönüşüm 

Projesi 

• Şişecam Hatıra Ormanları 

• Önceliğimiz Çevre 

 

• Bankacılık Paketleri 

• Ekstreler Ağaç Olsa 

• Yapı kredi Mersin Gülnar Ormanı 

 

Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde yer alan çevre temalı kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 8 adet sosyal sorumluluk projesi 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 8 adet sosyal sorumluluk 

projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

Sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında kamuoyunun çevre konusunda 

bilinçlenmesi amacıyla 2008 yılında “81 İlde 81 Orman” projesi yapıldığı; 

“Doğa Eğitim Programları” kapsamında çocuklara “Minik Tema” ve “Yavru 

Tema” adlı eğitimler verildiği; denizlerdeki yaşama yönelik bilimsel destek 

olmak amacıyla ODTÜ bünyesinde “Deniz Kaşifi’nin Bilim Dünyasına 

Kazandırılması” projesi kapsamında Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün kurulduğu; 
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“Bir Umut Marmara Belgeseli” projesi kapsamında müsilajın nedenleri ve 

sorunun çözülmesi konusunda su kaynaklarının kirliliğine dikkat çekildiği; 

“Marmara Denizi 2022 Sempozyumu” kapsamında müsilaj etkilerine karşı 

toplumu bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı; “Cam Geri 

Dönüşüm Projesi” kapsamında cam ambalaj atıklarının geri dönüşümüne 

yönelik çalışmalar yapıldığı; “Şişecam Hatıra Ormanı” projesi kapsamında 

ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı;  “Önceliğimiz Çevre” projesi 

kapsamında iş dünyası ve üniversitelerde çevreye yönelik farkındalığının 

arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı kurumsal sosyal sorumluluk 

projeleri Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde görülmektedir.  

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan çevre temalı kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 3 adet sosyal sorumluluk projesi 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 3 adet sosyal sorumluluk 

projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

 “Ağaçlandırma Çalışmaları” kapsamında, çalışanlarını kâğıt tüketimi 

konusunda bilgilendirdiğini ve müşterilerini e-fatura kullanmaya teşvik ettiğini 

belirtmekle birlikte “Bankacılık Paketleri”, “Ekstreler Ağaç Olsa”, “Yapı 

Kredi Mersin Gülnar Ormanı” projeleri kapsamında fidan dikimleri ile 

ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunduğu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde görülmektedir.  

Tablo 3. Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası Kültür Sanat Temalı Sosyal 

Sorumluluk Projeleri 

İş Bankası Kültür Sanat Projeleri Yapı Kredi Bankası Kültür Sanat 

Projeleri 

• Kültür Yayınları 

• İş Sanat 

• Milli Reasürans Sanat Galerisi ve 

Oda Orkestrası 

• Şişecam Koleksiyon Çalışmaları 

• İstanbul Kültür Sanat Vakfı 

Destekleri 

• Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık 

• Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 

• Aphrodisias Kazıları 

• Çatalhöyük Kazıları 

 

 

İş Bankası’nın web sitesinde yer alan kültür sanat temalı kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri incelendiğinde 5 adet sosyal sorumluluk projesi 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 5 adet sosyal sorumluluk 

projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

“Kültür Yayınları” kapsamında Türk ve Dünya Edebiyatının köklü 

yazarlarının kitaplarının okurlarla buluşturulmasının sağlandığı; “İş Sanat” “ 
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Kibele Sanat Galerisi” Ankara Sanat Galerisi” projesi kapsamında dünya 

müziğinden dans gösterilerine kadar pek çok sanat etkinliğine ev sahipliği 

yapıldığı;  “Türkiye İş Bankası Müzesi” kapsamında öğrencilere yönelik 

atölyeler oluşturulduğu; “ Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” “ 

Sanat Eserleri Koleksiyonu” kapsamında kültür sanata yönelik çalışmalar 

yapıldığı; “Zeugma Muzalar Evi”, “Patara”, “Teos”, “Nysa”, “Kaman-

Kalehöyül” kazıları bünyesinde arkeoloji alanına katkılar yapıldığı sosyal 

sorumluluk çalışmaları Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde yer almaktadır. 

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan kültür sanat temalı 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 4 adet sosyal sorumluluk 

projesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 4 adet sosyal 

sorumluluk projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

 “Kültür Sanat Projeleri” kapsamında, topluma karşı kurumun 

görevlerini yerine getirdiklerini; “Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık” projesi 

kapsamında sergiler, yayınlar ve konuşmalar düzenlediklerini; “Yapı Kredi 

Afife Tiyatro Ödülleri” kapsamında tiyatronun gelişimine katkı sağladıklarını; 

“Aphrodisias Kazıları” ve “Çatalhöyük Kazıları” kapsamında arkeoloji alanına 

katkı sağlandığı Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer almaktadır. 

Tablo 4. Yapı Kredi Bankası’nın Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin 

Temalar Kapsamında Sınıflandırılması 

Tema 

 

Projeler 

Yapı Kredi Gönüllüleri 

 

• Anadolu’ya Bilim Göçü 

• Rol Model Öğretmenleri Keşfetmek 

 

Engelsiz Bankacılık 

 

• Ülkem için Engel Tanımıyorum 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri 

 

• Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik 

Şiddete Son Kampanyası 

• Mardin İpekyolu Konukevi Projesi 

• Babalar Değişiyor Toplum Değişiyor 

 

 

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan “Yapı Kredi Gönüllüleri” 

temalı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 2 adet sosyal 
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sorumluluk projesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer alan 2 

adet sosyal sorumluluk projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

 “Anadolu’ya Bilim Göçü” projesi kapsamında, Çocuk Evleri’ndeki 

devlet koruması altındaki çocuklara ulaşan projenin köy okullarındaki 

çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ve ikinci etabında ise, “Rol 

Model Öğretmenleri Keşfetmek” projesi kapsamında, öğretmenlerin de projeye 

dahil olarak çocuklara teknolojinin anlatıldığı projelerin yapıldığı Yapı Kredi 

Bankası’nın web sitesinde yer almaktadır. 

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan “Engelsiz Bankacılık” 

temalı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 1 adet sosyal 

sorumluluk projesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Proje kapsamında “Görme 

Engelliler Eğitim ve Teknoloji Laboratuvarı” iş birliği ile “Kitap Okuma 

Projesi” yapılarak kurum çalanlarının seslendirdiği kitapların vatandaşların 

erişebileceği sesli kütüphanelerde yer almasının sağlandığı proje Yapı Kredi 

Bankası’nın web sitesinde yer almaktadır. 

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan “Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği” temalı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde 3 adet 

sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Web sitesinde yer 

alan 3 adet sosyal sorumluluk projesinin içeriği ve kapsamı ise şu şekildedir: 

 “Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son Kampanyası” 

kapsamında farkındalık yaratmanın amaçlandığı; “Mardin İpekyolu Konukevi 

Projesi” kapsamında dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal yönden 

desteklenmesinin sağlandığı; “Babalar Değişiyor Toplum Değişiyor” projesi 

kapsamında babalara aile içinde cinsiyet eşitliğini destekleyen eğitimler 

verildiği proje Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer almaktadır. 

Sonuç olarak Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde yer alan 2 adet “Yapı 

Kredi Gönüllüleri”, 1 adet “Engelsiz Bankacılık”, 3 adet “Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Projeleri” kapsamında yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

incelendiğinde toplamda 3 temada 6 adet sosyal sorumluluk çalışması yapıldığı 

görülmektedir. 
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Tablo 5. İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın Web Sitesinde Yer Alan Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sınırlandırılması 

Tema İş Bankası Yapı Kredi 

Bankası 

Toplam 

Kültür Sanat Projeleri 

 

5 4 9 

Eğitim Projeleri 

 

15 9 24 

Çevre Projeleri 

 

8 3 11 

Diğer 

(Yapı Kredi Gönüllüleri, 

Engelsiz Bankacılık ve 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği) 

- 6 

 

6 

Toplam 28 22 

 

50 

 

Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası web sitesinde yer alan 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri incelendiğinde İş Bankasının ve Yapı 

kredi Bankası’nın en fazla eğitim projeleri ile sosyal sorumluluk faaliyetinde 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bankaların gerçekleştirdiği sosyal 

sorumluluk temaları eğitim, çevre ve kültür sanat projeleri kapsamında 

benzerlik göstermektedir. Yapı Kredi Bankası’nın diğer olarak belirtilen 

“Engelsiz Bankacılık, Yapı Kredi Gönülleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne 

yönelik gerçekleştirdiği projeler bakımından farklılıklar görülmektedir. 

 

SONUÇ 
Kurumların hedef kitle açısından görünürlüğünü sağlayan, yapılan 

faaliyetlerle kurumun imaj ve itibarını oluşturan uygulamalar halkla ilişkiler 

profesyonelleri tarafından yapılmaktadır. Toplumun bir parçası olan kuruma 

katkı sağlayan bu uygulamalar aynı zamanda topluma da fayda 

sağlayabilmektedir. Toplumsal sorunları görebilen bir bu kapsamda hareket 

eden kurumlar bu noktada sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ekonomi, çevre, 

eğitim ve kültür sanat konularında katkı sağlamaktadır. 

Kotler ve Lee (2017)’ye göre kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların 

toplumun refahını iyileştirmeleri için üstlendikleri sorumluluktur. Bu 

kapsamda gerçekleştirilen sorumluluklar, yasalarla emredilmekten ziyade 

isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk, kurumların ticari 
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eylemlerinde ekonomik sorumluluklarının yanı sıra sosyal paydaşlarına karşı 

da sorumlu olduklarını ifade eden bir kavramdır. Kurumların sürdürülebilirlik 

kapsamında dünyadaki doğal kaynakların gelecek kuşakların da yaşamını 

devam ettirebilmesini sağlayacak şekilde kullanmasını gerektirmektedir.  

Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk kavramları birbiriyle ilişkili 

kavramlardır. Halkla ilişkiler uzmanları kurumun iç ve dış tüm paydaşlarıyla 

iletişime geçerek paydaşlardan aldıkları geribildirimleri üst yönetime iletmekte 

ve toplumsal çevrenin ihtiyaçlarını bilerek bu noktada kurumun topluma katkı 

sağlamasını desteklemektedir. Bunların sonucunda ise, kurumların sosyal 

sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket etmesi sağlamaktadır. Kurumsal 

sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumda bir değişim sağlamayı amaçlaması 

söz konusudur. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin daima sürdürülebilir 

kapsamda yapılması durumu söz konusu olmaktadır.  

Çalışma kapsamında öncelikle sosyal sorumluluk kavramına yönelik 

ayrıntılı olarak literatür taraması yapıldıktan sonra Türkiye’de faaliyet gösteren 

Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web sitelerinde yer alan sosyal 

sorumluluk faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye İş Bankası 

ve Yapı Kredi Bankası’nın web sitelerinde yer alan eğitim temalı sosyal 

sorumluluk projeleri şu şekilde bulgulanmıştır: 

Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde eğitim temalı “Karneni Göster 

Kitabını Al, 81 İlden 81 Öğrenci, Altın Gençler, Kitap İsteriz, Kumbara 

Dergisi, Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bir Usta Bin Usta, Benim Yaratıcı Dünyam, 

Trade Master Kampüs Projesi, Yapay Zekayla Yeni Ufuklar, Şişecam Eğitim 

Bursları, Eğitimden Üretime, Sürdürülebilirlik Atölyesi, Gençlerimizin 

Geleceği için Her Şeye Değer” sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere 

toplam 15 adet kurumsal sosyal sorumluluk projeleri İş Bankası’nın web 

sitesinde görülmektedir.  

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde eğitim temalı “Okuyorum 

Oynuyorum, Vadaa’lardan Eğitime Destek, Anadolu Bursiyerleri, Digilink, 

Digitalent, Digipro, Ekonomik Araştırma Kürsüsü, Yapıkredi Genç Şube Staj, 

Meslek Lisesi” başlıklı toplam 8 adet sosyal sorumluluk projesi görülmektedir. 

Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web sitelerinde yer alan 

çevre temalı sosyal sorumluluk projeleri ise şu şekildedir: 

Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde çevre temalı “81 İlde 81 Orman, 

Doğa Eğitim Programları, Deniz Kaşifi’nin Bilim Dünyasına Kazandırılması, 

Bir Umut Marmara Belgeseli, Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, Cam 

Yeniden Cam Geri Dönüşüm Projesi, Şişecam Hatıra Ormanları, Önceliğimiz 

Çevre” sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere toplam 8 adet kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri İş Bankası’nın web sitesinde görülmektedir.  

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde çevre temalı “Bankacılık 

Paketleri, Ekstreler Ağaç Olsa, Yapı kredi Mersin Gülnar Ormanı” başlıklı 

toplam 3 adet sosyal sorumluluk projesi görülmektedir. 
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Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın web sitelerinde yer alan 

kültür sanat temalı sosyal sorumluluk projeleri ise şu şekildedir: 

Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde kültür sanat temalı “Kültür 

Yayınları, İş Sanat, Milli Reasürans Sanat Galerisi ve Oda Orkestrası, Şişecam 

Koleksiyon Çalışmaları, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Destekleri” adlı sosyal 

sorumluluk çalışmaları olmak üzere toplam 5 adet kurumsal sosyal sorumluluk 

projesi web sitesinde görülmektedir.  

Yapı Kredi Bankası’nın web sitesinde çevre temalı “Yapı Kredi Kültür 

Sanat Yayıncılık, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Aphrodisias Kazıları, 

Çatalhöyük Kazıları” başlıklı toplam 4 adet sosyal sorumluluk projesi 

görülmektedir. 

Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde yer alan sosyal sorumluluk 

çalışmalarından farklı olarak Yapı kredi Bankası ‘nın “Yapı Kredi Gönüllüleri” 

teması altında “Anadolu’ya Bilim Göçü, Rol Model Öğretmenleri Keşfetmek” 

projeleri ile 2 adet, “Engelsiz Bankacılık” teması altında “ Ülkem için Engel 

Tanımıyorum” projesi ile 1 adet ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri” 

teması ile “Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son Kampanyası, Mardin 

İpekyolu Konukevi Projesi, Babalar Değişiyor Toplum Değişiyor” projeleri ile 

3 adet olmak üzere toplam 6 adet sosyal sorumluluk çalışmasına yer verildiği 

görülmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye İş Bankası’nın web sitesinde yer alan sosyal 

sorumluluk temaları eğitim, çevre, kültür sanat olarak 3 tema kapsamında 

incelenirken; Yapı Kredi Bankası’nın sosyal sorumluluk çalışmaları eğitim, 

çevre, kültür sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri, engelsiz bankacılık ve 

Yapı Kredi gönüllüleri olmak üzere 6 temada yapılan sosyal sorumluluk 

faaliyetleri çerçevesinde incelenmiştir. Kurumların, yoğun olarak eğitim teması 

kapsamında sosyal sorumluluk faaliyetinde bulundukları tespit edilmiştir. İş 

Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın eğitim, çevre ve kültür sanat projeleri 

kapsamında benzer temalarda sosyal sorumluluk projelerinde bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası’nın engelsiz bankacılık ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri ile İş Bankası tarafından gerçekleşen sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinden farklılaştığı görülmektedir. 

         Kurumların ekonomik sorumluluklarının yanı sıra içinde bulundukları 

topluma yönelik de sorumlulukları vardır. Bu nedenle kurumlar kendi 

kazandıkları ölçüde topluma da faydalı olan uygulamalar gerçekleştirmektedir. 

Yapılan sosyal sorumluluk çalışmaları kurumların topluma karşı 

sorumluluklarını yerine getirme isteği doğrultusunda uygulanmaktadır.  
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GİRİŞ 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, birçok alanda fırsat ve avantajlar 

getirdiği gibi bazı dezavantajlara da yol açmıştır. Özellikle internet ve mobil 

iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlardan biri de 

dijital mecralarda meydana gelen ve tehdit, hakaret, aşağılama, karalama gibi 

şiddete yönelik eylemler olmuştur. Siber zorbalık olarak adlandırılan bu şiddet 

biçimi, birey veya grup tarafından diğer insanlara zarar vermek amacıyla 

iletişim teknolojileri yoluyla gerçekleşmektedir. Gerçek yaşamdaki fiili 

şiddetin sanal ortamdaki bir uzantısı olarak da görülebilir. Burada geleneksel 

zorbalıkla siber zorbalık arasındaki en önemli fark anonimliktir.  Siber 

zorbalıkta bireyler, çevrim içi ortamda kimliklerini gizleyebildikleri ya da 

değiştirebildikleri için daha rahat etmekte ve kolaylıkla zorbalık davranışında 

bulunabilmektedir. Bu davranışlar sıklıkla sosyal medya, anlık mesajlaşma 

servisleri ve oyunlar gibi kişilerin daha çabuk etkileşime girdikleri ortamlarda 

meydana gelmektedir. 

Siber zorbalık, bireylerde çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilmekte 

ve kişilerin tüm hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle çocuklar ve 

gençler arasında yaygın olduğu göz önüne alındığında siber zorbalığı 

önlemeye yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 

ülkemizde gerek kamu gerekse bazı sivil toplum örgütleri tarafından teknoloji 

bağımlığı, sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgilendirici 

çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte gençleri siber zorbalıktan 

koruyacak en etkili yollardan biri de medya okuryazarlığı eğitimidir. Bu 

eğitimle birlikte bireylerin farkındalığı artacak ve iyi birer medya okuryazarı 

olabilecektir. Böylelikle kişiler, medyadan gelen her içeriğe itibar edilmemesi 

ve kullanıcıların en çok vakit geçirdiği mecra olan sosyal medyada nelere 

dikkat edilmesi gerektiğini, bu ortamlarda herhangi bir şiddet eylemine maruz 

kaldığında neler yapabileceğini öğrenecektir. 

Çalışmada, siber zorbalıkla mücadele kapsamında medya 

okuryazarlığından bahsedilecektir. Bu bağlamda öncelikle siber zorbalık, 

siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayıran yönler, siber zorbalık türleri ve 

ülkemizde bu zorbalıkla mücadele çalışmaları anlatılacaktır. Daha sonra siber 

zorbalığı önlemeye yönelik en önemli araçlardan biri olan medya 

okuryazarlığı ele alınacaktır. 
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Siber Zorbalık 

Bütün zorbalık türlerindeki ana unsurların aslında aynı olduğu 

söylenebilir. Bu unsurlar, daha güçlü konumdaki kişinin, zayıf olarak tespit 

ettiği birisine karşı sıklıkla uyguladığı saldırgan davranışları içermektedir. Bir 

eylemin zorbalık olarak görülebilmesi için maksatlı, tekrar tekrar ve etkili 

olması gerekir (Yücetürk ve Ağın, 2022: 158). İnternetin yaygınlaşmasıyla 

birlikte gerçek dünyada uygulanan zorbalığın benzer şekilde dijital dünyada 

da ortaya çıktığı ve giderek arttığı görülmektedir. 

İnternet kullanım sürelerinin artması ve internet bağımlılığı gibi 

muhtemel problemlerin yanı sıra dijital mecraların diğer kişilerin zararına 

yönelik kullanımı da ortaya çıkmaya başlamıştır. Başka insanlara yönelik 

zararlı davranışların sanal ortama taşınması ile siber zorbalıktan da söz 

edilmeye başlanmıştır (Deniz ve Çalışgan, 2015: 402). 

İngilizce’de “cyberbullying” olarak geçen “siber zorbalık” yani başka 

bir ifadeyle “dijital şiddet” şeklinde adlandırılan bu şiddet türünün ilk olarak 

ağa bağlı bilgisayarların ve cep telefonlarının gençler arasında kullanımının 

artmasıyla birlikte ortaya çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla günümüz 

dünyasında dijital ortamla iç içe olan bireylerin sıklıkla karşılaştıkları yeni bir 

şiddet türüdür (Oğuz Özgür ve Özkul, 2022: 556). Özellikle akıllı telefonları 

sıklıkla kullanan gençler arasında yaygın olmasına rağmen, her yaştan insanda 

ortaya çıkabilmektedir (Željko ve Aleksandar, 2021: 24). Siber zorbalık, 

bilgisayar, cep telefonu ve başka elektronik cihazların kullanılmasıyla bilerek 

yapılan ve tekrarlanan zarar olarak tanımlanabilir (Waters vd., 2020: 196). Bu 

zorbalık, bireyler veya gruplar tarafından  dijital medya aracılığıyla 

başkalarına zarar vermek veya rahatsızlık vermek amacıyla gerçekleştirilen 

her türlü davranışı içermektedir (Donat vd., 2020: 102). Özellikle gençlerin 

yaşamlarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen teknoloji olumsuz ve zarar 

verici durumları da beraberinde getirmektedir (Çiftçi, 2019: 28).  Zaman ve 

mekân koşulu olmaksızın gerçekleştirilen zorba davranışları özellikle 

çocukları ve gençleri tehdit eden önemli bir sorun olarak varlığını devam 

ettirmektedir. 

Telefon ile tehdit ve taciz içeren mesajlar göndermek, sosyal medyada 

başkalarını küçümseyici paylaşımlar yapmak, çevrim içi oyun, sohbet 

odalarında diğer insanları dışlayıcı davranmak ve görmezden gelmek gibi 
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hareketler siber zorbalık; bu eylemlere maruz kalınması ise siber mağduriyet 

olarak tanımlanabilir  (Uludaşdemir ve Küçük, 2021: 56). Bu tip davranışlarda 

bulunanlara siber zorba, bunlara maruz kalanlara ise siber mağdur 

denilmektedir. Siber mağduriyet, teknolojik araçlar yoluyla bir kişinin ya da 

grubun zarar verici eylemelere maruz kalarak bu durumdan maddi veya 

manevi açıdan mağduriyet yaşamasıdır. Gerek zorbalık yapan gerekse 

zorbalığa maruz kalanlar ise zorba-mağdur olarak ifade edilmektedir. Bununla 

beraber zorba veya mağdur olmadığı halde tanıklık yapanlar ise tanık olarak 

adlandırılmaktadır (Dicle, 2018: 24). Kişilerin dijital dünya hakkında 

yeterince bilgi sahibi olmamaları ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği risk 

faktörlerini dikkate almamaları, siber mağduriyet yaşamalarına zemin 

hazırlayabilmektedir. Bu noktada siber zorbalık ve hangi eylemlerin siber 

zorbalık kapsamına girdiği konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem 

taşımaktadır. 

Bir davranışın siber zorbalık kapsamında değerlendirilmesi için 

birtakım kıstaslara sahip olması gerekmektedir. İlk kıstas, siber zorbanın 

mağdura karşı düşmanca duygular taşıyarak ona zarar vermeyi amaçlamasıdır. 

Diğer bir ölçüt ise, mağdur tarafından siber zorbanın yaptıklarının zarar verici 

olarak görülmesidir (Bölükbaş ve Kırık, 2020: 949). Burada ortaya çıkan 

zarar, kişilerin psikolojik durumlarını ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 

Siber zorbalık, sıklıkla sosyal medya aracılığıyla kırıcı içeriklerden 

oluşmaktadır. Sosyal medya paylaşımları üzerinden bireyler hem başkalarını 

gözetleyebilmekte hem de onlar tarafından gözetlenmektedir. Mağdurun özel 

bilgileri ise daha çok yapılan paylaşımlardan elde edilerek kişinin aleyhinde 

kullanılmakta ve siber zorbalığa malzeme olabilmektedir. Bu tür zorbalıkta 

çoğunlukla kişiyi köşeye sıkıştırmak ve korkutmak amaçlanmaktadır 

(Yıldırım, 2021: 1247). Bunun sonucunda ise bireyler çaresizlik, stres ve 

kaygı bozukluğu yaşayabilmektedir. Bu da beraberinde uyku bozukluğu ve 

vücut ağrıları gibi bedensel rahatsızlıklara yol açabilmektedir. 

Kasıtlı olarak ve defalarca karşımıza çıkan siber zorbalık örnekleri şu 

şekillerde sıralanabilir (Kotanlı Kızıloğlu, 2022: 87-88) :  

• İnsanları tehdit eden veya küçük düşüren mesajlar göndermek, 
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• İnsanları çevrim içi oyunların veya sosyal forumların dışında 

bırakmak, 

• Kişiler hakkında internette kötü söylentiler yaymak, 

• Başkalarına ait gerçek fotoğrafları ve iletişim bilgilerini kullanarak 

sahte sosyal medya hesapları oluşturmak, 

• Bireylerin özel bilgilerini izinleri olmadan paylaşmak, 

• İnsanların utanç verici fotoğraflarını veya videolarını yayımlamak, 

• Kişileri sanal ortamlarda veya çevrim içi oyunlarda taciz etmek. 

Siber zorbalık, bireylerin ruhsal durumlarını olabildiğince kötü şekilde 

etkilemektedir. Başkalarına ait mahrem fotoğrafları paylaşan siber zorbalar, 

sonu intiharla biten olaylara sebep olabilmektedir. Bir başka siber zorbalık 

türü de sosyal medyada kendisini gösteren nefret söylemidir. Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi tarafından nefret söylemi; ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı 

ve hoşgörüsüzlük içeren diğer nefret biçimlerini teşvik etmeye yönelik her 

türlü ifade biçimi olarak tanımlanmaktadır (Deniz Anamur ve Topsakal, 2019: 

45). Nefret söylemi içeren ifadelerin özellikle sosyal ağlar üzerinden 

paylaşılması ve büyük kitlelere ulaşması, siber zorbalığın daha çok 

yayılmasına ve etkisini artırmasına neden olmaktadır. Bu durum, nefret 

söylemine maruz kalan kişilerin daha çok rencide olmalarına yol açarak 

psikolojilerini kötü yönde etkileyebilmektedir.  

Zorbalık hangi amaçla yapılmış olursa olsun masum değildir. Çünkü 

birine ya da gruba zarar verme amacı taşımaktadır. Zorbalık kasti ve farkında 

olarak tekrar edildiğinde siber zorbalık olarak nitelendirilebilir. Siber 

zorbalığı fiziksel zorbalıktan ayıran farklardan en önemlisi mağdurun zorbayı 

tanıyamamasıdır. Çünkü zorba kimliğini gizleyebilir veya başkasının 

kimliğine bürünebilmektedir (Çiftçi. 2018: 889). 

Siber Zorbalık ve Geleneksel Zorbalık Arasındaki Farklar 

Siber zorbalık, geleneksel zorbalıktaki sözlü ve fiziksel etkileri sanal 

ortama taşımaktadır. Şiddet içeren davranışlar teknolojik araçlarla 

gerçekleştirilmektedir. Zorbanın zarar verme niyeti ve siber mağdurun 

uğradığı psikolojik baskı benzer olup yalnızca kullanılan yöntem farklılık 

göstermektedir. Bundan dolayı geleneksel zorbalığın siber zorba olmada 

belirleyici bir faktör olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar, geleneksel 
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zorbaların siber zorba olmaya daha eğilimli olduklarını ortaya çıkarmıştır 

(Bölükbaş ve Kırık, 2020: 951). Bu noktadan hareketle siber zorbalığın 

nedenlerini daha iyi anlayabilmek için geleneksel zorbalığın sebeplerinin 

araştırılmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Siber zorbalıktaki güç dengesizliği geleneksel zorbalıktan farklılık 

göstermektedir. Geleneksel zorbalıkta mağdur ve zorbanın yüz yüze kalması 

söz konusu iken siber zorbalıkta güç dengesizliği, teknolojiyi kullanabilme 

becerilerinden gelmektedir (Öksüzoğlu, 2021: 69). Fiziki olarak güçsüz olsa 

da dijital teknolojileri kullanma becerilerine sahip kişiler rahatlıkla siber zorba 

olabilmektedir. 

Siber zorbaların geleneksel zorbalar gibi fiziki bir güce sahip olması 

gerekmemektedir. Siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayıran en temel 

özelliklere bakıldığında; zorbanın kimliğinin gizli olması, fiziksel güce 

başvurulmaması ve mağdurun yakınında olmak zorunda olmaması gibi 

unsurlar sayılabilir. Geleneksel zorbalar fiziksel güç gerektiren eylemlere 

meyilli iken siber zorbalar bireyi günün her saatinde teknolojik iletişim 

araçları ile rahatsız edebilmektedir. Siber zorbalıkta zorba ve mağdur 

arasındaki ilişki yüz yüze olmadığı halde saldırıya maruz kalan taraf 

psikolojik yönden zarar görmektedir (Karaca vd., 2021: 180). Hatta bu zarar 

çoğu kez kişilerde büyük travmalara yol açabilmekte ve yıkıcı etkisini uzun 

süre devam ettirebilmektedir. 

Siber zorbalık ile geleneksel zorbalığın temel farkları aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir (Dirimen Arıkan vd.,2018: 161) : 

• Siber zorbalık belirli düzeyde teknolojik uzmanlığı 

gerektirmektedir.  

• Siber zorbalar kimliklerini gizleyebildikleri için eylemlerini 

geleneksel zorbalığa göre daha rahat yapabilmektedir. 

• Fail genellikle mağdurun verdiği tepkileri görmez ve çoğu kez 

mağdur üzerinde yaratacağı etkileri bilmez. 

• Siber zorbalıkta bu zorbalığı kimlerin gördüğü ve izlediği tam olarak 

bilinemez. 
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• Siber mağdurların genellikle bu sorunla tek başına mücadele etmesi 

ve herhangi bir yardım almadan çözmeye çalışması zor 

gözükmektedir. 

Siber Zorbalık Türleri 

Siber zorbalık davranışları birbirinden farklılık göstermesi nedeniyle 

çeşitli şekillerde kategorize edilmektedir. Bu davranışlar aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (Öksüzoğlu, 2021: 70; Karaca vd., 2021: 182; Özmen, 

2018: 960; Baştürk Akca ve Sayımer, 2017: 5-6) : 

Parlama (Flaming): Kişiler arasında kısa süreli yaşanan, çoğunlukla 

saldırganlık ve tehdit içeren tartışmalardır. 

Taciz (Harassment): Daha çok e-posta ve anlık mesajlaşma gibi 

bireysel iletişim kanalları üzerinden saldırgan ve kırıcı mesajların sürekli 

olarak kişiye gönderilmesidir.  

Karalama (Denigration): Mağdurun arkadaşlık ilişkilerini bozmak 

veya itibarını düşürmek için yanlış ve acımasız mesajların paylaşılmasıdır.  

Başkasının kimliğine bürünme (Impersonation): Siber 

zorbanın, bir başkasının kimliğine bürünmesi ve o kişiyi kötü göstermeye 

yönelik paylaşımlarda bulunmasıdır.  

İfşa ve Düzenbazlık (Outing and Trickery): İfşa, kişiler 

arasındaki özel konuşma veya utandırıcı olabilecek görüntülerin dijital 

ortamlarda herkesin görebileceği şekilde yayımlanması ya da başkalarına 

gönderilmesidir. Örneğin, biten bir ilişki sonrasında müstehcen görüntüler ifşa 

edilebilmektedir. Düzenbazlık da ifşanın bir parçası olarak 

gerçekleşebilmektedir. Siber zorba, hedef olarak belirlediği kişide güven 

oluşturduktan sonra sırlarını öğrenerek bunu başka insanlarla paylaşabilmekte 

ya da paylaşmakla tehdit edebilmektedir. 

Dışlama (Exclusion): Çevrim içi ortamlarda belirli bir grup 

tarafından istenmeyen birisinin etkinliklere katılımını engellemek ya da 

kısıtlamaktır. 
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Israrlı Siber Takip (Cyberstalking): Saldırganlık içeren ve aşırı 

derecede rahatsızlık verici mesajların devamlı olarak kişiye gönderilmesidir. 

Türkiye’de Siber Zorbalığı Önleme Çalışmaları 

Türkiye’de genelde internet kullanımı ve özel olarak da siber zorbalıkla 

ilgili önleyici çalışmalar yürüten kurumların başında Milli Eğitim Bakanlığı 

gelmektedir. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar çoğunlukla öğrencilerin 

internet kullanımı ve bu durumun okul hayatına nasıl yansıdığı ile ilgilidir. 

Bilgisayarın aşırı kullanımı, bunun yol açtığı sağlık sorunları, okul başarısına 

ve aile içi iletişime etkileri gibi konularda eğitici çalışmalar yürütmektedir 

(Akca vd., 2014: 25). Bu çalışmaların siber zorbalığın önlenmesi açısından 

olumlu etkilere sahip olduğu ifade edilebilir. 

Ülkemizde siber güvenlik çalışmalarının geçmişi çok eskiye 

dayanmasa da konuyla ilgili yapılan çalışmalar vardır. Bu kapsamda 

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi 

(BİLGEM) bünyesinde kurulan Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (TR-

BOME) faaliyete geçmiştir. Siber güvenlikle ilgili makro planda atılmış en 

somut adım, 2012/3842 sayılı “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının 

Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” başlıklı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla gerçekleşmiştir. Kararda, ulusal siber güvenliği 

sağlamaya yönelik politikaların, stratejilerin ve eylem planlarının 

hazırlanması görevi Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Buna göre ilgili kurum 

ve kuruluşların da görüşü alınarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir siber 

güvenlik eylem planı hazırlanmıştır (Canbaz ve Yalçın, 2022: 6). 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Siber Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı ise (2020) SİBERAY programını başlatmıştır. 

Programın amacı; ulusal ve uluslararası platformlarda, siber güvenlik, 

teknolojiyi etkin kullanma, sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık gibi 

konularda farkındalık yaratmak; bireye ve topluma zarar veren teknolojik 

alışkanlıklarla, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla mücadele etmektir. 

Polis ekipleri tarafından özellikle ilköğretim okulları, liseler ve üniversitelerde 

program amaçları doğrultusunda öğrencilere yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yürütülmektedir.  
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Siber zorbalıkla mücadele etmek amacıyla 2011 yılında Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından (2019) “Güvenli İnternet 

Hizmeti” başlatılmıştır. Bu hizmet sayesinde aileler, şiddet içerikli, ırkçılık ve 

nefret suçları üzerine yayın yapan, suç işlemeyi anlatarak terör propagandası 

yapan sitelerden korunabilmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti, çocuk ve aile 

profili olmak üzere iki profilden oluşmaktadır. Bu profillerden birini tercih 

eden kullanıcı, kullanmakta olduğu profil ile ilgili olarak karşılaştığı problemi 

anında dile getirme ve gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilmektedir. 

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde söz konusu hizmet devamlı 

olarak geliştirilmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2017’de kurduğu BTK 

Akademi tarafından internet üzerinde siber zorbalıkla ilgili eğitim programı 

düzenlenmektedir. Verilen eğitimde, katılımcıların Siber Zorbalık Nedir?, 

Siber Zorbalığı Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?, Ebeveynler Siber Zorbalıkla 

Mücadelede Neler Yapabilirler? gibi konularda bilgi sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır (BTK Akademi, 2022). 16 yaş altındaki kullanıcılar 

akademinin sitesine kayıt olmak suretiyle, 16 yaş üstündeki kullanıcılar ise e-

devlet hesapları üzerinden siteye giriş yapabilmektedir. 

Öte yandan BTK, Samsung Electronics Türkiye ile birlikte Siber 

Zorbalığa karşı farkındalık kampanyası düzenlemiştir. Proje kapsamında siber 

zorbalık ile ilgili olarak gençlerde, çocuklarda, ebeveynlerde ve eğitimcilerde 

konuyla ilgili farkındalığın oluşturulması ve teknolojinin bilinçli kullanımının 

yaygınlaştırılması hedeflenmiştir (Aytekin, 2017). 

Kamu kurumları dışında sivil toplum örgütleri de siber zorbalıkla 

mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Örneğin Türkiye 

Bilişim Derneği tarafından “Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Projesi” 

başlatılmıştır. Çocuklar, internette oynadıkları oyun ve sohbet siteleri 

üzerinden açık hedef durumunda kalmaktadır. Proje kapsamında çocuklara 

internetin bilinçli şekilde kullanımı, sosyal medyanın nasıl kullanılması 

gerektiği, çocukların kendilerine zarar getirecek oyun ve diğer platformlardan 

kaçınmaları gerektiği anlatılmaktadır. Proje sonucunda, ortaokul çağındaki 

öğrencilerin, sosyal medyanın getireceği zararlardan korunmaları ve 

kendilerine yönelik saldırılar karşısında önceden bilinçlenmeleri 

amaçlanmaktadır (https://siberzorbalik.com.tr, 22.11.2022). Öğrencilere 

https://siberzorbalik.com.tr/
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erken yaşlardan itibaren dijital dünya hakkında farkındalık kazandırılması, 

siber zorbalığın önlenmesi açısından kritik önemdedir. Bu farkındalığın 

kazandırılması için özellikle medya okuryazarlığı eğitiminin büyük role sahip 

olduğu söylenebilir. 

Siber Zorbalıkla Mücadelede Medya Okuryazarlığı 

Medya okuryazarlığı, ister yazılı ister görsel olsun çok farklı 

formatlardaki (televizyon, sinema, radyo, dergi, gazete, internet vb.) mesajlara 

ulaşma, bu mesajları analiz etme, değerlendirme ve iletme becerisi olarak 

tanımlanmaktadır (Korkmaz vd.,2018: 29). Medya üzerinden kitlelere iletilen 

mesajlara eleştirel bakış açısıyla yaklaşmayı ve iletileri doğru şekilde 

çözümleyebilmeyi ifade etmektedir. 

Medya okuryazarlığı,  siber zorbalığı önlemeye yönelik çalışmalar 

açısından önemli rol oynamaktadır. Gençleri siber zorbalıktan koruma çabası, 

onları bu teknolojiden uzaklaştıracak biçimde değil, içerik üretimini daha 

bilinçli yapmaları yönünde teşvik edici olmalıdır. Özellikle çocukların 

günümüz dijital kültüründe yeni teknolojilerden haberdar olmaları ve iyi birer 

medya okuryazarı olabilmeleri için bazı yetilere sahip olmaları gerekmektedir. 

Siber zorbalık konusunda medya okuryazarlığını yalnızca teknik beceri olarak 

görmemek büyük önem taşımaktadır. İçeriğin güvenirliliğine karar verme 

sürecinde içeriğin sahibini, mesajın niyetini ve içeriğin ne şekilde 

yapılandırıldığını eleştirel açından ele almak da medya okuryazarlığının 

önemli bir parçasıdır (Akca vd., 2014: 28). Özellikle medya üzerinden 

dolaşıma sokulan yanlış bilgilerin yayılması sonucu oluşan 

dezenformasyonun farkında olmak için eleştirel becerilere sahip olmak 

gerekmektedir. 

Literatürde medya okuryazarlığı ile siber zorbalık arasındaki ilişkiyi 

farklı yönlerden ele alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, 

medya okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireylerin siber zorba eyleminde 

bulunmadıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla medya okuryazarlığı 

alanında verilebilecek olan eğitim ve uygulamalar, siber zorbalığın önüne 

geçilebilmesinde büyük önem taşımaktadır (Gürkan vd., 2022: 1804-1805). 

Bu zorbalığın daha çok çocuklar ve gençler arasında yaygın olduğu göz önüne 
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alındığında ilköğretim çağından itibaren medya okuryazarlığı eğitiminin 

okullarda okutulması elzemdir. 

Çocukların ve gençlerin günümüz dünyasında teknolojik iletişim 

araçlarını yoğun şekilde kullanmaları da medya okuryazarlığı eğitimini 

gerekli kılmaktadır. Siber zorbalık konusunda mücadele ancak gençlerin 

teknolojiyi ve interneti akıllıca, sorumlu bir şekilde kullanmayı 

öğrenmeleriyle mümkün olabilecektir. Böylece medya konusundaki 

yetkinlikler arttıkça, siber zorbalık vakalarında azalma görülebilecektir. Öte 

yandan siber zorbalıkla mücadele sürecinde çocukların yanı sıra ailelerinin de 

medya okuryazarı olmaları önem taşımaktadır. Medyayı bilinçli şekilde 

kullanan ebeveyn, çocuğunun çevrim içi hareketlerini denetleyip, siber 

zorbalığın ortaya çıkması durumunda ona rehberlik edebilecektir (Akca vd., 

2014: 27). Bu bağlamda medya okuryazarlığı becerisinin erken yaşlardan 

itibaren kazanılmasında ebeveynlere büyük görev düşmektedir.  

Medya okuryazarlığı, siber zorbalığın getireceği riskleri engelleyici bir 

araç olarak öne çıkmaktadır. Medya okuryazarlığı eğitimi, bir taraftan 

çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine imkân sağlarken; öte taraftan 

başkalarının ürettiği içeriğin güvenilirliğini ve amacını sorgulama becerisi 

kazandırmaktadır. Dolayısıyla hem çocuklar hem de gençler, riskli durumlara 

karşı kendilerini koruyacak yetenekleri kazanabilecektir (Narin ve Ünal, 

2016: 112). Bunun sonucunda medyanın doğru ve etkili kullanılmasıyla 

birlikte oluşabilecek zararlardan korunmak mümkün olacaktır. 

Siber zorbalıkla mücadele kapsamında internet bağımlılığını önlemek 

için çocukların veya gençlerin ellerinden mobil cihazların alınması yeterli 

değildir. Ebeveynlerin de büyük çoğunluğunun internet bağımlılığı 

yaşadıkları gerçeğinden hareketle, bütün aile fertlerini kapsayan çözümlerin 

geliştirilmesi daha makul görünmektedir. Bu bağlamda medya okuryazarlığı 

eğitiminin tüm aile tarafından alınması önemlidir. Çocukların erken dönemde 

sanal dünya ile ilgili elde etmeleri gereken en önemli kazanımlar arasında, 

tanımadıkları insanlarla etkileşim içerisine girmemeleri, şifrelerini ya da özel 

bilgilerini başka kişilere vermemeleri ve bilmedikleri paylaşımlara yorum 

yapmamaları sayılabilir (Yıldırım, 2021: 1254). Bu hususlara dikkat edildiği 

takdirde siber zorbalığa maruz kalma ihtimali de azalacaktır. 
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Kullanıcılara sosyal ağ sitelerindeki teknik özelliklerin uygulamalı 

olarak öğretilmesi, bireylerin siber zorbalıkla karşılaştıklarında gerekli 

önlemleri alabilmelerine ve dijital ortamdaki mahremiyetlerini koruma 

yollarını öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Özetle medya okuryazarlığı 

eğitimi, çocukların ve gençlerin çevrim içi etkinliklerde maruz kalabilecekleri 

olumsuzluklara karşı korunmalarını ve dijital ortamların olumlu yanlarından 

faydalanmalarını sağlamaktadır. Böylece medya okuryazarlığı, gerek 

çocuklarda ve ergenlerde gerekse toplumun tümünde siber zorbalığın 

engellenmesine yönelik farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır 

(Narin ve Ünal, 2016: 113). Bu bilincin sürdürülebilir olması için medya 

okuryazarlığı eğitiminin çağın teknolojik gelişmelerine bağlı olarak 

güncellenerek devam ettirilmesi gerekmektedir. 

Siber zorbalığın önlenmesi noktasında neden medya okuryazarlığının 

etkili bir yöntem olacağı şu şekilde sıralanabilir (Özmen, 2018: 964-965) : 

• Siber zorbalığı oluşturan davranışsal örnek eylem tiplerinin 

tanımlanması, 

• İletişim teknolojileri ile ilgili gerekli bilginin ve anlayışın 

sağlanması,  

• Her bir teknoloji türü ile ilişkili özel güvenlik ve raporlama 

biçimlerinin oluşturularak öğrenilmesi, 

• Siber zorbalıkla mücadelede yapılabilecek eylemlerin tespit 

edilmesi, 

• Siber zorbalığı durdurabilecek davranış örneği eylem tiplerinin 

gösterilmesi, 

• Siber zorbalığa maruz kalanların deneyimledikleri psikolojik 

etkilerin ve toplumsal zararların anlaşılması, 

• Siber zorbalık durumları için raporlama prosedürlerinin 

belirlenmesi, 

• Siber zorbalık eyleminde bulunan kişi ile ilgili net önlemler 

alınması. 
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SONUÇ 

Günümüzde özellikle gençler arasındaki geleneksel zorbalık 

davranışları, internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte sanal 

ortama taşınarak yerini siber zorbalığa bırakmıştır. Fiziksel kuvvet 

kullanılarak gerçekleşen şiddet artık dijital ortamda çok daha rahat yapılmaya 

başlanmış ve siber zorbalık çağımızın hastalığı durumuna gelmiştir. Bilhassa 

sosyal medya platformlarının siber zorbalığa maruz kalma riski taşıdığı 

söylenebilir. 

İnternet kullanım sıklığı siber zorbalığın ortaya çıkmasındaki en önemli 

faktörlerden biridir. Yapılan araştırmalar, günlük ortalama interneti kullanım 

süresi fazla olan kişilerin, interneti daha az kullananlara göre siber zorba 

olmasının muhtemel olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu zorbalar, farklı kimlikler 

altında çok sayıda kişiye mağduriyet yaşatabilmektedir. Bu durum siber 

mağdurlarda bazı ruhsal problemlere yol açarak gündelik hayatlarını sekteye 

uğratabilmektedir. 

Siber zorbalığın etki alanını genişletmesi bazı önlemlerin alınmasını 

gündeme getirmiştir. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 

bulunan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın başlattığı SİBERAY 

programı; siber güvenlik, teknoloji bağımlığı, sosyal medya kullanımı ve siber 

zorbalık gibi konularda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Benzer şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 

teknolojinin bilinçli kullanımı için bazı çalışmalar yürütmektedir.  

Siber zorbalığın önlemesi noktasında medya okuryazarlığının da 

önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar, medya 

okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireylerin siber zorba davranışlarda 

bulunmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla özellikle liselerde ve hatta 

üniversitelerde medya okuryazarlığı derslerinin yer alması elzem hale 

gelmiştir. Verilen eğitimle gençler medyayı daha bilinçli şekilde 

kullanabilecek ve medyadan gelen mesajlara eleştirel gözle bakma becerisi 

geliştirebilecektir. Fakat söz konusu becerilerin geliştirilmesi için, derslerin 

konuyla ilgisi olmayan kişiler tarafından değil, iletişim fakültesi mezunu ve 

işin uzmanı olan bireyler tarafından verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

verilen eğitimin fayda sağlaması mümkün olmayacaktır. Bu süreçte 
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eğitimcilerin ebeveynlerle birlikte işbirliği içerisinde siber zorbalıkla 

mücadele etmesi büyük önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ  

Kurumlar çevreleri olmadan varlıklarını sürdüremezler. Her kurum 

çevresi ile etkileşim içerisindedir. Doğal olarak tüm kurumlar, hem iç 

çevresinden hem de dış çevresinden etkilenmekte ve içinde yer aldıkları 

çevreyi etkileyebilmektedir. Kurumsal işleyişi doğrudan ve dolaylı anlamda 

şekillendiren bu çevre, paydaş gruplarından oluşur. Sağlıklı bir kurumsal 

işleyişin ön koşulu, paydaşlarla kurulan ilişkilerdir. Özellikle paydaşlarla 

kurulan ilişki ağları ve paydaşlar arasındaki iletişimsel boyut, her kurum için 

stratejik önemdedir. Bu sebeple tüm kurumlar, paydaşlarla olan ilişkilerini 

yönetmek ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin takibini yapmak durumundadır.  

Kurumsal iletişim yönünden etkin bir paydaş yönetiminin 

sağlanabilmesi, paydaşlarla olan ilişkilerin dengeli şekilde gerçekleştirilerek 

paydaş demokrasisinin sağlanmasıyla mümkündür. Tüm kurumlar kendi 

kurumlarının ne kadar demokratik olduğunu yansıtma yönünde politikalar 

geliştirerek, paydaş katılımını sağlamaya çalışırlar. Geliştirilen bu 

politikalarla paydaş katılımının yanı sıra kurumlarının imajı, dolayısıyla da 

itibarı arttırılmış olmaktadır. 

Günümüzde paydaş demokrasisine yönelik artan ilgiyle birlikte 

kurumların paydaş katılımını sağlamaya yönelik çabaları da giderek 

çoğalmıştır. Aslında bu durum, kurum olarak vatandaşlıklarını dünya 

toplumuna göstermeleri için bir fırsat anlamına gelmektedir. Bu sayede hem 

kamu sektöründe hem de özel sektördeki tüm kurumlar, kendi itibarlarını 

yükseltmek amacıyla paydaşlarına değer katma yönünde hedefler belirlemiş 

olurlar.  

Bu çalışmada genel hatlarıyla paydaş teorisi, paydaş demokrasisi ve 

paydaş yönetimi konularına yer verilecek ve sonrasında kurumsal iletişim 

yönüyle paydaş demokrasi konusu değerlendirilecektir. 

1. PAYDAŞ TEORİSİ 

Paydaş düşüncesinin gelişimi ve kavramlaştırılması, Dodge-Ford 

Motor Co. davası ile şekillenen vekaleten sorumluluk (fiduciary 

responsibility) yasal öğretisinden yola çıkılarak, Porter’ın jenerik stratejiyi 

etkileyen faktörlerine ilişkin modeline Freeman’ın ilk kez diğer paydaş 

gruplarının etkisini dahil etmesi sonucunda ortaya konulmuştur (Demirel, 
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2013: 151).  Genel olarak bakıldığında paydaş teorisinin artalanındaki ana 

fikir, kuruluşların başarısını ve amacını gerçekleştirmesinde kilit faktör olan 

müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar, vb. gruplarla ilişkilerin ne 

kadar sağlıklı yönetildiğidir (Freeman ve Philips, 2002: 333). Özellikle ticari 

kuruluşlar olan firmalarda etkileme yönünden paydaş gruplarından bazıları –

şirket sahipleri ya da halka açık şirketlerin hissedarları gibi- diğer paydaşlar 

üzerinde baskın iken, sorumluluk alma noktasında genellikle sınırlı 

sorumluluk alanına sahip oldukları kanaatindedirler (Freeman, vd., 2010: 4). 

Bundan dolayı teorinin kurum olarak firmalara yönelik oluşturulduğu, 

sonradan ticari olmayan tüm kurumlar için geçerli bulunduğu söylenebilir.  

Paydaş teorisinin ana varsayımı,  paydaş beklentilerinin ve 

ihtiyaçlarının tatmin edici kapsamda karşılanarak yönetilmesi gerektiğidir 

(Becan, 2011: 24). Bu bağlamda teorinin felsefesi, kurumsal faaliyet 

çevresindeki paydaş gruplarının kurumlar tarafından takip edilerek izlenmesi, 

aynı zamanda etkileşim takımları olarak (Çakır, 2009: 49) paydaşlarla iyi 

ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumların genel sorumluluk alanlarının yanı sıra 

özel sorumluluk alanları bağlamında toplumsal sorumluluk alanına yönelik 

prensiplerinin belirlenmesidir (Ertuğrul, 2008: 200-201). Teoride benimsenen 

bu felsefe yönüyle pek çok araştırmacı, hem kurumsal strateji hem de etik 

açıdan yönetsel bir anlayış olarak paydaş teorisini değerlendirmektedir 

(Freeman ve Phillips, 2002: 333). 

1.1. Paydaş Olgusu ve Gelişimi 

Teorinin anlaşılması için içerisinde geçen “paydaş” olgusunu anlamak 

gerekir. Paydaş olgusu, “pay”, “hisse” ya da “ortak” olarak Türkçe’ye çevrilen 

“stake” kavramı ile ilişkilidir. Bu kavram olgu olarak önceleri, herhangi bir 

şeye pay ya da hisse sahibi olarak ortak olmak için -eskiden altın arayanların 

“grubstakes” biçiminde ifade edilen- kâr payı karşılığında yapılan yatırımlar 

anlamında idi (van Niekerk ve Getz, 2019: 3). Günümüzde ise “pay” olgusu 

ekonomik, duygusal ve toplumsal yönden beklentiler, çıkarlar ve yapılan 

katılımların karşılığının verilmesi anlamını ifade etmektedir (Koç, 2018: 33). 

Doğal olarak paydaş olgusunun anlamı da, “pay” olgusunun genişleyen 

anlamına bağlı olarak değişmiştir.  

Literatüre bakıldığında paydaş kavramının 1960’lı yıllarda ilk kez 
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Stanford Araştırma Enstitüsünce “kullanıldığı görülmektedir (Freeman, 1984: 

31, Apalı ve Uslu, 2016: 3; Koç, 2018: 34; Şenerol ve Akatay, 2020: 1092). 

Ancak, literatürde verilen tanımlardan en çok Freeman’ın tanımının kabul 

gördüğünü söylemek yerinde olur. Freeman paydaş kavramını, “firmanın 

hedeflere ulaşmasını etkileyebilecek ve bundan etkilenebilecek herhangi bir 

grup veya birey” olarak kısaca tanımlamaktadır (1984: 25).  

Grunig ve Repper (2005:139-140) göre paydaş, bireysel olarak 

kurumun kararlarından etkilendiği gibi aldığı kararlarıyla da o kurumu 

etkilemektedir; ancak kendi bulunduğu paydaş kategorisine göre genellikle 

birey olarak pasiftir. Çoğunlukla paydaş ve kamu kavramları karıştırıldığı için 

Grunig ve Repper, kamuyu yüksek farkındalığa sahip konumu daha aktif olan 

ya da zamanla giderek aktifleşen paydaşlar biçiminde tanımlayarak 

aralarındaki farkı açıklamaktadır (2005: 140).  

Ticari kuruluşlar açısından bakıldığında firma teorisi varsayımlarına 

göre paydaşlar, teorik olarak firmanın varlığını ve kurumsal faaliyetlerini 

sonsuza kadar devam ettirebilmesi için gerekli olan maddi/maddi olmayan 

ekonomik ya da toplumsal nitelikteki ve aynı zamanda paydaşların 

kontrolünde bulunan kaynakları  firmaya yatıran kesimdir (Warren, 2022: 71). 

1.2. Paydaş Teorisine Yönelik Yaklaşımlar 

Donaldson ve Preston’un “The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence and Implications” adlı çalışması ile ilk kez literatürde yer 

alan çalışmaların paydaş teorisine betimsel, araçsal ve normatif açıdan 

yaklaşıldığı tespit edilmiştir (Becan, 2011; Ertuğrul, 2008). Ayrıca literatüre 

bakıldığında bu çalışma sonrasında yapılan, Jones ve Wicks (1999) tarafından 

geliştirilmiş olan yakınsak yaklaşım bulunmaktadır (Ertuğrul, 2008: 204). 

Bunlara kısaca bakacak olursak; 

• Betimsel açıdan paydaş teorisine yaklaşım; burada firmanın doğası, 

yönetme yönlü yöneticilerin izlediği yol ve kurumsal bileşenlerine 

gösterilen ilgiler hakkında yönetim kurulundakilerin düşünceleri 

çerçevesinde paydaş teorisi açıklanmaya çalışılır (Donaldson ve 

Preston, 1995: 70).  Ertuğrul’un da belirttiği üzere daha çok 

kurumun faaliyetleri çerçevesinde genel işleyişe göre paydaşların 
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konumu şema olarak gösterilmekle birlikte paydaşlarla ilişkilerde 

yöneticilerin rolü açıklanarak, paydaş tutumları hakkında 

çıkarımlarda bulunulmaktadır (2008: 203). 

• Araçsal açıdan paydaş teorisine yaklaşım; kurumların tüm yönetsel 

uygulamaları ile elde ettikleri sonuçları ilişkilendirerek işleyişi 

göstermeye çalışır; ayrıca yaklaşım, yönetsel uygulamalarla elde 

edilen sonuçlara karar vericilerin dikkatli yaklaşmasını ve paydaş 

beklentilerini iyi analiz etmelerini önermektedir. Çünkü paydaş 

ilişkilerini etkili yönetmek açısından bunun gerekli olduğu 

vurgulanmaktadır (Ertuğrul, 2008: 203; Becan, 2011: 25), Özellikle 

yaklaşımı benimseyenler tarafından Hawllet-Packard, Wall-Mart, 

Dayton Hudson gibi başarılı uygulamalar sergileyen firma 

örneklerinin verildiği görülmektedir (Donaldson ve Preston, 1995: 

71). Böylelikle araştırmacılar, öne sürdükleri görüşü desteklemeye 

çalışmaktadırlar. Ayrıca bu yaklaşıma göre yöneticilerin paydaşlara 

yasallık, güç ve zorunluluk çerçevesinden yaklaşması gerektiği de 

araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır (Çelik, 2007: 54).    

• Normatif açıdan paydaş teorisine yaklaşım; daha çok etiksel ve 

felsefi açıdan konuya yaklaşmaktadır. Dolayısıyla Ertuğrul 

(2008)’un vurguladığı gibi burada kurum olarak firmaların ne 

yapması gerektiğine yönelik ilkeler geliştirilmiştir ve özellikle 

yöneticilerin davranışlarının hem ahlaki hem de etiksel yönden 

uygunluğu tartışılarak, nasıl olması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. Özellikle normatif yaklaşım çerçevesinde 

Bäckstrand’ın da bahsettiği hem kamu hem özel sektör hem de 

uluslarüstü ortaklıklara meşruiyet anlamındaki yönetişimin ve 

paydaş demokrasisinin kurumlarda nasıl uygulanacağına yönelik 

tartışmalar yapılmaktadır (2006: 473-474).    

• Yakınsak açıdan paydaş teorisine yaklaşım; Jones ve Wicks, burada, 

literatürde pek çok ortaya konan paydaş teorisiyle ilgili yöntemlerin 

ve paradigmaların Freeman’ın normatif özü çerçevesinde ve aynı 

zamanda araçsal sağlamlık yönünden bazı ikna edici iddialarda 

bulunmak amacıyla yakınlaştırılabileceğini düşüncesinden 

geliştirmiştir (Jones, Wicks ve Freeman, 26-27). Yaklaşımda bu 
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araştırmacılar, normatif özü dikkate alarak araçsalcıların ileri 

sürdükleri uygulamaların uygulanabilir sonuçları doğurup 

doğurmayacağını görebilmek için iki teorik yaklaşımı 

yakınlaştırmak maksadıyla normatif yaklaşım içerisine 

araçsalcıların iddialarını yerleştirmişlerdir (Ertuğrul, 2008: 204). 

2. PAYDAŞ DEMOKRASİSİ 

Demokrasi kavramı yeni olmamakla beraber günümüzde sadece devlet 

yönetiminde değil, tüm yönetsel alanlarda önemli bir konu olarak ele 

alınmaktadır. Tanilli’nin ifadesiyle “Eski Atina bilgelerinden başlayarak, 

demokrasi, insanoğlunun düşünce gündeminden hiç eksik olmadı.” (1981: 

19). Jürgen Habermas, normatif anlam yönlü olarak demokrasiyi toplum 

kuramı çerçevesinde “dizgesel olarak bütünlenmiş eylem alanlarının işlevsel 

zorunluluklarının yerine getiriliş sınırının, yaşama evreninin bütünlüğü, yani 

toplumsal bütünleşmeye bağlı eylem alanlarının istemleri olduğu biçimde 

formüle edilebilir.” şeklinde açıklamakta ve kapitalist sistem ile demokrasi 

arasında gerilim olduğuna vurgu yapmaktadır (2001: 796-797). Aslında değer 

yaratma ve ticareti örgütlemenin baskın aracı olarak kapitalizm, sadece 

ekonomik etkileri açısından sınırlanamayacak bir hal aldığından sorgulanır 

olmuş ve kapitalist sistemle toplum ve diğer kurumlar arasındaki ilişkinin 

nasıl olması gerektiği noktasında, özellikle iş ve etik yönlü 

değerlendirilmesinin sonucunda paydaş teorisi ortaya çıkmıştır (Freeman, vd., 

2010: 4-5).  

Erkal Coşan ve Altın Gülova’nın çalışmasında belirttiği gibi yönetsel 

literatürde demokrasi konusu geniş bir kapsamda heterojen bazda yapı 

sergileyerek tartışılmış ve daha çok ekonomi demokrasisi, işyeri demokrasisi, 

endüstriyel demokrasi olarak kurumsal açıdan demokrasi açıklanmaya 

çalışılmıştır (2014: 233).  

Freeman’ın paydaş teorisinde stratejik açıdan kilit rol üstlenen paydaş 

kavramı üzerindeki akademik tartışmaların yaygınlaşmasıyla birlikte paydaş 

düşüncesinin toplumsal olarak geniş çapta ele alınması, “paydaş kapitalizmi” 

olarak ifade edilen sonucu ortaya çıkmış ve bunlara bağlı olarak zaman 

içerisinde “paydaş demokrasisi” fikrinin şekillenmesi devam etmiştir (Matten 

ve Cranen, 2005: 7). Dünya Bankası’nca kullanılan “good governance” 
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kavramı, Türkçe’ye “iyi yönetişim” olarak çevrilmiş ve bununla katılım, insan 

hakları, hesap verilebilirlik, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, demokrasi, sivil 

toplum bağlamında kamusal yönetim yönüyle temel ilke ve kavramlara önem 

verilmesi söz konusu olmuştur (Ceyhan, 2022: 35).  

Bütün bu bahsedilenler ışığında kavram olarak paydaş demokrasisi, 

kurumsal yönetişimin paydaşlara yönetim kurulunda temsil hakkı tanıyan bir 

resmi yetkiyi veren, paydaş teorisinin bir uzantısı ya da alt dalı şeklinde 

yansıyan akademik görüşlerden şekillenmektedir (Wicks, Elmore ve Jonas, 

2019: 106). Matten ve Cranen’e göre paydaş demokrasisi fikri, paydaşların 

ticari kuruluş olarak firmaların örgütlenme, karar alma ve yönetişim 

süreçlerine katılımı olarak ortaya konan ilginç bir önermedir (2005: 6). 

Firmaların karar mekanizmaları oluşturulurken çalışan gibi diğer paydaşların 

da katılımının sağlanması amacıyla paydaş temsilinin kurumsallaştırılması, 

paydaş demokrasisinin ana noktalarından biri olarak görülmektedir (Erkal 

Coşan ve Altın Gülova, 2014; Turnbull, 1994).  

Özellikle Braun’un vurguladığı üzere paydaş demokrasisi, sadece 

kurumsal sorumluluk yönüyle değil, aynı zamanda paydaşların 

sorumluluğunu da varsayan ve her bir kurumsal topluluk yoluyla paydaş 

katılımının diyalog ile katılım bağlamında formülasyonu yoluyla yeni 

kurumsal “sosyal sözleşmelerin” oluşturulması için gerekli olan bir anlayıştır( 

2019: 106).   

Her ne kadar paydaş demokrasisi fikri, tam olarak olgu bağlamında 

kavramsallaşmadıysa da, hem kamu hem de firmalar yönüyle müzakereci 

demokrasi anlayışı ile nasıl olması gerektiği noktasında akademik yönden 

geliştirilmeye çalışılırken, aynı zamanda da bilhassa kurumsal yönetişimin 

uluslarüstü küresel bir anlayış çerçevesinde paydaş demokrasisi olarak  

modellemesi yapılmaktadır. Bu bağlamda Bäckstrand’ın sürdürülebilir 

kalkınmada paydaş katılımının demokratik meşruiyetini değerlendirmek 

amacıyla geliştirdiği “Küresel Paydaş Demokrasisi Modeli” örnek verilebilir. 

3. PAYDAŞ YÖNETİMİ 

Her kurum sağlıklı bir işleyiş ve devamlılık için çevreyle etkileşimini 

sağlayan iletişim ağlarını düzenleyerek kontrol etmek durumundadır. Çünkü 

bütün kurumların  çevresi  adeta paydaş grupları ile örtülüdür (Çakır, 2009: 
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50). Ayrıca kurumların iş süreçleriyle ilgili teknik bilgilerinin yanı sıra 

içerisinde yer aldıkları sosyal sisteme yönelik bilgileri ve sosyal bilgiye 

erişme dereceleri de, bir anlamda iletişim ve sosyal etkileşim ağı içerisindeki 

konumlarına bağlı olarak şekillenmektedir (Pfeffer, 1999: 131). Grunig ve 

Repper (2005: 136)'ın da vurguladığı gibi kurumların stratejik olarak göz 

önünde bulundurdukları ortamlar, aslında çok bileşenli olmakla beraber farklı 

paydaş gruplarından oluşmaktadır. Özellikle firmaların başarılı performans 

sergileyebilmeleri için paydaş teorisinde de belirtilen paydaşlarla olan 

etkileşimlerinin rolü büyüktür. 

Paydaş teorisi ile Freeman, ticari kuruluş olarak firmaların 

paydaşlarıyla olan ilişkilerinin stratejik açıdan önemli olduğunu, ancak her 

paydaş grubunda yer alanların farklı beklentileri ve ihtiyaçları olması 

sebebiyle bunların karşılanmasında dengeli bir dağılımın yönetsel açıdan 

uygulanması gerektiğinin altını çizmektedir. Paydaşlarla bir dizi birbirine 

bağlı değişim ilişkisi içerisindeki etkileşimlerde bulunan firmaların karar 

vericileri, kararlarından etkilenen paydaş gruplarındaki kişilerin baskılarıyla 

karşı karşıya kalabilmektedir (Jauch ve Glueck, 1988: 21). Firma 

yönetimindeki karar vericilerin etkili bir paydaş yönetimi uygulayabilmeleri 

için Josef Wieland’ın Şekil 1’deki modelinde göstermeye çalıştığı paydaş 

kaynakları ve paydaş ilgileri bağlamında gelişen firma ile paydaş yönlü ilişki 

sürecinin işleyişini bilmeleri gerekmektedir.  
 

 
Şekil 1: Firma ile paydaş kaynakları ve ilgileri arasındaki ilişki (Wieland, 2020: 71) 
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Kurumların paydaşları literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmakla 

birlikte temelde iç ve dış biçiminde ayrıştırılmakta; iç paydaşlar, kurumun 

içerisinde yer alan ve kurumun kararlarından doğrudan etkilendiği gibi 

doğrudan etkileyebilen çalışanlar, yöneticiler, ortaklar, vb. kesimlere 

denmektedir (Gültekin ve Küçük, 2004; Demir ve Yılmaz, 2010). Dış 

paydaşlar ise kurumun dış çevresini oluşturan ve kurumdan etkilendiği gibi 

kurumu doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen örneğin kuruluşa girdi 

sağlayanlar, sendikalar, kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan kamu ve özel 

sektör kuruluşları, vb. gibi tüm kesimlerdir (Demir ve Yılmaz, 2010). 

Firmaların iç ve dış çevrelerindeki paydaş gruplarına odaklanarak, kendi 

sorunlarının yanı sıra paydaşlarının sorunlarına yönelik çözüm geliştirmeleri 

ve paydaşların amaçlarına ulaşmasına yardımcı olarak tatmin edilmelerini 

sağlayacak davranışta bulunmaları için paydaşlarını doğru belirlemesi 

gerekmektedir (Çınarlı, 2014: 29).  

Literatürdeki pek çok bilimsel araştırmada Cornelissen ve 

arkadaşlarının belirttiği gibi paydaş yönetimi üzerindeki varsayımlar, firma 

paydaş iletişiminin önemli olduğu noktasında birleşmekle birlikte farklı tarzda 

geliştirilmiş “tampon” ya da “ köprü” olma gibi yanıt seçenekleri yoluyla 

firmaların kurumsal davranışı nasıl sergilemeleri gerektiği öne sürülmektedir 

(2006: 116). Paydaş stratejileri olarak uygulanabilecek dört temel strateji 

bulunmaktadır. Bunlar (Gültekin ve Küçük, 2004: 340); 

• Dar Strateji; bir ya da sınırlı paydaş grubunun çıkarlarına 

odaklanarak maksimize etmek, 

• Finansal Strateji; hissedarlarla birlikte tüm finansal paydaşların 

çıkarlarını maksimize etmek, 

• Faydacı Strateji; tüm paydaşların hem çıkarlarını hem de ortalama 

refah düzeyini maksimize etmekle beraber toplum çıkarlarını da 

maksimize etmek, 

• Sosyal Adalet Stratejisi; dezavantajlı konumda olan paydaşların 

refah düzeyini maksimize etmek. 

Grunig ve Repper’a göre etkili bir paydaş yönetimi; paydaşların 

dikkatlice araştırılması, her paydaşın kuruma olan etkisinin belirlenmesi, 
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ortaya çıkacak sonuçların ılımlaştırılması amacıyla oluşturulan seçenekler, en 

önemli ve en stratejik paydaşlardan başlayarak tüm paydaşların listelenmesi 

ve paydaşlarla kesintisiz iletişim programlarının hazırlanarak uygulanması 

gerekmektedir (2005: 141). Bu sayede kurumlar paydaşlarla uzun süreli 

ilişkiler kurup, geliştirebileceklerdir. 

4. KURUMSAL İLETİŞİM YÖNÜYLE PAYDAŞ 

DEMOKRASİSİ 

Kurumsal iletişim, günümüzde paydaşlarla etkileşim açısından stratejik 

açıdan önem taşımaktadır. Kurumların yönetsel bir fonksiyon olarak gördüğü 

ve stratejik açıdan önem verdikleri kurumsal iletişim, kurumdaki tüm birimler 

arasında köprü olarak üstlendiği işlev ile birlikte tüm paydaşları, kamuoyunu 

ve kurumsal iklimi etkileme hedefleriyle kurumun bütün iletişim 

çalışmalarının tek bir çatı altında kombine edilerek uygulanmasını sağlayarak, 

aynı zamanda rekabet avantajı kazandırmaktadır (Güner Koçak, 2022). 

Eskiden “kurumsal halkla ilişkiler” adı ile gerçekleştirilen kurumsal 

iletişim, ilk kez 1972 yılında Fortune Dergisinin düzenlediği A.B.D’deki bir 

seminerde kullanılmış olmakla birlikte (Tunçel, 2011: 256), 

Oltarzhevskyi’nin belirttiği üzere bilimsel söylem olarak bu terim, 1970’lerde 

kullanılmaya başlanmıştır (2019: 609). Literatürde kurumsal iletişime yönelik 

yapılan pek çok tanım bulunmaktadır. Ancak genel hatlarıyla kurumsal 

iletişim, kurumların iç ve dış iletişim uygulamalarının eşgüdümü yoluyla 

toplumsal ve finansal performanslarına ölçülebilir katkıları sağlama amaçlı 

olarak yürütülen her türlü iletişim çalışmasını bütünsel olarak planlanarak 

uygulanmasına denmektedir (van Het Hof ve Hoştut, 2016: 102). Kurumsal 

iletişim; yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim yönlü 

olarak değerlendirilmekte ve bu yönüyle kurumun bütün iletişim çalışmalarını 

kapsamaktadır (Mert, 2019: 1515).  

Ayrıca kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler yönüyle kurumsal 

amaçlarla bireysel ya da sosyal amaçlar bazında paydaşlarla etkileşime 

girerken belirli bir düzen içerisinde bilinçli bir dengelemeye giderek kurumsal 

itibarı arttırma yönünde kurumsal sosyal sorumluluk gibi iletişim 

faaliyetlerine yönelmektedir (Güven, 2016: 135). Aslında paydaş demokrasisi 

için akademik yönden önerilen ve paydaş katılımını sağlama yönündeki 
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kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra kurumlar kendi dünya 

vatandaşlığına ilişkin görevleri yerine getirme yönünde de kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. 

Yine kurumsal iletişim yönetiminin paydaşlarda güven oluşturabilmek 

için kurumsal şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal vatandaşlığı, 

müzakereci demokratik yaklaşımı, krizleri yönetme, paydaş yönetimini etkin 

uygulama, itibar yönetimi, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler 

gibi pek çok görevi gerçekleştiriyor olması, bu alanın disiplinlerarası bir 

özelliğe sahip olduğunun da bir göstergesidir (Goodman, 2006). Özellikle 

paydaşlarla iletişimi yönetme sorumluluğunu üstlenerek ciddi bir rolü yerine 

getirmekle birlikte kurumsal iletişim, kurumun itibarını etkileyen diğer 

faktörleri ve etkileri en aza indirgemeye yönelik ciddi çabalar göstermesi 

gerekmektedir (Çakır, 2009: 56). Bu ise tüm dünyada kabul gören yönetişim 

yönlü uygulamaların kurumlara adapte edilmesi ve bunların iletişim 

uygulamaları olarak gerçekleştirilmesiyle mümkündür.  

Daha önce belirtildiği üzere küresel çapta tüm kurumlar için arzu edilen 

yönetişim uygulamalarından biri olarak paydaş demokrasisinin kurumlarca 

sağlanmasında kurumsal iletişim politikalarının rolü yadsınamaz. Bu sebeple 

her geçen gün kurumlar paydaş yönlü ve paydaş katılımını sağlama amaçlı 

pek çok uygulama yapmakta, yönetim kurullarına paydaş temsilcilerini dahil 

etmek amaçlı paydaş görüşlerini alma yönlü çalışmaları uygulamaya 

başlamışlardır. Ayrıca günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde paydaşlarla 

çoklu etkileşimleri tüm kitle iletişim ortamlarını kullanarak gerçekleştirmeye 

çalışmaktadırlar. Bütün bunlar ise kurumsal iletişimin, paydaş demokrasisini 

sağlamada en etkili yönetsel bir araç olduğunun işaretidir. 

SONUÇ 

Kurumsal iletişim, kurumların stratejik açıdan önem verdikleri iletişim 

düzenini kurumlara sağlamaya çalışan yapısıyla paydaş yönetimini ve doğal 

olarak paydaş demokrasisini dışarıya yansıtan bir yönetsel fonksiyon olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle günümüzün müzakere temelli demokrasi 

göstergesi olarak çoklu paydaş etkileşimlerinin tasarlanması, uygun hedef 

kitlelere uygun iletişim ortamlarıyla mesajların istenildiği şekilde 

iletilmesinde kurumsal iletişim, belirleyici bir stratejik rol üstlenmektedir.  
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Her ne kadar tam olarak paydaş demokrasisi olgusu kavramsallaştırıl-

maya devam ediyor olsa da, pek çok kurum demokratik bir anlayışla 

yönetildiğini gösterme yönünde uygulamalar gerçekleştirerek kurumsal 

etiksel kimliklerini güçlendirme yönünde hareket etmektedir. Bu durum, 

doğal olarak paydaşların algılamasına yön vereceği için önemli bir kurumsal 

iletişim stratejisi olarak ele alınmaktadır. Günümüzde her kurum teknoloji 

kullanımı açısından tüm iletişim mecralarını kurumsal iletişim yönünden 

değerlendirmekte ve paydaş etkileşimlerini iletişimsel olarak yönetmeye 

çalışmaktadır. Özellikle sosyal medya uygulamalarıyla paydaşlarla kurulan 

ilişkiler, etkileşimi olumlu yönde değerlendirmeye yarayan araçlar olarak 

kurumsal iletişim politikalarında yer almaktadır.  

Ancak paydaş demokrasisi ile ilişkili beklentilerin her geçen gün artıyor 

olması, kurumsal iletişim yönetimi açısından bu konunun takibini gerektirdiği 

de bir gerçektir. Özellikle küresel eğilimler ve bunlara yönelik paydaş 

demokrasisinden beklenenler, kurumsal iletişim yöneticilerinin takip etmesi 

gereken önemli bir boyut olarak görülebilir. 

 

  



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 578 

KAYNAKÇA  
 

Apalı, A., Uslu, H. (2016). Paydaş Gruplarından Hissedarların İşletmelerin Stratejik  

Finansal Kararlarından Beklentileri: Bir Alan Araştırması. Uluslararası İş, Ekonomi 

ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1, 1, 1-22, 

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1458333526.PDF, 

Erişim Tarihi: 14.12.2022. 

Balmer, J. M. T., Gray, E. R. (2000). Corporate Identity and Corporate 

Communications: Creating a Competitive Advantage. Industrial and 

Commercial Training, 32, 7, 256-262, https://doi.org/10.1108/00197 

850020379811 .  

Bäckstrand, K. (2006). Democratizing Global Environmental Governance? 

Stakeholder Democracy after the World Summit on Sustainable Development. 

European Journal of International Relations, 12, 467-498, DOI: 

10.1177/1354066106069321. 

Becan, C. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve 

İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Bankaların Basın 

Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Selçuk İletişim, 7, 1, 16-35, 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19023/200588, Erişim Tarihi: 

13.12.2022. 

Braun, R. (2019). Corporate Stakeholder Democracy: Politicizing Corporate 

Responsibility New York: Central European University Press. 

Ceyhan, H. (2022). Türk Kamu Bürokrasisi ve Yönetim Kültürü. 1. B. İstanbul: Eğitim 

Yayınevi. 

Çakır, T. (2009). Kurumsal İtibar-Örgütsel Doku İlişkisine Kuramsal Yaklaşım: 

Paydaş Teorisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 37, 45-58. 

Çelik, E. (2007). Kurumsal Yönetim Modeli Olarak Paydaş Yaklaşımı: Kamu ve Özel 

Hastane Karşılaştırması. [Y. Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi]. 

https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/9355/458568.pdf, 

Erişim Tarihi: 17.12.2022. 

Çınarlı, İ. (2014). Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramı’nın 

Eleştirel Bir Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 

1, 46, 23-36. 

Demir, C., Yılmaz, M. K. (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından 

Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

25, 1, 69-88. 

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1458333526.PDF
https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19023/200588


579 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

Demirel, A.G. (2013). Stratejik Yönetimde Paydaşlar Kuramına Giriş: Aracı 

Yaklaşımlar. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1,1, 149-154, 

https://oaji.net/articles/2014/501-1393880185.pdf, Erişim Tarihi: 13.12.2022. 

Deren van Het Hof, S., Hoştut, S. (2016). Pembe Getto: Türkiye’de Kurumsal İletişim 

Yöneticileri. Fe Dergi, 8, 2 101-109.  http://cins.ankara.edu.tr/16_8.html, 

Erişim Tarihi:13.12.2022. 

Donaldson, T., Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20, 

1, 65-91, https://www.jstor.org/stable/258887.pdf, Erişim Tarihi: 17.12.2022. 

Erkal Coşan, P., Altın Gülova, A. (2014). Örgütsel Demokrasi. Yönetim ve Ekonomi 

Dergisi, 21, 2. 231-248. 

Ertuğrul, F. (2008). Paydaş Teorisi ve İşletmelerin Paydaşları ile İlişkilerinin 

Yönetimi. Erciyes İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 199-223, 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/5888/77885, Erişim Tarihi: 

13.12.2022. 

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: 

Pitman. 

Freeman, R. E. , Philips, R. A. (2002). Stakeholder Theory: A Libertarian Defense. 

Business Ethics Quarterly, 12, 3, 331-349, https://doi.org/10.2307/3858020 . 

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., Colle, S. (2010). Stakeholder 

Theory: The State of the Art.1. B., Cambride: Cambridge University Press. 

Goodman, M. B. (2006). Corporate communication practice and pedagogy at the 

dawn of the new millennium.  Corporate Communications: An International 

Journal,  11,. 3,  196-213, DOI: 10.1108/13563280610680803 

Grunig, J. E., Repper, F. C. (2005). Stratejik Yönetim, Kamular ve Gündemler. J. E. 

Grunig, D. M. Dozier, W. P. Ehling, L. A. Grunig, F. C. Repper, J. White 

(Eds.), Halkla İlişkilerde ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. E. Özsayar 

(Çev.), İstanbul: Rota. 

Gültekin, N., Küçük, F. (2004). Kurum İmajı Açısından Paydaş Memnuniyeti. T. C. 

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XIX, 1, 335-347. 

Güner Koçak, P. (2022). Kurumsal İletişim Dijitalleşme Boyutu. Y. Z. C. Uğurhan 

(Eds.) Dijitalleşme Bağlamında Birey, Toplum ve İletişim, 88-103, Konya: 

Eğitim Yayınevi. 

Güven, S. (2016). Kurumsal İletişim Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve 

Etik İlişkisi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 26, 133-154, 

https://doi.org/10.31123/akil.441385. 

 

https://www.jstor.org/stable/258887.pdf
https://doi.org/10.2307/3858020


A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 580 

Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı: 1. Cilt: Eylem Rasyonelliği ve 

Toplumsal Rasyonelleşme, 2. Cilt: İşlevselci Aklın Eleştirisi Üzerine. M. Tüzel 

(Çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 

Jauch, L. R., Glueck, W. F. (1988). Business Policy and Strategic Management. 5.B., 

Singapore: McGraw-Hill. 

Jones, T. M., Wicks, A.C., Freeman, R. E. (2017). Stakeholder Theory: The State of 

the Art. N. E. Bowie (Eds.), The Blackwell Guide to Business Ethics, 1. B., 

Blackwell Publishing Ltd.,  DOI:10.1002/9781405164771. 

Karsak, B. (2016). Kurumsal İletişim. İstanbul: Beta Basım Yayım A.Ş. 

Koç, S. (2018). Paydaş Etkileşimi Temelinde Havalimanlarında Sürdürülebilir Yer 

Hizmetleri Misyonuna Yönelik Değer Yaratma Sürecinin Analizi ve Kayseri 

Havalimanında Bir Araştırma.[Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi]. 

https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/2689/481657.pdf?

sequence=1, Erişim Tarihi: 14.12.2022. 

Lah, M, Sušjan, A., Redek, T. (2016). Corporate Communication and Economic 

Theory: An Institutionalist Perspective. Journal of Economic Issues, 1, 121-

144, https://doi.org/10.1080/00213624.2016.1147908. 

Matten, D., Cranen, A. (2005). What is stakeholder democracy? Perspective and 

issues. Business Ethics: A European Review, 14, 1, 6-13, 

https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2005.00382.x. 

Mert, Y. L. (2019). Kamu Yönetiminde Kurumsal İletişim: Web Siteleri Üzerine bir 

Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 62 1307-9581 

http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.315, Erişim Tarihi: 15.12.2022. 

Oltarzhevskyi, D. O. (2019). Typology of contemporary corporate communication 

channels. Corporate Communications: An International Journal, 24, 4,  608-

622, DOI 10.1108/CCIJ-04-2019-0046. 

Pfeffer, J. (1999). Güç Merkezli Yönetim: Örgütlerde Politika ve Nüfuz. E. Özsayar 

(Çev.), İstanbul: Boyner Holding Yayınları. 

Şenerol, H., Akatay, A. (2020). Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme 

Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4, 2, 1090-

1108, DOI: 10.26677/TR1010.2020.384. 

Tanilli, S. (1981). Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş.2.B., İstanbul: Say 

Kitap Pazarlama. 

Tunçel, H. (2011). Kurumsal İletişimin Kavramsal Çerçevesi Hakkında Bir Yorum. 

Marmara İletişim Dergisi, 18, 252-267,  https://dergipark.org.tr/en/pub/ 

maruid/issue/25223/266908,  Erişim Tarihi: 12.12.2022. 

 

https://doi.org/10.1080/00213624.2016.1147908


581 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

Van Niekerk, M, Getz, D. (2019). Event Stakeholders: Theory and methods for event 

management and tourism. Goodfellow Publishers. DOI: 

10.23912/9781911396635-3840.  

Warren, J. N. (2022, 13-15 Junio de). The Cooperative Economy: Toward a 

Stakeholder-led Democracy. Nuevas dinámicas mundiales en la era post-

Covid; desafíos para la economía pública, social y cooperativa. 33º Congreso 

Internacional del CIRIEC, Valencia, http://ciriec.es/valencia2022/wp-

content/uploads/COMUN-297.pdf , Erişim Tarihi: 12.12.2022. 

Wicks, A., Elmore, F. A., Jonas, D. (2019). Connecting Stakeholder Theory to the 

Law and Public Policy. J. S. Harrison, J. B. Barney, R. E. Freeman, R. A. 

Phillips (Eds.) The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory. 1.B., 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Wieland, J. (2020). Relational Economics: A Political Economy. Switzerland: 

Springer Nature, https://doi.org/10.1007/978-3-030-45112-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 582 

 



583 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 29 

 
 

SOSYAL MEDYA ÇERÇEVESİNDEN SİBER SUÇ 

OLGUSUNUN TWİTTER UYGULAMASI ÜZERİNDEN 

ANALİZİ 

 
 

Sefa HARRANOĞLU1 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 Doktora öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale/Türkiye, 

sefaharranoglu@gmail.com, ORCI ID: 0000-0001-9679-3233 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale/Türkiye, 

tamer.bayrak@comu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-0776-1606 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



585 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu dünyada var olmasından bu yana belirli aralıklarda yeni 

keşifler bulmuş, bu keşiflere ayak uydurmuştur. Yaşanılan her keşif insanlığa 

çağ atlatmış, bu da yaşam pratiklerinde değişikliklere neden olmuştur. Önce 

Chiografik dönem olarak tabir edilen el yazmalı keşfi daha sonra Gutenberg 

dönemi olarak ifade edilen matbaanın buluşu sonraki dönemlerin kıvılcımını 

yakmıştır. Ateşin bulunması kadar önemli olan yazının icadı günümüze kadar 

olan teknolojik gelişmelerin öncüleri olmuştur. Bu dönemin en önemli özelliği 

bilgi saklanmış, elde edilen veriler ve tecrübeler gelecek nesillere eksiksiz 

aktarılmıştır. Kümülatif olarak ilerleyen bilgi 19. yüzyıla gelindiğinde başta 

telgraf teknolojisi ortaya çıkmış sonrasında da radyo, televizyon, telefon gibi 

kablolu araçlarla insanlar tanışmıştır. Artık yaşanılan zaman elektrik-elektronik 

dönem olarak ifade edilmiştir. Bu dönemle beraber farklı coğrafyalardaki 

insanların neler yaptıkları, ne gibi kültüre sahip oldukları kablolu araçlar 

sayesinde daha net ortaya çıkmıştır. Bu çağın en önemli ve olumlu 

getirilerinden biriyse insanlık artık dünya hakkında daha geniş bilgilere 

ulaşmaya başlamasıdır. Ayrıca bu çağ toplumun tüketim anlayışını değiştirmiş 

tüketim toplumunu başlatmıştır. Yeni tüketim kalıpları yerini almış yerel ve 

bölgesel olan şeyler dayanaklarını yitirmiştir. 

Yaşanılan bu gelişimler sonucu insanoğlu konfor alanının dışına çıkıp 

yeni arayışlar yeni buluşlar keşfetmek istemiştir. Bu arayışlar yanıt vermiş, 20. 

yüzyılın son çeyreğinden itibaren makineleşme kavramına ek olarak 

sayısallaşma kavramı da eklemlenmiştir. Bilgi artık sayısal (0,1) kodlara 

dönüşmeye başlamıştır. Bu dönüşümle hem bilgi ucuzlamış hem de bilgi çok 

hızlı yayılmaya başlamıştır. Söz konusu dönüşüm tüm alanlarda olduğu gibi 

iletişim alanında da etkisini göstermiştir. İletişim eş zamanlı hal almış, “yeni” 

bir ortak sosyal ağ inşa etmiştir (Yengin & Bayrak, 2022: 01). Bireyler bu 

mecralarda karşılıklı iletişim kurabilmiş ve kendi duygu düşüncelerini 

rahatlıkla ifade edebilme imkanına sahip olmuşlardır (Harranoglu & Yengin, 

2022: 238). Artık dünya farklı bir boyutun eşiğine girmiştir. Teknolojideki bu 

gelişmeler birbirinden farklı değişkenleri de beraberinde getirmiştir. 

Değişkenler bir taraftan yaşam koşullarını iyileştirirken diğer taraftan olumsuz 

yönde etkilemiştir (Yengin, 2014: 49). Bunlardan biri de siber suç kavramıdır. 

Bu olumsuz gelişmeler arasında yer alan güvenlik sorunları kişilerin sosyal 

medya dışındaki gerçek dünyalarını da tehdit eder boyuta gelmiştir. Güvenlik 
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açıkları sebebiyle günümüzde özellikle sosyal medya üzerinden birçok 

kullanıcının özel yaşantısına rahatlıkla erişilmektedir. Bu yeni dünyada 

biçimlenen bir suç türü olan siber suçlar internet veya sosyal ağlar da bilişim 

sistemine yönelik yapılan suçlar olarak genellenebilmektedir. Siber suçların 

bilinen anlamdaki suçlardan ayrılmasındaki ana sebepleri bir bilişim sistemi 

olmadan işlenememesi ve fiziksel temasa veya aynı ortamda bulunmaya gerek 

duymadan yapılabilmesinin mümkün olması olarak söylenilebilmektedir. 

Dolayısıyla bu suç türü bilgisayar veya internete özgü suçlar olarak da ifade 

edilmektedir. Siber suç sorunu, sosyal medya ile birlikte daha da görünür hale 

gelmekte ve kullanıcıların iletişim pratiklerinde önemli bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan araştırmanın amacı dijital dünyada siber güvenliğin 

öneminin ortaya konması, bireylerin sosyal medyayı bilinçli kullanımında etkili 

olması ve farkındalığı arttırmaya çalışmaktır. Bu araştırmada Twitter 

uygulaması üzerinden seçilen tweetler üzerinden yapılan içerik analizleri siber 

suçlara karşı bir kanıt niteliğinde olacaktır. Bu eksende araştırmanın evreni 

Twitter üzerinde siber suç teşkil eden tüm tweetlere bakılmıştır. Araştırmanın 

örnekleminde ise tweetlerden siber suç teşkil eden 2012-2022 yılları arasında 

atılan on bir tweet ele alınarak analiz edilmiştir. 

SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

1990 yılına gelindiğinde internet nispeten küçük bir olgu durumundaydı. 

İnternet, teknik olarak hizmete açık olsa da dolaşması ve içinde çalışması zordu. 

Başka bir deyişle internet garip, bilinmeyen ve anlaşılmayan bir bölgeydi 

(Chayko, 2018: 25). Bunların birçoğu Tim Berners Lee tarafından geliştirilerek 

değişti. Bostancı’ya göre Tim Berners Lee tarafından ortaya konan Web 1.0, 

hipermetinlerden oluşarak bireyleri daha çok okur duruma getirmiştir (2019: 

15). İnternetin insanların yaşamına etki ettiği dönemlerde etkileşim oldukça 

sınırlı durumdaydı. Ayrıca kullanıcılar bu dönemde interneti bilgi amaçlı 

kullanmaktaydı. Web siteleri tek yönlü olduğu için kullanıcılar günümüzde 

olduğu gibi interneti çok fazla kullanmamaktaydı.  

İnternetin yayılmasıyla ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte Web 2.0 

ortaya çıkmıştır. Web 2.0 teknolojileri, ilk defa 2004 yılında O’Reilly Media 

tarafından kullanılan kavramdır. Söz konusu kavram temel olarak ikinci nesil 

internet hizmetlerini, toplumsal iletişim sitelerini, iletişim araçlarını yani 

internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemi 
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tanımlamaktadır (Esgin, 2015: 22). Web 2.0 altyapısından sonra çalışma 

şekilleri kullanım amaçları zaman içerisinde değişikliğe uğramış, kullanıcıların 

ihtiyaç ve istekleri genel anlamda değişmiştir. Web 2.0’ın geliştirilmesiyle 

birlikte internete de yeni bir bakış açısı gelmiştir. Bu bakış açısı, bireylerin hem 

okur hem de yazar olarak konumlarını yeniden tanımlamasını sağlamıştır. Öte 

yandan, sanal ortamda bulunan bireyler, kendi içeriklerini oluşturmuş ve diğer 

kişilerle paylaşmaya başlamışlardır. Web 2.0 altyapısından sonra çalışma 

şekilleri kullanım amaçları zaman içerisinde değişikliğe uğramış, kullanıcıların 

ihtiyaç ve istekleri genel anlamda değişmiştir. 

Günümüzde bilgi teknolojileri ve tüketiminin hızla yayıldığı sosyal 

medya olgusu, bireylerin yaşamlarını yeniden düzenlemiş ve bu düzen bir 

alışkanlık haline dönüşmüştür. Kara’nın da belirttiği üzere, sosyal medya Web 

2.0 altyapısına dayalı, etkileşimli uygulamaların genel adıdır (2013: 56). Sosyal 

medya Web 2.0’ın kullanılmasıyla beraber, tek yönlü bilgi paylaşımından çift 

taraflı bilgi paylaşımına dönüşerek tasarlanmış, biçimlendirilmiş ve kullanıcıya 

sunulmuş bir platform haline gelmiştir. Bu platformlar insanların mobil ve 

çevrim içi olmasıyla birlikte paylaşım ve iletişim sınırı olmadan bireylere ve 

kurumlara özgür bir tartışma zemini yaratan, bireylerin birbirleriyle ve 

kurumlarla iletişimini sağlayan bir yer olarak da söylenebilir (Yamamoto ve 

Şekeroğlu, 2014: 11). Genel olarak insanların internet aracılığıyla birbirleriyle 

yaptıkları diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturur. Yakın ya da uzak 

lokasyonlarda olan, birbirlerini gören tanıyan ya da tanımayan bireyler arasında 

sosyal etkileşim sağlayan ya da sosyal etkileşime sebep olan internet altyapılı 

bir platformdur (Chandler ve Munday, 2018: 373).  

Khan’a göre sosyal medyayı anlamak için geleneksel medyadan ayırılan 

temel özelliklerin bilinmesi gerekmektedir (2012: 3). Bunlar; 

Çoktan Çoğa Ortam: Geleneksel medya tek bir kaynaktan birçok alıcıya 

ulaşma altyapısını sosyal medya kullanıcılarına çoktan çoğa etkileşim olarak 

dönüştürmüştür. 

Katılım: Sosyal medya kullanıcısı çeşitli ortamlarda katkı sağlayabilir. 

Kullanıcı İçeriği: Sosyal medya içerikleri genellikle kullanıcılar 

tarafından oluşturulmaktadır. 

Açıklık: Sosyal medyada bilgi açıktır. 

Kitlesel İşbirliği: Sosyal medya,  ortak çıkarlar doğrultusunda 

kullanıcılara bir arada işbirliği yapma fırsatı sunar. 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 588 

İlişki Yönlü: Sosyal medya mecraları kullanıcılara sosyal ve profesyonel 

olarak ilişki kurmayı ve geliştirmeyi sağlar. 

Ücretsiz: Sosyal medya mecraları genellikle kullanıcılarından ücret talep 

etmez. 

Kolay Kullanım: Sosyal medya mecralarını öğrenmek için profesyonel 

eğitime gerek yoktur. Herhangi bir teknik bilgi gereksinimi duymadan kolayca 

kullanılan bir platformdur. 

Sosyal medya platformlarındaki üye sayıları her geçen gün artarak 

devam etmektedir. Kullanıcılar bu platformları şahsi ya da kurumsal amaçlı 

olarak kullanmaktadırlar. Platforma üye olmak için kullanıcı temel bilgileri 

doldurmak zorunda, isteğe bağlı olarak da iş, yaş, cinsiyet, şehir gibi bilgilere 

yer verebilmektedir. Bireysel dışında genellikle firmalar, siyasi partiler ve 

kurumlar kendi reklamını ya da düşüncelerini daha fazla insana ulaştırabilmek 

için kullanmaktadırlar. 

Sosyal medya kullanıcıları kendilerine ait oluşturdukları profil sayesinde 

diğer bireylerle etkileşimde bulunabilmektedirler. Etkileşimin bulunmasıyla 

diğer kullanıcılarla içerik paylaşabilme imkânı tanımaktadır. Böylelikle 

etkileşimin sonucunda paylaşılan içerik isteğe bağlı herkes ya da belirli kişiler 

tarafından görünmektedir. Aynı zamanda sosyal medya sitelerinde kullanıcılar 

diğer kullanıcılara fotoğraflarını, videolarını sanal ortamda 

gönderebilmektedir. Sosyal medya sayesinde zaman mekan sınırları kaldırılıp 

iletişim olanağı sağlamış bulunmaktadır. Sözgelimi insanlar sosyal medya 

platformuna girerek arkadaş gruplarıyla iletişim kurabilmekte, birtakım konu 

ve sınırları tartışma gündemine taşıyabilmektedir (Güngör, 2013: 372). 

Böylelikle sosyal medyada herhangi bir sınır olmadan herkes eşit derecede söz 

hakkına sahiptir. Getirdiği diğer bir kolaylık da insanların televizyonda 

kaçırdığı haberleri sosyal medya sitelerinden istediği zaman ve mekanda takip 

edebilmesidir. Sosyal medya her gün yeni bir özelliği karşımıza çıkmasıyla 

birlikte önemli bir paylaşım merkezi olup hayatımızın ayrılmaz bir parçası 

haline gelmektedir.  

SİBER GÜVENLİK OLGUSU 

Teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda yaşam pratikleri de daha kolay 

hale gelmektedir.  Yaşamın her alanında tüm işlemler bir tuşa basacak kadar 

rahat bir şekilde yapılmaktadır. Bu kolaylıkların oluşmasına bağlı olarak 
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bireyler ihtiyaçlarını sanal platformlarda karşılamaktadırlar. İnternet bireyin 

yaşamında günden güne daha fazla yer kaplaması ile hem olumlu hem de 

olumsuz sorunları beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz sorunlardan biri de 

siber suçlardır. Siber suçun Türkçe karşılığı da tam olarak yoktur. Fransızca bir 

kelimeden “informatique” kelimesinin dilimizdeki karşılığı olan, bilişim 

kelimesinin, farklı anlamları bulunmaktadır. Enformasyonun/bilginin 

otomasyon sayesinde saklanması, en genel anlamıyla verilerin toplanması, 

organize edilmesi, aktarılması ve çoğaltılması anlamlarını taşımaktadır. 

(Dülger 2004: 50 akt Demir vd. 2015: 4). Siber suçlara, dijital araçların suçlular 

tarafından çalınması veya yasa dışı eylemler yapmak için kullanılması olarak 

söylemek mümkündür (Singer &  Friedman, 2018: 121). Siber suçu işlemek 

için teknik bilgiye ihtiyaç yoktur. Böylelikle bu suçların diğer suçlara göre daha 

kolay işlenebilir hale gelmesine de sebep olmuştur. Siber saldırıların kolay 

işlenebilir olması nedeniyle, bu saldırılar belli yerleşik programları değiştirmek 

veya tamamıyla yok etmek daha genel olarak enformasyon, bilgisayar 

sistemleri ve ağları bozmak amacıyla yapılan kasıtlı hareketlerdir. İnternet 

üzerinden yayınlanan bir içeriğe karşı hakaret, kötü söz, teşvik etme amacı 

taşımakta ya da doğrudan kişilerin internet üzerindeki güvenliğini hedef 

almaktadır. Siber saldırılarda fiziksel güç kullanmak yerine dijital araçlar 

yoluyla kullanılan güç vardır. Siber suça bilgisayar sistemi aracılığıyla başka 

bir bilgisayar sistemine yönelik yapılan saldırılar olarak söylenebilmektedir. 

Siber saldırılar bilgisayarı ve bilgisayardaki bilgiyi hedef almaktadır. Başka bir 

deyişle bilgisayarı kötüye yönelik kullanılması olarak da söylenebilmektedir. 

Dijital aygıtlar aracılığıyla sanal platformlarda işlenen bu suçlara siber suçlar, 

bilişim suçları veya ileri teknoloji suçları olarak da söylenilmektedir (Hekim ve 

Başıbüyük, 2013: 135). 

Bu suç türünü önlemek için emniyet güçleri tarafından bir bölüm 

oluşturulsa da işleniş ve kolaylığı bakımından klasik suçlara kıyasla tespit 

edilmesi ya da yakalanması daha zordur (Özüdoğru, 2011: 110). Nitekim devlet 

bu suçu önlemek için kağıt üzerinde birçok önlemler almaya çalışsa da çoğu 

zaman etkisiz olmaktadır. Başka bir deyişle teknolojinin sağladığı kolaylıklar 

ve fırsatlar suçlunun lehine olarak dönerken emniyet için ise zorluklar 

çıkarmaktadır. 

Siber suç olgusunu tam anlamıyla anlamak için siber güvenlik kavramına 

da değinmekte fayda vardır. Siber güvenlik kavramının da herkesçe kabul 
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edilen bir tanımı bulunmamaktadır. Söz konusu kavram bilgi güvenliği 

(information security) ve bilgisayar güvenliği (computer security) kavramları 

ile benzer anlamlarda kullanılmaktadır (Hekim ve Başıbüyük, 2013: 136). Siber 

güvenliğin sağlanması için bilginin gizliliği (confidentiality), bilginin 

bütünlüğü (intergrity) ve bilginin erişebilirliği’nin (availability) bir arada 

olması gerekmektedir (Goodrich ve Tamassio, 2010). Gizlilikten kasıt bilginin 

erişebilirlik hususunda yetkisi bulunan şahıs veya kurumlara paylaşılması 

anlamındadır. Diğer bir kavram olan erişebilirlik, saklanan bilginin yetki sahibi 

olan kişi veya kurumlar tarafından görüntülenmesi ve kullanılabilmesini ifade 

etmektedir. Bilginin bütünlüğü ise depolanan bilginin yalnızca yetkililer 

tarafından değiştirebilmesi ya da düzenlenebilmesidir (Babaoğlu ve Karasoy, 

2021: 129). 

2021 sonunda zaman çizelgesinden elde edilen siber suç işlenme 

istatistiklerine göre: 

62 milyon 508 bin 710 adet siber suç işlenmiştir. İrlanda 9 milyon 879 

bin siber suç ile birinci sırada yer alırken, ikinci sırada ise 5 milyon 637 bin 

suç ile Çin bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında Türkiye 1 milyon 757 bin siber 

suç ile dokuzuncu sırada yer almaktadır. (URL1) 

SOSYAL AĞ OLARAK TWİTTER’DA SİBER GÜVENLİK 

OLGUSUNUN İNCELENMESİ 

Kanunlarla belirlenen ve yasal çerçevede bir dayanağı olan, yapılmasının 

bir suç teşkil ettiği durumlar sanal ortamda biçimlenerek farklı türler de ortaya 

çıkmıştır. Siber suç, siber zorbalık, sanal taciz olarak farklı farklı isimlerle 

nitelendirilen bu suçların özü internet ortamında ağ bağlantısı kurabilen bir 

cihaz üzerinden herkese açık bir şekilde yapılabilmesinden gelmektedir. Geneli 

itibariyle bu suçlar internet üzerinden yayınlanan bir içeriğe karşı hakaret, kötü 

söz, teşvik etme amacı taşımakta ya da doğrudan kişilerin internet üzerindeki 

güvenliğini hedef almaktadır. Çalışmada Twitter üzerinden kadınlara yönelik 

şiddet içerikli tweetler araştırmıştır. Bu bağlamda 2012- 2022 tarihleri arasında 

atılan 11 tweet ele alınıp içerik analizi yöntemiyle irdelenmiştir.  
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RESİMLER TARİH/BEĞE

Nİ/RETWEET 

ANALİZ 

 

07.02.2014 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır. 

 

 

02.01.2014 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır. 

 

12.02.2020 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır. 
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25.11.2013 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır. 

 

25.02.2012 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır.  

 

 

14.11.2020 

 

1 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete bir beğeni 

yapılmış fakat retweet 

yapılmamıştır. 
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25.12.2012 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır. 

 

 

31.05.2012 

 

0 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete beğeni veya 

retweet yapılmamıştır. 

 

 

16.12.2014 

 

2 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete iki beğeni 

yapılmış fakat retweet 

yapılmamıştır. 
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27.12.2020 

 

1 Beğeni 

 

0 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete iki beğeni 

yapılmış fakat retweet 

yapılmamıştır. 

 

 

05.03.2022 

 

4 Beğeni 

 

1 Retweet 

Sosyal medya 

platformlarından 

Twitter üzerinde 

görüntüdeki kullanıcı 

kadınlara yönelik 

şiddet içerikli 

sözleriyle siber suç 

içerikli paylaşım 

yapmıştır. Atılan 

tweete dört beğeni 

yapılmış ayrıca bir 

retweet yapılmıştır. 

 

 

Yukarıda paylaşımlara bakıldığında farklı tarihlere ait 11 adet tweet 

atılmıştır. Söz konusu tweetler o zaman gündemdeki kadına şiddet veya kadın 

cinayetleri üzerine olan olaylardan sonra Twitter kullanıcılarının kadınlara 

yönelik şiddet içerikli paylaşımlarıdır. Paylaşım yapılan tweetlerin beğeni ve 

retweet sayısı oldukça düşüktür. Tweetlere bakıldığında kullanıcılardan yedi 

kişi erkek bir kişi kadın üç kişi anonimdir. Atılan tweetlerin hiçbirinde herhangi 

bir dava ya da soruşturma başlatılmamıştır. Bu da sosyal medyanın denetim 

yetersizliği sonucuna saptanmıştır.  
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SONUÇ 

Teknolojinin gelişmesi yaşam pratiklerimizde değişikliklere yol 

açmıştır. Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde birçok terim 

yeniden şekillenmiş ve yeni terimler ortaya çıkmıştır. Araştırmanın birinci 

bölümünde genel olarak yeni medyanın başkenti olarak diyebileceğimiz sosyal 

medya kavramına değinilmiştir. Sosyal medya kavramına, İnternetin sosyal 

medyaya etkisine, sosyal medyanın kullanıcılarına verdikleri olanaklara 

değinilmiştir. Neredeyse dijital cihaz kullanan her bireyin bir sosyal medya 

platformunda üyeliği bulunmaktadır. Genel olarak bahsetmek gerekirse sosyal 

medya uygulamaları zaman mekan sınırlamasını ortadan kaldırmış kullanıcıları 

söz sahibi konumuna getirmiştir. Bu platformlarda her gün yeni bir özellik ya 

da kolaylık eklenmesi günlük zaman geçirme saatlerinde artışa yol açmıştır. 

Yaşanılan bu gelişmelerden hareketle, değişime denk düşen ve bahsi geçen 

sorunlar da zamanla yaşamın kendi koşulları içinde gün yüzüne çıkmaktadır. 

Bunlardan biri de suç olarak gündelik yaşam içinde yer bulan eylemlerin 

internet üzerinden yapılarak siber suç halini almasıdır. Araştırmanın ikinci 

bölümünde siber suç kavramına değinilmiştir. Siber suç kavramına, siber suç 

türlerine, dünyada siber suç oranına ve ülkemizde ne kadar işlendiğine dair 

bilgiler verilmiştir. Genel olarak bahsetmek gerekirse bu suçlar, özellikle Web 

2.0 teknolojisiyle hız kazanmış ve günümüzde önlenmesi güç seviyelere kadar 

ilerlemiştir. Teknoloji çağı olarak bilişim altyapılarına ve internete giderek 

bağlı duruma gelmemiz buna doğru orantı olarak siber alanda taşıdığımız 

risklerimizi de giderek artmaktadır. Günümüzün en popüler sosyal 

mecralarından olan Twitter, insanlara sunduğu farklı yönleriyle, örneğin 

retweet, takipçi sayısı, yorum yapabilme, tweetlerin silinebilmesi, fake (sahte) 

hesaplara ulaşımın kolay olması gibi özelliklerle bu alanlarda var olan siber 

suçların ortaya çıkması ve hızlıca yayılmasının önünü açmıştır. Twitter 

kullanıcılarına bilgi ve düşüncelerini paylaşıp interaktif etkileşim yapabilme 

fırsatı tanıması bu platformun sıklıkla kullanım sebeplerindendir. Ülkemizde 

özellikle genç yaş grubu tarafından Twitter sosyal platformu kullanıldığı 

düşünülmektedir. Bu araştırma bireylerin Twitter üzerinden siber suç teşkil 

eden paylaşımları ele alınıp, ne gibi içerikler paylaşıldığı, ne kadar beğeni aldığı 

ve ne kadar retweet edildiği incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan içerik analizi 

çalışmasında on bir paylaşım ele alınmıştır. Siber suç teşkil eden on bir 

paylaşımın hepsi de kadına şiddet içerikli olan tweetlerdir. Sanal ve gerçek 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 596 

kimlikleriyle siber suç teşkil eden tweetler para cezası ve hapis cezası ile 

cezalandırılmaktadır. Twitter’da bireyler sanal kimlikleriyle paylaştıkları siber 

suç teşkil eden tweetlerini başka kullanıcılar tarafından retweet ederek kendi 

takipçi kitlesine paylaşmakta ve siber suç tweetlerinin yeniden üretilmesine 

sebep olmaktadır. Bu da siber suç işlemenin bir tuşa basacak kadar kolay hale 

geldiğini göstermektedir. İncelenen siber suç tweetlerinin büyük bir 

çoğunluğunun gündemle doğrudan ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle 

siber suç yaratan Twitter kullanıcıların gündemi yakından takip ettiği 

düşüncesine ulaşılmaktadır. Siber suç içeren tweetlerin bazılarında birden fazla 

kesime yönelik olduğu tespit edilmiştir. 

Siber suç üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu yapılan araştırmalar 

daha çok hakaret, hırsızlık, sahte kimlik içerikleri üzerinedir. Çalışmalarda 

nelerin siber suç oldukları ve suç işleyen kişilerin ne gibi cezalara çarptırıldığı 

ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalarda siber suça kurban olan kişilerin 

üzerinde derin bir psikolojik etki bıraktığı ortaya konulmuştur. Diğer 

çalışmalarda internet üzerinden genel olarak siber suç kavramı ve aldıkları 

cezalar incelenirken bu çalışmada ise sadece sosyal medya platformlarından 

Twitter üzerinden kadına şiddet içerikli tweetler analiz edilip araştırılmıştır.  
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Giriş 

Belediyelerin il sınırları içerisinde alt yapı hizmetleri, çevre ve sağlık, 

eğitim gibi alanlarında olduğu gibi o bölgede yaşayanlar için kültür sanat, spor, 

eğlence/ dinlence olanaklarının sağlanması gibi görev, yetki ve sorumlukları 

bulunmaktadır. Kültür ve sanat toplumlara sosyal/ekonomik yarar sağlar, 

bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini arttırır.  Sanat ile bir yandan eğlence 

ve dinlence amacına hizmet edilirken diğer taraftan sanat,  kültürün 

korunmasına katkıda bulunur. Harrison ve Huntington’a göre kültür kavramı 

farklı bağlamlarda ve farklı disiplinlerde farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. 

Nitekim kültürün 164 farklı tanımından söz edilmektedir  (Samovar, vd. 2008: 

19). Kültür politikaları ise genel bir ifadeyle yönetimler tarafından kültürel 

alanda yürütülen -ya da yürütülmeyen- faaliyetler olarak tanımlanabilir (Gray, 

2010:222’den akt. Paguette ve Redaelli, 2015:61). Geleneksel olarak sanat 

politikalarıyla ilişkilendirilen kültür politikaları, günümüzde çok daha geniş bir 

faaliyetler dizisini kapsamakta olup,  müzeler, görsel sanatlar, sahne sanatları, 

tarihi koruma ve insan ve toplum bilimleri (humanities) programlarına yapılan 

kamu desteğini içerir" (Mulcahy, 2006:321’den akt. Paguette ve Redaelli, 

,2015:61). Nitekim Bell ve Oakly’ye göre kültür politikaları önceleri sanatsal 

faaliyetleri içerirken, giderek farklı kültür biçimlerini de kapsamakta ve 

sınırlarını genişletmektedir (Bell ve Oakly, 2015: 19). Bir kamu politikası 

biçimi olan kültür politikası,  kamu politikaları gibi siyasi değişikliklerden 

etkilenir (Bell ve Oakly, 2015:7).  

Kültür politikalarının yürütülmesinde devlet ve yerel yönetimler önemli 

aktörlerdir. Nitekim kent bilimci Lewis Mumford’a göre, "Kent, bir topluluğun 

kültürünün ve erkinin yoğunlaştığı yer, zamanın bir ürünü, birikimidir" (Keleş, 

2015:9). Kalıcı kültür öğelerinin korunması, değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesini temel ölçüt olarak alınması gerekmekle birlikte kent kültürü, 

belediyelerin tiyatro ve diğer   kültür/sanat etkinliklerini de kapsar (Keleş, 

2014:15-16). Bu bağlamda belediyelerin kültür öğelerinin korunması 

değerlendirilmesi ve gelişmesi temeline dayanan kültür ve sanat politikalarının, 

ülkenin kuruluş değerlerini odağa alan kültür ve sanat faaliyetlerini 

gerçekleştirmeleri beklenir. Devlet tiyatroları ve belediyelere bağlı olan şehir 

tiyatrolarının ise, ulusal kültür politikalarının uygulama pratiği içinde, önemli 

bir yere sahip olduğu söylenebilir.  
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Kültür- Sanat ve Yerel Yönetimler 

Sürdürülebilir sanat politikaları, kamusal desteğe gerek duyan kültür 

politikalarının önemli bir parçası olup, yerel yönetimlerin yasalarla belirlenmiş 

görev ve sorumlulukları arasındadır.  Hançerlioğlu’na göre “kültür kavramı 

çoğunlukla bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan bütün değerlerin 

tümü olarak tanımlanır. …Bu anlam gelenek, görenek, düşünü, ve sanat 

değerleri gibi bir toplumun bütün değerlerini kapsar….” (Hançerlioğlu, 

1982:231-232). UNESCO’ya göre en geniş anlamıyla kültür,  bir toplumu veya 

sosyal grubu karakterize eden ayırt edici manevi, maddi, düşünsel ve duygusal 

özelliklerden oluşan bir bütündür. Sadece sanat ve edebiyat değil, aynı zamanda 

yaşam biçimlerini, değer sistemlerini, temel hakları,  inançları da kapsayan, 

insana kendi üzerine düşünme yeteneği veren bir olgu olarak ifade edilmektedir 

(UNESCO, 2016). İngiliz Tylor’ın “kültür ya da uygarlık, toplumun üyesi 

olarak insan türünün öğrendiği, edindiği, bilgi, sanat, gelenek-görenek ve 

benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bütündür” 

biçimindeki tanımı, kültür kavramına daha geniş bir perspektiften 

yaklaşmaktadır (Güvenç, 2013: 54). Kongar, ulusal kültür kavramının bir 

ulusu, insanoğlunun diğer kesimlerinden ayırmak için kullanıldığını ve ulusal 

kültür anlayışının manevi kültür ile sanat, edebiyat ve düşün yapıtları alanı için 

geçerli olduğunu ifade etmektedir (Kongar, 1981:32).   Bu bağlamda toplumla 

etkileşen niteliğiyle ayırıcı bir özellik kazanan kültür unsurlarının,  ulusal 

kimliğin bir bileşeni haline geldiği söylenebilir.   

Hançerlioğlu’na göre “etimolojik olarak insanın nesnel gerçekliği 

estetiksel biçimde yeniden yaratması ve bunu yapabilme yeteneği olarak da 

tanımlanan sanat deyimi bir işi güzel biçimde yapmak anlamına gelen sun 

sözcüğünden türetilmiştir”…. Sanatın üç etkisi olduğunu ileri süren 

Aristoteles’e göre sanat gerçeğin öykünmesidir ve sanat eğlendirir, eğitir, arıtır. 

Sanat insansal çalışmada ve yaşamada her zaman güç verici olmuştur”. … 

(Hançerlioğlu, 1982:364). Zira modern toplumlarda sanat, insanların 

kendilerini ifade etmeleri ve duygularını dünyayla paylaşmaları için evrensel 

bir yol, insanların kendilerini ifade etmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri 

için bir platform olarak kabul edilmektedir. (Edden Gallery, 2022). Bu 

bağlamda sanatın insanların birbirleriyle etkileşimleri için bir iletişim biçimi 

olduğu kadar, kurumların da toplumla bir iletişim pratiği ve ulusal kültürün 

temsil alanı olduğu söylenebilir. Read, sanatın toplumdaki önemini (1981: 17) 
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“Sanat hayatta uygulanan öyle bir mekanizmadır ki, sanatsız toplumlar 

dengelerini kaybederler” (akt. Akkurt ve Boratav, 2018). Bir toplumun 

çağdaşlık düzeyini gösteren önemli etkenlerden biri de, o toplumun sahip 

olduğu sanat kültürüdür. Kent mimarisi, kentin sahip olduğu sanat eserleri,  

tiyatro, bale ve opera sahneleri, müzeler ile sanatsal etkinlikler toplumun 

çağdaşlaşma düzeyini ve kent kültürünü yansıtan önemli göstergelerdir. Söz 

konusu değerlerin toplumla buluşturulmasında ise, kamu ve yerel yöneticiler 

önemli role sahiptir (Tunç, 2009).  

Ulusal kültür politikalarının bölgesel, yerel temsilcileri olan belediyeler 

açısından da üstlendiği işlev nedeniyle kültür ve sanat hizmetlerinin yerine 

getirilmesi konusu belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının 

düzenlendiği 14. madde ile güvence altına alınmıştır. 

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Belediyenin görev ve 

sorumlulukları Madde 14- kapsamında“……..kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları sosyal hizmet 

ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mevzuat Bilgi Sistemi, 2022). 

Madde 14 kapsamında belediyelerin kültür sanat faaliyetlerinde 

bulunmaları, sorumluluk alanları dahilinde gerçekleştirilmektedir. 
 

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında, Büyükşehir ve ilçe 

belediyelerinin görev ve sorumlulukları m maddesine göre ise: “Büyükşehirin 

bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, 

hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 

yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; ……” (Mevzuat Bilgi Sistemi, 

2022). İlgili maddeler bağlamında görüldüğü gibi kültür-sanat faaliyetleri 

gerçekleştirmek belediyelerin görev ve sorumluluklarının bir parçasıdır. 

Belediyeler kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek, yasal 

sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda paydaşlarıyla bir iletişim 

kurar.  

Kongar’a göre “her sanat olayı gibi tiyatro da toplumsal nitelik taşır. 

Yani içinde oluştuğu toplumdan etkilenir ve dönerek etkiler” 

(Kongar,1981:175). Kongar, tiyatro’nun üç açıdan toplumbilim ile ilgili 

olduğunu dile getirmektedir. Bunlardan birincisi olayın toplumsal bir ürün 

olması, ikincisi bu ürünün toplumu etkilemesi, üçüncüsü ise her tiyatro olayının 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 604 

soyutlamaya dayanan bir model olmasıdır….” ve açıkça amaçlanmamış olsa 

bile her tiyatro olayı toplumsal gerçeğin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayan  

bir toplumbilimsel model niteliği taşımaktadır” (Kongar, 1981:180).  

Tiyatro ülkelerin kültür politikalarında önemli bir yere sahiptir. Nitekim 

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Rusya Avusturya ve pek çok ülkede 

devlet ödenekli tiyatrolar bulunmaktadır (Altıok Akatlı, 2018). Örneğin 1885 

yılında Moskova’da Korsh Theatre (Encyclopedias, 2022), İngiltere’de 

1935’ten günümüze oyun sergilemeyi sürdüren UK-London-Gaumont State 

Theatre (Theatrecrafts, 2022) Almanya’da 1880’lere geri giden Mecklenburg 

State Theatre (Theatre Trust, 2022)  ise devletin öncülüğünde kurulan yüzlerce 

evrensel örnekten sadece bir kaç tanesidir. Türkiye’de ise Devlet Tiyatroları 

1949 yılında kurulmuş olup, İstanbul Şehir Tiyatroları ise 1931 yılından 

itibaren İstanbul Belediyesinin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) çatısı altında 

faaliyet göstermektedir (Şehir Tiyatroları, 2022).  
 

İstanbul Şehir Tiyatroları ve Halkla İlişkiler Modelleri 

Tiyatro yapıtı ile seyirci ve toplumsal yapı arasında bir etkileşim olması 

yerel yönetimlerde de kültür ve sanat politikaları bağlamında tiyatronun yerini 

belirleyici nitelik taşır.  

Şehir Tiyatroları’nın temeli olan, Osmanlı Güzellikler Evi anlamına 

gelen Darülbedayi-i Osmani 1914’yılında Belediye Başkanı Cemil (Topuzlu) 

Paşa’nın Belediye Meclisi’nden çıkarttığı kararla, kurulmuştur. Eğitim amacı 

taşıyan bu kurumun yöneticiliğine  Fransız tiyatro oyuncusu Andre Antoine 

atanmıştır. 1931 yılında resmen İstanbul Belediyesi’ne bağlanan kurum, 1934 

yılından sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları adını almıştır (Şehir 

Tiyatroları, 2022). Kültür politikalarının önemli bir bileşeni olarak sanat 

faaliyetlerinin, gerçekleştirilmesi kadar söz konusu politikaların toplumsal 

karşılığının olabilmesi için iletişim desteğine gerek duyulmaktadır. 

Halkla ilişkiler uygulamalarının etkililiği ise kurumun yapısına ve 

faaliyetin amacına uygun Halkla İlişkiler modelinin benimsenmesi ve etkili 

biçimde sürdürülebilmesiyle olanaklıdır.  

Grunig ve Hunt gerçekleştirdikleri evrensel kabul gören çalışmalarında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimini 

1850’lerden bu yana inceleyerek, tespit ettikleri uygulamaların karakteristik 

özelliklerini dikkate alarak, söz konusu süreci tarih dönemleri bağlamında dört 
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temel model altında sınıflandırmışlardır. Söz konusu çalışmada 1850-1900 

arası yıllarda gerçekleştirilen uygulamaları publicty/duyuru, 1900-1920 yılları 

arası Kamuyu Bilgilendirme, 1920-1960 yılları İki Yönlü Asimetrik Model 

1960’lardan sonrasını ise İki yönlü Simetrik Model olarak adlandırmışlardır.  

Bununla birlikte çalışmada söz konusu dönemlerin çok kesin sınırlarının 

çizilemeyeceği ve hatta her bir modelin günümüzde de geçerliliğini koruduğu, 

kurumların amaçları ve faaliyet alanlarına göre model tercihlerinin belirlendiği 

dile getirilmiştir (Grunig ve Hunt, 1984:27-44). 

Guring ve Hunt’a göre günümüzde halkla ilişkileri herhangi bir şeyi 

duyurmak amacıyla gerçekleştiren kurumlar genellikle publicity modelini 

uygulamaktadır. (günümüzde halkla ı̇lı̇şkı̇lerı̇ tanıtım veya promosyonla eş 

tutan kuruluşlar genellı̇kle basın ajansı/tanıtım modelı̇nı̇ uygulamaktadır). 

Publicity modelinin karakteristik özellikleri ise araştırmanın öncelikli 

olmadığı, tek yönlü ve hakimiyetin kaynakta olduğu, kaynaktan alıcıya yönelik, 

bir etkinliği desteklemek amacıyla -gerçeğin çok da önemli olmadığı- duyuru 

odaklı iletişim olarak ele alınabilir.  Ancak Grunig ve Hunt’a göre günümüzde 

publicity/duyuru modelinin uygulayıcıları genellikle gerçeğe 1850'lerdeki 

basın temsilcilerinden daha fazla önem vermektedirler. Bununla birlikte halkla 

ilişkiler uygulamalarında publicity modelini benimseyen uygulayıcıların 

önceliği, medyada yer bulmak ve dikkat çekmektir. Günümüzdeki publicity 

uygulamalarının en iyi örnekleri arasında spor tanıtımı, tiyatro veya sinema 

basın temsilciliği veya reklam departmanlarında ürün tanıtımı sayılabilir 

(Grunig ve Hunt, 1984:25). Yüksek kullanıcı oranıyla geniş erişim olanağına 

sahip olması ve anındalık özellikleri ise sosyal medyayı publicity açısından 

etkili bir iletişim ortamı haline getirmektedir. 
 

ARAŞTIRMA 

Araştırma İBB Şehir Tiyatrolarında sergilenen tiyatro yapıtlarıyla ilgili 

olarak kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların analiz 

edilmesi ve halkla ilişkiler modelleri bağlamında değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır. İBB Şehir Tiyatroları kurumsal sosyal medya hesaplarından 

yapılan paylaşımların halkla ilişkiler modellerinin iletişim amaçları açısından 

publicity modeli ile uyumlu olup olmadığının anlaşılması çalışmanın çıkış 

noktasını oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla araştırma;   İBB Şehir Tiyatrolarının 

kurumsal Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarında yer alan 
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duyuruların -aylık olarak yayınlanan oyun takviminin sürecini takip edebilmek 

amacıyla beş haftalık süreyi kapsayacak biçimde- analiz edilmesine 

odaklanmaktadır.   
 

İBB Sosyal Medya Hesaplarının Analizi 

IBB Şehir Tiyatroları Kurumsal Instagram Hesap Analizi 

(@sehirtiyatrolari) 

2,791 gönderi 196K takipçisi bulunan hesapta (@sehirtiyatrolari) 5 Kasım - 10 

Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan toplam 78 paylaşım bulunmaktadır.  

Instagram paylaşımlarının (78 paylaşımın) beğeni toplamı 73501 olup, 

paylaşımlara toplam 1818 yorum yapılmıştır. Duyuru niteliğinde yapılmış olan 

paylaşımların beş temel kategori altında ele alınabileceği görülmektedir.  

Sahnelenen oyunlar hakkında bilgi vermek, oyun tarihleri ve bilet satış oranları 

ile ilgili paylaşılan bilgiler oyun bilgisi, oyunun iptal edilme durumu ve bu 

durumda olan oyunun seyircisi için alternatif sürecin duyurulduğu ve çözüm 

için gerekli olan iletişim bilgilerinin yer aldığı paylaşımlar oyun iptali, 

kurumun gerçekleştireceği etkinliklerin tarih, yer ve konusuna dair bilgilerin 

paylaşıldığı iletiler etkinlik duyuruları,özel günler ve haftalar için- 10 Kasım 

Atatürk’ü anma, 24 Kasım Öğretmenler günü-  kurumun oyuncularıyla ilgili 

ölüm, yıldönümü gibi- özel günlerde yapılan paylaşımlar anma,   kuruma 

verilen ödüllerle ilgili bilgilerin verildiği duyurular ise ödül duyurusu başlıkları 

altında ele alınmıştır. Yapılan duyuruların belirlenmiş olan beş kategoride 

yapılmış olması, paylaşımlarda duyurularla ilgili iletişim stratejisinin olduğu 

biçiminde yorumlanmıştır. 
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Grafik 1: İBB Kurumsal Instagram Hesabı Paylaşımları   

 

 

Araştırma sonucuna göre, grafikte yer alan kategorilerin dağılımı oyun 

bilgisi 55, oyun iptali 4, Etkinlik Duyurusu 13, Anma 5, ödül bilgisi 1 olarak 

belirlenmiştir.   
 

İBB Şehir Tiyatroları Kurumsal Twitter Hesap Analizi 

(@sehir_tiyatrosu) 

Şehir Tiyatroları Twitter Hesabı (@sehir_tiyatrosu) Eylül 2012 yılında 

açılmıştır,  48.613 takipçisi olan hesapta takip edilen sayısı 39’dur. Araştırmaya 

konu olan İstanbul Şehir Tiyatroları Twitter hesabında toplam 79 paylaşım 

gerçekleştirilmiştir (5kasım-12 Aralık 2022). 79 paylaşım, toplam 332 beğeni, 

351 yorum ve 1996 retweet almıştır. Yapılan paylaşımların duyuru niteliğinde 

olduğu ve Instagram hesabında olduğu gibi oyun bilgisi, oyun iptali, etkinlik 

duyurusu, anma ve ödül duyurusu olarak toplam 5 kategori altında yapıldığı 

görülmektedir. Kategorilere göre 79 gönderinin paylaşım türleri aşağıdaki 

grafikte yer almaktadır. 
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Grafik 2: İBB Kurumsal Twitter Hesabı Paylaşımları 

 

 

Grafik verilerine göre toplam 52 oyun bilgisi yer almaktadır. Twitter 

hesabından 5 oyun iptal duyurusu yapılmıştır ve 15 etkinlik duyurusu 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan paylaşımların 6 tanesi anma, 1 tanesi de ödül 

duyurusudur.  

 

Facebook Hesap Analizi (Şehrin tiyatrosu) 

Şehrin tiyatrosu isimli hesap (https://www.facebook.com/sehrintiyatrosu 

?mibextid=LQQJ4d) 19.344 beğeni ve 20B takipçisi bulunmaktadır.  

Belirlenmiş olan söz konusu tarih aralığında toplam 80 paylaşım yapıldığı 

görülmektedir. İletiler toplamda 9899 beğeni, 326 yorum ve 371 paylaşım 

almıştır.  Facebook paylaşımları da kurumsal Instagram ve Twitter 

hesaplarından yapılan paylaşımlarda olduğu gibi duyuru niteliğinde olup oyun 

bilgisi, oyun iptali, etkilik duyurusu, anma ve ödül duyurusu olarak toplam 5 

kategori altında yapılmıştır. Bu kategorilere göre 80 gönderinin paylaşım türleri 

aşağıdaki grafikte yer almaktadır. 
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Grafik 3: İBB Kurumsal Facebook Hesabı Paylaşımları 

 

 

Grafik verilerine göre toplam 53 oyun duyurusu yer almaktadır. 

Facebook hesabından 6 oyun iptal duyurusu yapılmış ve 14 etkinlik duyurusu 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan paylaşımların 6 tanesi anma ve 1 tanesi de ödül 

duyurusudur.  
 

YouTube Hesap Analizi (@SehirTiyatrolar1914) 

YouTube Hesap Analizinde oyunlara yönelik paylaşımların güncel 

olmadığı görülmüştür. 29,9 B abonesi bulunan YouTube hesabında 

(@SehirTiyatrolar1914) toplam 21 paylaşım yer almaktadır. Paylaşımların 

fragman, oyun bilgisi ve etkinlik tanıtım videoları olarak toplam 3 kategoride 

yapıldığı görülmüştür. YouTube hesap analizine göre oluşturulan grafik 

aşağıda yer almaktadır.  
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Grafik 4: İBB Kurumsal YouTube Hesabı Paylaşımları  

 

 

YouTube paylaşımlarında 15 oyun fragmanı yer almaktadır. Oyun 

tanıtım videoları 4 ve etkinlik tanıtımı için hazırlanan videolar ise 2 tanedir. Bu 

paylaşımlarla ilgili 424 beğeni, 64 tane yorum ve 39771 görüntülenme 

yapılmıştır.  

Yapılan araştırmada; İBB Şehir Tiyatrolarının kurumsal Facebook, 

Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarında 5 Kasım-10 Aralık 2022 tarihleri 

arasını kapsayan analiz gerçekleştirilmiştir. Analizde İBB Şehir Tiyatrolarının 

kurumsal Instagram Twitter ve Facebook hesaplarından yapılan paylaşımların 

duyuru niteliğinde olduğu görülmüştür. Her üç hesaptan paylaşılan duyurular 

oyun bilgisi, oyun iptali, etkinlik duyurusu, anma, ödül paylaşımları olmak 

üzere beş temel kategoride ele alınmıştır. YouTube hesabından yapılan 

duyuruların ise, oyun fragman videoları ve oyun bilgisi ve etkinlik video 

paylaşımları olduğu görülmüştür. Söz konusu veriler ışığında İBB Şehir 

Tiyatroları sosyal medya hesaplarında kaynaktan alıcıya yönelik, etkinliği 

tanıtmaya ve desteklemeye yönelik duyuru amaçlı iletişim yaklaşımının 

benimsendiği ve publicity modeliyle uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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SONUÇ 

Kültür ve sanat toplumlara sadece sağladığı ekonomik ve sosyal yarar 

nedeniyle değil bir ulusu diğerlerinden ayıran, yerini belirleyen ulusal kimlik 

unsuru olması nedeniyle de önemlidir. Kamu politikalarının bir biçimi olarak 

kültür politikalarının en önemli aktörleri ise, devlet ve yerel yönetimlerdir. Kent 

kültürü kalıcı kültür öğelerinin korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini 

temel ölçüt almakla birlikte belediyelerin sanat ve kültür etkinliklerini de 

kapsamaktadır. Nitekim Belediyelerin il sınırları içerisinde alt yapı hizmetleri, 

çevre ve sağlık, eğitim gibi alanlarda görev ve sorumlulukları yanında bölgede 

yaşayanlara yönelik kültür sanat, spor, eğlence/ dinlence olanaklarının 

sağlanması gibi görev, yetki ve sorumlukları da bulunmaktadır. Toplumsal bir 

niteliğe sahip olan tiyatro yapıtı ile izleyici ve dolayısıyla toplum arasındaki 

etkileşim nedeniyle tiyatro, ulusal kültür politikaları açısından olduğu gibi yerel 

yönetimler açısından da önemli bir işleve sahiptir. Nitekim dünyada devlet ve 

yerel yönetimler tarafından kurulmuş olan çok sayıda tiyatro örneğinden söz 

edilebilir. Bir iletişim biçimi olan tiyatro yapıtları da iletişimden 

yararlanmaktadır. Publicity ise literatürde tiyatro yapıtlarının duyurulmasında 

kabul gören halkla ilişkiler modelidir.  Yüksek kullanıcı oranı ve anındalık 

özellikleri nedeniyle çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Şehir 

Tiyatroları sosyal medya hesaplarının analizine odaklanan bu çalışmada İBB 

şehir Tiyatrolarının, Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube hesapları 

incelenmiştir. Söz konusu analiz sonucunda elde edilen veriler, İBB Şehir 

Tiyatroları kurumsal Instagram, Twitter ve Facebook sosyal medya 

hesaplarının duyuruyu temel alan bir iletişim stratejisiyle ve bütünleşik bir 

yaklaşımla yönetildiği sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim paylaşım oran ve 

rakamlarının da her beş kategori bağlamında birbirine çok yakın olması söz 

konusu tespiti destekler niteliktedir. YouTube’un video paylaşım özelliği 

nedeniyle söz konusu kategorilerin üç paylaşım türü ile sınırlı olduğu 

varsayılmakla birlikte ödül paylaşımlarının da kurum tarafından video olarak 

görselleştirilerek verilebileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda İBB Şehir 

Tiyatroları kurumsal sosyal medya hesaplarında publicity modelinin kaynaktan 

alıcıya yönelik olan ve faaliyeti desteklemek amacıyla gerçekleştirilen, 

iletişimin hakimiyetinin kaynakta olduğu duyurmaya odaklanan iletişim 

özellikleriyle uyumlu olduğu  sonucuna ulaşılmıştır.  
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GİRİŞ 

İlkel topluluklardan günümüze değin, tüm toplumsal yapılar belli 

normlar ve ahlâki değerler çerçevesinde oluşmaktadır. Belli kurallar bütününde 

sürdürülen sosyal yaşam kimi zaman farklı gerekçelerle sekteye uğramakta ve 

bireylerin birbirine karşı egemenlik kurma mücadelesinin bir sonucu olarak 

şiddet olgusunun yaşanmasına neden olmaktadır.  

Şiddet, genel olarak özel ve kolektif şiddet olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Özel şiddet kendi içinde cürümsel şiddet ve cürümsel olmayan 

şiddet biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Cürümsel şiddet cinayet, suikast, 

zehirleme, idam gibi ölümle sonuçlanan şiddetleri; bile isteye yapılan darp ve 

yaralamalardan oluşan şiddet ve ırza geçme gibi cinsel şiddet türlerinden 

oluşmaktadır. Cürümsel olmayan şiddet ise, intihar ve intihar girişimleri ile 

trafik kazaları da dahil olmak üzere her türlü kazadan oluşan şiddet türlerini 

içermektedir. Kolektif şiddet de üç grupta açıklanmaktadır. Birinci tür terör 

olayları, grev ya da darbe girişimi gibi vatandaşlar tarafından ülke yönetimine 

yönelik şiddet türleridir. İkinci grup ise, devlet tarafından vatandaşlara yönelik 

olarak uygulanan her türlü orantısız güç kullanımı ve endüstriyel şiddeti 

kapsamaktadır. Son tür ise, şiddetin en yaygın ve etkilediği kişi sayısı itibarı ile 

en güçlü olanı savaştır (akt. Özerkmen ve Gölbaşı, 2012, s. 26-27). 

Tarihsel süreç içerisinde pek çok toplumsal düzende farklı türlerde 

ayrımcılığa uğrayan kadınlar ise, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi olarak 

desteklenen şiddetin hedefi haline getirilmektedir. Kadınlar varlıklarını 

sürdürebilmek, belli kazanımlar elde edebilmek adına hem özel yaşamlarında 

hem de kamusal alanda sürekli bir mücadele içinde bulunmaktadır. Kadın ve 

erkeğe toplumsal olarak biçilen roller toplumsal cinsiyet çerçevesinde 

kavramsallaştırılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik 

cinsiyetinin ötesinde toplumsal ve kültürel olarak şekillenen farklılıklara 

karşılık gelmektedir. Alankuş’un (2007, 28-29) da değindiği üzere, toplumsal 

cinsiyet kavramıyla; kadınlık ve erkeklik durumlarının, biyolojik ardalandan 

daha çok sosyokültürel ve tarihsel olarak oluşturulduğu anlatılmaktadır. 

Dolayısıyla, kadınlık ve erkeklik rolleri toplumlara ve kültürlere göre farklılık 

göstermektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin konumlanış, 

toplumsal olarak yeniden üretilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet bağlamında, kadın ve erkeklik rollerinin kültürel, 

siyasi, ekonomik, dini vb. bakış açılarına göre şekillenen yapısı, kadın ve 
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erkeğin nasıl bir yaşam sürdürmesi gerektiğinin de cevabı niteliğindedir. 

Toplumsal olarak oluşan bu yapının belirlediği yaşam biçiminin dışına 

çıkılması hali ise, toplum tarafından dışlanma ya da kabul görmeme gibi 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri genel anlamıyla 

erkek egemen bakış açısının ürünü olmakla birlikte, toplumda ikincil bir 

konumda bulunan kadının yaşamı, eşi ve çocuklarından oluşan aile yapısının 

bir ferdi olmasıyla anlamlı kılınmış ve kutsanmıştır. Bu anlamıyla kadınların, 

nasıl bir hayat sürmesi gerektiği, nasıl sosyalleşebileceği, ailesine ve topluma 

karşı sorumluluk ve görevleri de bu perspektifte yazılı olmayan kurallar 

biçiminde kendisine sunulmuştur. Kendisine sunulan bu yaşam formunun 

dışında bir yaşam düşleyen ya da farklı bir hayat algısına sahip olan kadınlar 

ise kimi zaman psikolojik kimi zaman ise fiziksel şiddetin hedefi haline 

gelmektedir. Bu şiddet eylemleri, kadınların toplumun kendine biçtiği rollere 

uymadıkları gerekçesiyle en yakınlarındaki eş, sevgili, baba, kardeş gibi 

erkeklerden gelebildiği gibi; kadınlar üzerinde bedensel ve zihinsel tahakküm 

kurmak isteyen tanımadıkları erkeklerden de gelebilmektedir. Bu şiddet 

eylemleri kadınların ruhsal ve fiziksel olarak yaralanmalarına, hatta 

yaşamlarının sona ermesine kadar varabilmektedir.  

Kadına yönelik şiddet kavramı altında ele alınabilecek olan kadın 

cinayetlerindeki artış sayısındaki oran, konuyla ilgili farklı bağlamlarda 

araştırmayı gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın konusu medyanın toplum 

üzerindeki değiştirici ve dönüştürücü gücü ile birlikte düşünüldüğünde, 

konunun medya ürünlerinde yer alış biçimi önem arz etmektedir. Medyanın 

kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik söylemi, toplumun bakış 

açısını yönlendirebilmesi bağlamında dikkate değer durmaktadır. van Dijk’in 

(2010, s. 13) da belirttiği üzere zihinsel üretim aracı olarak değerlendirilen 

medya ortamları yoluyla toplumun düşünce biçimleri de kontrol 

edilebilmektedir.  

Bu çalışmada, haber medyasında kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti 

haberlerinin sunum biçiminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 

eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenen haberlerin örtülü anlamı ve 

ideolojik yapısına ilişkin bir değerlendirme sunulmaktadır.  
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1. TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADINA 

YÖNELİK ŞİDDET VE MEDYA  

Kadına yönelik şiddet ya da kadın cinayetlerinin tekil birer olay 

olmadığı, toplumsal bir sorun olduğunun anlaşılmasında medyanın önemli bir 

işlevi bulunmaktadır. Medyanın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin 

görünürlüğünün artmasında ve bu olaylarla ilgili toplumsal farkındalık 

oluşturulması ve kamuoyu yaratılmasında önemli bir konuma sahip olduğu 

düşünülmektedir. Medyanın geçmişten günümüze toplumsal yaşam üzerindeki 

biçimlendirici etkisinin, internet ve sosyal medya ile ivme kazanması, 

medyanın yaşan bu olaylarla ilgili sorumluluğunu artırmıştır. Bu bağlamda 

verilen haber metinlerinde fail ve mağdur nasıl konumlandığı, haberin 

kurgulanış biçimi, seçilen fotoğraflar vb. pek çok unsurun, toplumun yaşanan 

olaylar karşısındaki tutum ve davranışları üzerinde belirleyici ve yönlendirici 

bir güce sahip olduğu düşünülmektedir. Bu anlamıyla kadınların ve faillerin 

haberlerde nasıl temsil edildiği medyanın bu konulara dair bakış açılarıyla ilgili 

de ipuçları vermektedir.  

Bu anlamıyla egemen ideoloji görüşlerini sürdürülebilir kılma, toplum 

üzerinde hegemonyasını yerleştirme ve bu yolda karşılaştığı problemleri 

çözmede medyayı bir araç olarak kullanmaktadır. Buradan hareketle egemen 

bakış açısı toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen söylemler ve medya 

kanalıyla sınıflar arasındaki çelişkileri daha da belirgin hale getirmektedir. 

Medya bu noktada, cinsiyetçi söylemin ana ögelerinden olan kadın 

cinayetlerinin toplumda görünür, bilinir olmasının en önemli mecrası 

konumundadır (Köse ve Coşkun, 2018, s. 192). Toker’e göre (2021, s. 366), 

toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeklere atfedilen roller ve buna 

uygun davranış şekilleri; toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal açıdan 

medya aracılığıyla örtük bir şekilde topluma aktarılmaktadır. Egemen yapının 

paydaşı konumunda bulunan medya bu yolla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini 

yeniden üretmekte, toplumla buluşturmakta ve kalıplaşan toplumsal cinsiyet 

rollerinin pekişmesine katkı sunmaktadır (van Dijk, 2010, s. 13). Medyaya 

toplumsal cinsiyet bağlamında bakıldığında, medya ürünlerinde ataerkil 

ideolojinin hâkim olduğu görülmektedir. Kadınlar medya ürünlerinde “nesne, 

edilgen, güçsüz, erkeğe bağımlı, seyirlik malzeme”  çerçevesinde 

sunulmaktadır (Şener vd, 2016, s.72).  Bu anlamda kadınlık rolleri medyada, 

toplum nezdinde ‘makbul’ ve ‘makbul olmayan’ kadınlık durumlarına göre 
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kurgulanır ve bu durum medya ürünlerine bu şekilde yansıtılarak, kadınlık 

rollerinin yeniden üretimi sağlanır (Akınerdem, 2016, s. 9). Medyada kadınlar 

“ya geleneksel roller içerisinde gösterilmekte ya da cinsel obje olarak 

sunulmaktadır. Bu ikili yapı gösterilerek bir taraftan da kadına hangi rolü 

benimsemesi gerektiğinin mesajı verilmektedir” (Şener vd, 2016, s.72). 

Dolayısıyla ataerkil ideolojinin toplumsal cinsiyete ilişkin kodları “kuşaktan 

kuşağa aktarılmakta, medya söylemleri içinde de bu toplumsal ve kültürel 

pratikler inşâ edilmektedir.” (Karaduman ve Livberber, 2021: 302). Bu 

döngüyle birlikte medya söylemi aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerine dair 

inşâ süreci devam etmektedir. 

Medyada kadınların temsili 6 ana başlık altında toplanabilmektedir 

(Köse, 2010: 404): 

• Eşit ve doğal varlık olarak kadın: yaşamın herhangi bir yerinde kadın 

ve erkeğin eşit olarak görüldüğü durumdur. 

• Anne, eş olarak kadın: Kadınların yalnızca, eş ve anne statülerinin öne 

çıkarıldığı durumdur. 

• Magazin öznesi olarak kadın: Kadınların kriminalize edilerek ya da 

mağdur olarak sunulduğu durumlardır. 

• Cinsel obje olarak kadın: Kadınların yalnızca, bedensel görünürlükleri 

üzerinden güzellik algısıyla haberlerde kendine yer bulabildiği 

durumdur. 

• Eylem öznesi olarak kadın: Kadınların toplumsal yaşam içerisindeki 

herhangi bir eylemde özne olarak yer aldığı durumdur. 

• Araçsal varlık olarak kadın: Kadınların, verilen haberlerde direkt 

olarak ilgisi olmamakla birlikte, haberi daha okunur kılma adına 

destekleyici unsur olarak kullanıldığı durumdur. Bu bağlamda, 

medyanın topluma karşı sorumluluğu göz önünde 

bulundurulduğunda, kadına yönelik şiddet haberlerinde daha duyarlı 

ve daha özenli bir habercilik pratiğine sahip olması beklenmektedir. 

 “Özellikle şiddet haberlerinde habere konu olan tarafların aileleri de göz 

önünde bulundurularak bu hassasiyetle haber yapılması, mağdurun 

fotoğrafının mümkün olduğunca kullanılmaması, eğer kullanılacak ise 

buzlanarak verilmesi gerekmektedir. Habere ilişkin detayların ölüm, kan, gibi 

toplum psikolojisini sarsacak ve umutsuzluk ya da kanıksama yaratacak 
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unsurlar üzerinden değil, toplumu bilinçlendirecek öğeler üzerinden verilmesi 

gerekmektedir Haberin mağdur aleyhine isim, yaşanılan yer, yaş, meslek gibi 

her türlü detayı vererek oluşturulması haberde yer alan bilgilendirici öğelerin 

de aynı şekilde yer alması beklentisini oluşturmaktadır”. (Tekeli, 2016, s. 

141) 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)’nin Kadın Komisyonu’nda 

bulunan gazeteci kadınların katkılarıyla hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet 

Eşitlikçi Haber Kılavuzu” (TGC, 2016) habercilikte toplumsal cinsiyet 

eşitliğini temel alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Medya profesyonellerinin 

haber içeriklerini hazırlarken doğrudan faydalanabileceği bu çalışma, haber 

üretim aşamasında başvurulması gereken bir rehber niteliğindedir. Bu 

çerçevede kılavuzda kadın cinayetleri konusunda haber yazarken dikkat 

edilmesi gereken noktaların bir kısmı aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (TGC, 

2016: 63-65):  

• Haber metinlerinde failin ifadesini temel alan bir yaklaşım 

bulunmamalı.  

• Haber metninde polis raporları, adli tutanaklar ve fail dışında da 

kaynaklar olmalı. Haberler sadece bu kaynaklar çerçevesinde 

kurgulanmamalı.     

• Haber metninde, cinayetin dramatize edilmemesine dikkat edilmeli.  

• Haberde öldürülen kadının fotoğrafı kullanılmamalı ya da 

kullanılması gerekli görülüyorsa olay öncesinde çekilmiş bir fotoğraf 

kullanılmalı. Görsel olarak öldürülen kadının bedenini kullanmak 

yerine cinayetin faili ya da zanlısının görseline yer verilmeli. 

• Cinnet, psikolojik sorun, öfke, kıskançlık, gibi olguların cinayetin 

meşrulaştırılmasına yol açtığı için cinayet sebebi olarak bu olgular 

belirtilmemeli.   

• Muhabir, haber metninde yargılayıcı ifadelere mesafeli yaklaşmalı.   

• Haber söyleminde kalıp yargı ve önyargılara yer verilmemeli. 

• Haber metninde, sansasyonel ifadelerden uzak durmalı ve cinayetin 

detayları aktarılırken, şiddetin pornografikleştirilmemeli.  

• Cinselliği çağrıştıran önemsiz detaylar ve magazinel bir üsluptan 

kaçınmalı, haberin okunurluğunun artması düşüncesiyle tercih edilen 
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ilgi çekici ve hikâyeleştirici bir haber yazım biçiminden uzak 

durulmalı. 

• Haber metni oluşturulurken 5N1K kuralına yer verirken, "neden" 

sorusuna cevap olarak öldüren kişinin sebep olarak sunduklarına yer 

verilmemeli. 

• Haber metninde kadınların mesleği, gündelik yaşam pratikleri ve 

davranışları öldürülmelerinin bir gerekçesi gibi aktarılmamalı.  

 

Medya, toplumun olgu ve olaylara bakışının şekillenmesinde; bireylerin 

olgu ve olaylar karşısındaki tutum ve davranışları üzerinde dönüştürücü bir 

güce sahiptir. Dolayısıyla, medyanın topluma karşı sorumluluğu, olayların 

haberleştirilmesinden kamuyla buluşturulmasına kadar süren bir zaman 

dilimini kapsamaktadır. Bu anlamda medyadan, meslek etik ve ahlâk kuralları 

çerçevesinde toplum yararını gözeten bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. 

Fakat, daha fazla kişiye ulaşabilme, daha çok ilgi çekme vb. gerekçelerle 

medyada haberlerin daha magazinel ve popülist bir yaklaşımla sunulduğu 

görülmektedir. Kadın cinayetleri haberleri özelinde bakıldığında ise, toplumun 

pek çok katmanında görülen toplumsal cinsiyet kalıplarının medya ekosistemi 

içerisinde de yer aldığı görülmekte ve haberlerin üretim ve sunum aşamalarında 

toplumsal cinsiyet rollerinden izlere rastlanabilmektedir. Bu bağlamda, 

çalışmada Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin medyada nasıl yer aldığı 

araştırılmaktadır.   

 

2. YÖNTEM  

Bu çalışmada Türkiye’de yakın tarihte işlenen kadın cinayetlerinden biri 

olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öldürülmesine ilişkin haber metinleri Teun 

A. van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi modeli kullanılarak incelemeye 

tabi tutulmuştur.  

Eleştirel söylem çözümlemesi, söylemsel ve toplumsal pratikler 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir analizdir. Eleştirel söylem çözümlemesinde, 

haberin söylemi bağlamıyla bir arada ele alınmaktadır (van Dijk, 2015, ss. 15-

21). “Haberin yapısını ve haberin ideolojik sunumunu” açığa çıkarmaya çalışan 

eleştirel söylem çözümlemesi haber metinlerinde örtük olan ideolojiyi ortaya 

çıkarma çabası nedeniyle haber incelemelerinde sıkça kullanılan bir analiz 
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yöntemidir (Özer, 2011, s. 82). van Dijk’ın geliştirdiği söylem çözümleme 

modeli aşağıda sıralanan kategorilerden oluşmaktadır (Özer, 2011, s. 85). 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

a. Başlıklar (ana, alt ya da yan başlıklar) 

b. Haber Girişi  

• Spotlar  

• Spot olmadığında haber metninin ilk paragrafı spot olarak 

alınmalıdır.  

c. Fotoğraf 

2. Şematik Yapı 

a. Durum 

1. Ana Olayın Sunumu 

2. Sonuçlar 

3. Ardalan Bilgisi 

4. Bağlam Bilgisi 

b. Yorum 

5. Haber Kaynakları 

6. Olay taraflarının olaya getirdikleri yorumlar 

B. Mikro Yapı 

1. Sentaktik Çözümleme 

a. Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması 

b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması 

2. Bölgesel Uyum 
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a. Nedensel ilişki 

b. İşlevsel ilişki 

c. Referansal İlişki 

3. Sözcük Seçimleri 

4. Haber Retoriği 

a. Fotoğraf 

b. İnandırıcı Bilgiler 

c. Görgü tanıklarının ifadeleri 

van Dijk, eleştirel söylem çözümlemesi modelinde, haber 

metinlerini makro ve mikro yapılar olarak iki bölüm altında 

incelemektedir. Burada makro yapı, tematik yapı ve şematik yapı 

bölümleriyle değerlendirilmektedir.  Makro yapı incelemesinde, haber 

başlıkları, alt başlıklar, haber girişleri ve spotlardan oluşan tematik analiz;  

durum ve yorum alt başlıklarını kapsayan şematik analiz bulunmaktadır. Bu 

bağlamda ele alınan haberler öncelikle makro yapı kapsamında; başlıklar, haber 

girişi ve fotoğraftan oluşan tematik yapı ile ana olayın sunumu, olayın 

sonuçları, ardalan ve bağlam bilgisi ile haberin yorumunun yer aldığı şematik 

yapı bakımından incelemeye alınmıştır. Mikro yapıda ise; haberdeki sözcük 

seçimleri, cümle yapıları ve haberin retoriği değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, bu çalışmada Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin, 

Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin çevrimiçi versiyonlarındaki 

sunumları toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınmıştır. Bu gazetelerin seçilme 

nedeni farklı yayın politikalarına sahip olmaları ve farklı ideolojik duruşlara 

sahip olmalarıdır. Çalışmanın amacı, çevrimiçi gazetelerde kadına yönelik 

şiddet ve kadın cinayeti haberlerinin sunum biçiminin ortaya konulmasıdır. 

Çalışmada eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle haber söyleminin makro 

ve mikro yapıları incelenmiş ve haberin örtülü anlamı ve ideolojik yapısına 

ilişkin bir değerlendirme sunulması hedeflenmiştir. 
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Çalışma Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü gazetelerinin çevrimiçi 

versiyonlarında 01-07 Ağustos 2021 tarih aralığında yayınlanan ilgili 

konuya ilişkin haberleri kapsamaktadır. Araştırmanın sadece haber 

söylemine odaklanması sebebiyle, söz konusu tarihler arasında yayınlanan 

köşe yazıları, video haberler ve fotoğraf galerileri araştırmanın kapsamı 

dışında bırakılmıştır. Bu çerçevede konuyla ilgili toplam 30 haber 

içeriğine ulaşılmış bunların içinden evreni temsil ettiği düşünülen 6 haber 

analiz edilmiştir.  

 

3. BULGULAR VE YORUM  

Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz 2021 tarihinde evden çıkmış ve 

eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusunda 

bulunulmuştur. 1 Ağustos 2021 tarihinde ise, Haytaoğlu’nun öldürüldüğü tespit 

edilmiştir. Cinayete ilişkin haberler aynı gün ulusal basına yansımıştır. Bu 

bağlamda bu çalışmada; Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine ilişkin 01-07 

Ağustos 2021 tarih aralığında Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü gazetelerinde 

yayınlanan haberlerin içinden her gazeteden 2 haberin, toplamda 6 haberin 

seçilmesiyle incelenmiştir. 

 

3.1 Hürriyet gazetesi 

Haber Başlığı 1: “Son dakika... Antalya'da üniversiteli Azra Gülendam 

Haytaoğlu kayıptı! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş” (2 Ağustos 2021) 

 

Ara Başlıklar 

“İlk ifadesinde 'bilgim yok' dedi” 

“Çapraz sorguda itiraf” 

“Vücudunu 5 parçaya ayırmış” 

“Kafatası bulunamadı” 

“Vücuduna jiletle ismini yazmış” 

“Ceset parçalarının yerini gösterdi” 

“Başsavcılıktan açıklama” 

“Tutuklama” 

“Bakan Yanık: Davanın takipçisiyiz” 

“Osmaniye’deki baba evinde yas” 

“Kadınların sesi olmak isterken kadın cinayetine kurban gitti” 
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“Üniversiteden taziye mesajı” 

“Koronavirüs testi yapıldı” 

“Odadan azli için hukuki süreç başlatıldı” 

 

Haber Başlığı 2: “Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katletti! Katil 

Mustafa Murat Ayhan'ın anatomisi... Üst düzey bir cani!” (3 Ağustos 2021) 

 

Ara Başlıklar 

“Önce yalan söyledi” 

“Çapraz sorguda itiraf” 

“Sonradan kıymetli olacağız” 

“Vücuduna jiletle ismini yazdığı iddiası… Bazı parçalar kayıp” 

“Kadınlar için okuyordu” 

“Bir caninin portresi” 

“Gösterişi seviyor” 

“Göz teması kurmazdı” 

“’Son derece naifti’” 

“Re/Max'tan Açıklama” 

“Sorumluların en ağır cezayı alacaklarına inanıyoruz” 

Haber başlıklarında öne çıkarılmak istenen, önemli görülen bilgiler 

kullanılmaktadır. İncelenen olaya ilişkin hurriyet.com.tr’de yayınlanan 

yukarıda sıralanan haber başlıklarına bakıldığında seçilen başlıkların, bütün 

olarak bir bilgi sunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu başlıklarda 

genelleştirme ve enformasyon eksiltimi yapıldığı söylenebilir. “Son dakika... 

Antalya'da üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu kayıptı! Tecavüze uğrayıp 

vahşice öldürülmüş” başlığıyla verilen haberde olayın sansasyonel bir boyutta 

işlendiği ve ana başlık ile alt başlıkların olay örgüsünü izlediği ve açıkladığı 

görülmektedir. Haber metninde kullanılan ana başlık ve alt başlıklarda olayın 

kadın cinayeti olgusuyla bir bağı kurulmamış ve haber metninde yer alan 

cinayetin tüm ayrıntıları tek tek ana başlık ve alt başlıklara taşınmıştır. “Azra 

Gülendam Haytaoğlu'nu canice katletti! Katil Mustafa Murat Ayhan'ın 

anatomisi... Üst düzey bir cani!” başlıklı haberde de işlenen cinayetin “canilik” 

olarak nitelendirildiği ve cinayeti işleyen kişinin “cani” oluşuna vurgu 

yapılarak münferit hale getirildiği söylenebilir. İncelenen bu haber 
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başlıklarında olayın kadın cinayetleri olgusuyla bağı kurulmadığı ve “vahşi” ve 

“cani” ifadeleriyle münferit bir olay olarak yaklaşıldığı görülmektedir.  

 

Haber spotu 1: “Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik 

bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı 

evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, 

valizle taşıdığı ormanda gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa 

Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. Polisin, genç kızın cep telefonu 

sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra 

Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. 

Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi. 

Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 

edildi. ’Canavarca hisle adam öldürmek suçundan’ tutuklanan Ayhan, 

tutuklanarak cezaevine gönderildi.” 

 

Haber spotu 2: “Türkiye Antalya’dan gelen acı haberle sarsıldı. 28 

Temmuz’dan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 

vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 48 yaşındaki 

Mustafa Murat Ayhan, evinde Azra’ya tecavüz ettiğini, boğarak öldürdüğünü 

daha sonra banyoda kızı 5 parçaya ayırarak ormana gömdüğünü itiraf etti. 

Mustafa Murat Ayhan, lükse düşkün, nazik ve içe kapanık biri olarak 

tanınıyor.” 

Haberin makro unsurlarından biri olan spot, hiyerarşik önem 

sıralamasına göre öne çıkmaktadır. Spotlarda vurgulanmak istenen bilgiler öne 

çıkarılmakta ve önemli görülen temel bilgiler aktarılmaktadır. İncelenen her iki 

haberde de kullanılan spotların başlıklarla uyum içerisinde olduğu saptanmıştır. 

Hürriyet gazetesinde olaya dair yayınlanan haber spotlarına bakıldığında ilk 

haber spotunda olayın özetinin yapıldığı ve cinayetin ayrıntılarına yer verildiği 

görülmektedir. Ayrıca akredite kaynak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Derya Yanık’ın sözlerine yer verilmiş ve hukuki sürece değinilmiştir. Bu 

yönüyle, ilk haber spotunda 5N1K bilgilerinin yer aldığı ve olayın özetinin 

yapıldığı görülmektedir. İkinci haberin spotunda da 5N1K bilgilerinin yer 

aldığı, olayın özetinin yapıldığı ve yine cinayetin ayrıntılarına yer verildiği 

görülmektedir. Ayrıca Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren kişi ile ilgili , 
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“lükse düşkün, nazik ve içe kapanık biri olarak tanınıyor” ifadesi kullanıldığı 

görülmektedir. Haber başlığında kullanılan “cani” ifadesi ile karşıtlık 

yaratıldığı bu yolla merak uyandırılmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu yönleriyle 

her iki spot da magazinel bir şekilde ele alınmış ve olaya tekil bir bakış açısıyla 

yaklaşılmıştır.  

 

Haber girişi 1: “Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler 

hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu 

pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, 

Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince 

aralarında tartışma başladı.” 

Haber girişi 2: “Antalya’da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan 

Azra Gülendam Haytaoğlu (21) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi. İki genç kızın ailesi ise Adana’da yaşıyordu. 

Azra hastalık belirtileri gösterince 28 Temmuz günü koronavirüs testi yaptırdı. 

Testi pozitifti. Abla Ezgi Haytaoğlu kendisine dikkat etmediği gerekçesiyle 

kardeşiyle tartıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu yanına kimliğini bile almadan, 

“Biraz hava alacağım” diyerek evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi 

Haytaoğlu kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda 

ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi 

anlıyor” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.” 

Hürriyet gazetesinde incelenen haber girişlerine bakıldığında, her iki 

haber girişinde de olayın başlangıç aşaması kronolojik olarak aktarılmıştır fakat 

olayın özetine bütün olarak yer verilmemiştir. Dolayısıyla her iki haber 

girişinde de 5N1K sorularının tümünün cevabının yer almadığı görülmektedir.  

Haberin tematik ve retorik unsurlarından biri olan haber fotoğrafı 

değerlendirildiğinde ise, ilk haberde Azra Gülendam Haytaoğlu’nun önceden 

çekilmiş fotoğrafları, onu öldüren kişinin takım elbiseli fotoğrafı ve tutuklanma 

görüntüsü kullanılmıştır. Ayrıca haberin retoriğini arttırmak için kullanılan 

yöntemlerden biri olan cesedin kayıp parçalarını arama çalışmalarının videosu 

paylaşılmıştır. İkinci haberde Azra Gülendam Haytaoğlu’nun yüzünün 

fotoğrafı ve onu öldüren kişinin tutuklanma görüntüsü ile takım elbiseli bir 

fotoğrafının kolajlanmış hali kullanılmıştır. 
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Haberlerin şematik yapısına bakıldığında, haberlerin ana olayı Azra 

Gülendam Haytaoğlu tecavüze uğrayıp öldürülmesidir. Her iki haber metninde 

de ana olayın haber girişinde aktarıldığı ve haberlerin ardalan bilgilerinin 

verildiği görülmektedir. Hürriyet gazetesinde konuya ilişkin yayınlanan iki 

haberde de Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti bir kadın cinayeti olarak ele 

alınmamış, toplumsal bağlamı göz ardı edilmiştir.  İki haber metninde de; haber 

kaynağı olarak öncelikle resmi kurumların kullanıldığı görülmektedir. Bunun 

yanında incelenen haberlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 

konuya ilişkin Twitter’da yaptığı açıklamaya, Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 

aile bireylerinden birinin görüşüne ve eğitim gördüğü üniversitenin yaptığı 

açıklamaya ve bir meslek odasının yaptığı açıklamaya yer verilmiştir.  

Haberin mikro unsurlarından olan sentaktik çözümlemede haber 

metinlerinde kullanılan cümlelerin basit-karmaşık, aktif-pasif durumları 

değerlendirilmiştir. Haberde cinayeti işleyen kişinin olay anını anlattığı 

cümleler aktif yapıda verilmiştir. "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. 

Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. 

Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin 

parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" 

cümlesi sözü edilen aktif cümle yapısına örnek olarak gösterilebilir. Bu şekilde 

olay dikkat çekmek amacıyla sansasyonel bir şekilde sunulmuştur. 

İncelenen haber metinlerinde kullanılan kelime seçimlerine 

bakıldığında; “vahşice”, “katil”  ve “cani” ifadeleriyle cinayet tekil bir 

duruma indirilmiş, toplumsal bağlamından koparılmış ve münferit bir 

boyutta sunulmuştur. “Son dakika, “katletti” ifadeleriyle olaya 

sansasyonel bir boyut kazandırılmaya çalışılmış, üçüncü sayfa haberine 

indirgenmiştir. İncelenen ikinci haberde Azra Gülendam Haytaoğlu’na 

tecavüz edip onu öldüren kişinin tanıdıklarından görüş alınıp, bunların 

doğrudan bir şekilde aktarıldığı görülmektedir.  

 

“Ayhan’ın ekonomik geliri çok iyi, gösterişi ve marka giyinmeyi seviyor, 

iyi restoranlarda yemek yiyor. Kullandığı araç ve oturduğu muhit de 

ekonomik gelirinin yüksek olduğuna dair en büyük kanıtlar arasında. 

Yakın çevresi aile ilişkilerinin de sorunsuz olduğunu vurguluyor.” 
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“Ayhan’ın kadınlarla olan ilişkileri de çok iyi. Hürriyet’in ulaştığı iki 

kadın arkadaşı Ayhan’ı, “İltifatı sever ancak göz teması kurmazdı”  

 

“Cinayet haberine şaşırdık. Kendisi bazı konularda çok takıntılı bir 

insan. Ancak şu ana kadar şiddet eğilimi olduğunu düşündürtecek hiçbir 

olaya şahit olmadım. Kadınlara iltifat etmeyi severdi ama göz teması 

kurmazdı” diyor.” 

 

“Hâlâ şoktayız. Mustafa Bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar 

hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım. Ama yaptıkları hiçbir 

şekilde kabul edilemez. Üyelikten çıkarılması için süreci başlattık” diye 

konuştu.” 

 

Haber metninde yer verilen bu cümleler, van Dijk’ın (1988, 82) işaret 

ettiği haber söyleminin ikna aracı olarak kullanılmasına örnek olarak 

gösterilebilir. Haberde öldüren kişiyi tanıyanların bu kişi ile ilgili olumlu 

ifadeler kullanmaları ve yaşanan olaya çok şaşırdıklarını ifade etmeleri metinde 

doğrudan alıntı yoluyla kendine yer bulmuştur. Bunun cinayetin meşru bir 

zemine oturtulması adına ikna sürecinin inşasının bir parçası olduğu 

söylenebilir.  

3.2. Yeni Şafak gazetesi 

Haber Başlığı 1: “Üniversiteli Azra tecavüze uğrayıp vahşice 

öldürülmüş” (2 Ağustos 2021) 

 

Ara Başlıklar 

“Cep telefonu sinyalinden tespit edildi” 

“Çapraz sorguda itiraf etti” 

“Vücudunu 5 parçaya ayırmış” 

“ Kafatası bulunamadı” 

“Vücuduna jiletle ismini yazmış” 

“Başsavcılıktan açıklama” 

“Bakan Yanık: Davanın takipçisiyiz” 

“Babaevinde üzüntü” 

“Kadınların sesi olacaktı cinayete kurban gitti” 
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“Odadan azli için hukuki süreç başlatıldı” 

“Ablasıyla kavga edip evden ayrılmış” 

“5 gündür aranıyordu” 

Haber Başlığı 2: “Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi” (4 

Ağustos 2021) 

 

Ara Başlıklar 

“Tabutun üzerine Türk bayrağı ve mezuniyet cübbesi serildi” 

“'Kimse kimseye güvenemeyecek mi?'” 

“'Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın'” 

Yeni Şafak gazetesinde seçilen haberlerin başlıklarında enformasyon 

eksiltimine gidildiği görülmektedir. Her iki başlıkta da eylem “vahşice” olarak 

nitelenmiş bu şekilde de haberlere sansasyonel bir boyut kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Aynı zamanda eylemin “vahşi”liğine yapılan vurgu, kadına 

yönelik şiddet, tecavüz ve kadın cinayeti olaylarını kişisel boyuta indirgemekte 

ve münferit bir boyuta taşımaktadır.  

Yeni Şafak gazetesinde incelenen haberlerde birden çok ara başlık 

kullanımı tercih edildiği görülmektedir. İlk haberde ara başlıkların ana başlığı 

desteklediği ve kronolojik bir sırayı izlediği görülmektedir. Cinayetin bazı 

ayrıntıları ara başlık olarak verilerek öne çıkarılmaya çalışılmış ve sansasyonel 

bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır. İkinci haberde ise üç ara başlık 

kullanılmış ve haberin konusu olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenaze 

töreninin ayrıntılarıyla birlikte cenaze töreninde yapılan röportajlar doğrudan 

alıntı yoluyla ara başlığa yansıtılmıştır.  

 

Haber spotu 1: “Antalya'da 5 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü 

öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü belirlendi. Genç 

kızın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü ve cesedinin 5 parçaya bölündüğü 

ortaya çıktı.” 

Haber spotu 2: “Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban 

gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite 

öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye’nin 

Kadirli ilçesinde toprağa verildi.” 
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Haber metinlerinde önem sırasına göre başlıktan sonra vurgulanan kısım 

spottur. Spotta genel olarak, haberde öne çıkarılmak istenen vurgu 

aktarılmaktadır. Başlıkta kullanılan “vahşi” ifadesinin ilk haberin spotunda da 

yer aldığı görülmektedir. Her iki haber spotunda da olayın özeti sunulmaktadır 

ve aynı zamanda enformasyon eksiltimi yapılmıştır. Yeni Şafak gazetesinde 

incelenen haberlerde genel olarak kullanılan başlık ve spotların haber içeriğine 

ilişkin bilgi verdiği söylenebilir. 

Haber girişi 1: “Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Akdeniz 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam 

Haytaoğlu (26) vahşice öldürülmüş olarak bulundu.” 

Haber girişi 2: “Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından 

yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu’nun cenazesi, tören için 

Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervişpaşa Ortaokulu bahçesine 

getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, baba 

Mustafa Haytaoğlu’na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı.” 

Yeni Şafak gazetesinde incelenen haber metinlerinin haber girişlerine 

bakıldığında ana olayın haber girişinde aktarıldığı görülmektedir. Gazetede 

incelenen iki haberin de girişlerinde başlık ve spotla ortak bir vurgunun öne 

çıktığı görülebilir. Haber metninin özetinin sunulduğu haber girişlerinde de, 

başlık ve spotlarda aktarılan bilginin biraz daha ayrıntılandırıldığı ve olayın 

özetlendiği görülmektedir. İlk haber girişinde tıpkı başlık ve spotta olduğu gibi, 

habere konu olan eylem “vahşice” olarak nitelenmiştir. Bu ifadeye yapılan 

sürekli vurgunun haberi sansasyonel bir boyuta çektiğini ve olayı toplumsal 

bağlamından kopararak münferit bir duruma indirgediğini söylemek 

mümkündür.  

Fotoğraf haberin hem tematik hem retorik unsurlarından biri olarak 

inandırıcılığı sağlamada son derece önemlidir. Bu yüzden kadına yönelik şiddet 

ve kadın cinayeti haberlerinde fotoğrafın nasıl kullanılacağına özen 

gösterilmelidir. Dursun kadına yönelik şiddet haberlerinde, kadınların 

fotoğraflarının büyük boyutlarda ve açık kıyafetli olanların içinden seçildiğine, 

buna karşın failin fotoğraflarının ya küçük boyutta verildiğine ya da 

mozaiklendiğine vurgu yapmaktadır (Dursun, 2008: 59). Yeni Şafak 

gazetesinde incelenen ilk haberde de Azra Gülendam Haytaoğlu’nun önceden 

çekilmiş fotoğraflarının kullanıldığı, onu öldüren kişinin tutuklandığı 
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fotoğrafının yer aldığı ve öncesinde çekilen bir fotoğrafının da buzlanarak 

verildiği görülmektedir. İkinci haberde ise, cenaze töreninden fotoğrafların ve 

öldürülen kadının ailesinin evinden yas fotoğraflarının verildiği görülmektedir.  

Haberlerin şematik yapısına bakıldığında, ilk haberin ana olayı cenaze 

töreni ikinci haberin ana olayı Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetidir. Yeni 

Şafak gazetesinde incelenen haberlerde ana olaylar haber girişinde aktarılmış 

ve ardalan bilgileri verilmiştir. İncelenen iki haberde de olay toplumsal bir 

sorun çerçevesinde ele alınmamış ve üçüncü sayfa haberi şeklide aktarılmıştır. 

Haberlerde, kadına yönelik şiddet, tecavüz gibi toplumsal sorunlara 

değinilmediği görülmektedir.  

Haber metinlerinde kullanılan kelime seçimlerine bakıldığında; 

“vahşice” ifadesiyle yaşanan olayın münferitleştirildiği ve bağlamından 

koparıldığı görülmektedir. Ayrıca olay hikayeleştirilerek sunulmuş böylece 

okuyuculuğu arttırılmaya çalışılmıştır.  

 

3.3. Sözcü Gazetesi  

Haber Başlığı 1: “Azra Gülendam Haytaoğlu’dan korkunç haber! 

Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş” (2 Ağustos 2021) 

Ara Başlıklar 

“İlk ifadesinde ‘bilgim yok’ dedi” 

“Çapraz sorguda korkunç itiraf” 

“Vücudunu 5 parçaya ayırmış” 

“Kafatası bulunamadı” 

“Vücuduna jiletle ismini yazmış” 

“Kadınların sesi olmak isterken kadın cinayetine kurban gitti” 

“Yakın arkadaşları konuştu” 

“Bugün Azra yarın biz” 

“Azra’yı çok özleyeceğiz” 

“Üniversiteden açıklama” 

“Tutuklandı” 

Haber Başlığı 2: “Azra’yı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan’ın 

ifadesi ortaya çıktı” (3 Ağustos 2021) 
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Ara Başlıklar 

“13 gün önce tanıştılar” 

“Boğarak öldürdü” 

“Ağaç testeresi ve bıçak” 

“Çalıların arasına bıraktı” 

 “Azra’nın başı kayıp” 

Sözcü gazetesinde seçilen haberlerin başlıklarında enformasyon 

eksiltimi yapıldığı görülmektedir. İlk haberin başlığında kullanılan “korkunç” 

ifadesiyle haberin duygu tonu yükseltilmiş ve habere sansasyonel bir hale 

getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca her iki başlıkta da eylemin “vahşice” olarak 

nitelenmesi de hem sansasyonel hem de münferit bir boyut kazandırılmaya 

çalışıldığını göstermektedir.  

Sözcü gazetesinde incelenen haberlerde birden çok ara başlık 

kullanıldığı görülmektedir. İlk haberde ara başlıklar ana başlığı destekler ve 

kronolojik olarak eylemi açıklar niteliktedir. Cinayetin bazı ayrıntıları ara 

başlık olarak verilerek öne çıkarılmaya çalışılmış ve sansasyonel bir boyut 

kazandırılmaya çalışılmıştır. İkinci haberde ise beş ara başlık kullanılmış ve 

haberin konusu olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren kişinin ifadesi 

başlıkların temasını oluşturmuştur. Ara başlıklarda öne çıkarılan cinayetin 

yöntemi, aracı ve kayıp vücut parçaları gibi ayrıntılar haber metninde detaylı 

bir biçimde işlendiği gibi ara başlıklarla da öne çıkarılmıştır.  

 

Haber spotu 1: “Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik 

bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) tecavüz edilip vahşice 

öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak 

öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa 

Murat Ayhan gözaltına alındı. Katil Ayhan'ın itirafları kan dondurdu.” 

Haber spotu 2: “Antalya'da kendisinden beş gündür haber alınamayan 

21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürüldü. Üniversiteli kıza 

evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda beş parçaya ayırıp valizle 

ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın itirafları kan dondurdu.” 

Sözcü gazetesinde seçilen haberlerin spotlarında 5N1K bilgilerine yer 

verildiği görülmektedir. Spotlar haber metnini özetler niteliktedir. Başlık 

seçimlerinde kullanılan “vahşice” ifadesinin her iki haberin spotunda da yer 
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aldığı görülmektedir. Yine her iki spotta da cinayetin ayrıntıları resmedilerek 

magazinel dile başvurulmuştur. Her iki spotta da yer alan “kan dondurdu” 

ifadesiyle metaforik anlatım sağlandığı görülmektedir. Aynı zamanda da 

metaforun spotta kullanılarak öne çıkarıldığını ve anlamın güçlendirilmeye 

çalışıldığı söylemek mümkündür. Sözcü gazetesinde incelenen haberlerde 

genel olarak tercih edilen başlık ve spotların haber içeriğine ilişkin bilgi verdiği 

görülmektedir. 

Haber girişi 1: “Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümü’nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler 

hissedince 28 Temmuz’da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu 

pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, 

Haytaoğlu’na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince 

aralarında tartışma başladı.” 

Haber girişi 2: “Antalya’da, gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam 

Haytaoğlu’nu (21) acımasızca öldüren emlakçı Mustafa Murat Ayhan’ın 

ifadesine SÖZCÜ ulaştı. Ayhan, eve götürdüğü Azra’nın üzerini örtmek 

isterken elinin bedenine değdiğini, “Ne yapıyorsun!” diyen genç kızı paniğe 

kapılıp boğduğunu iddia etti.” 

Sözcü gazetesinde yer alan haber girişlerine bakıldığında ilk haber 

girişinde Azra Gülendam Haytaoğlu’nun evden gitme gerekçesinin açıklandığı 

ve kronolojik sıralama yapıldığı görülmektedir. Bu yönüyle bu haber girişi 

olayın özetine yer vermemektedir. İkinci haber girişinde ise Azra Gülendam 

Haytaoğlu’nu öldüren kişinin ifadelerine yer vermektedir. İfadeden alıntıların 

yer aldığı girişte “Azra’nın üzerini örtmek isterken elinin bedenine değdiğini” 

ve “paniğe kapılıp boğduğunu iddia etti” şeklinde verilen alıntıların olayın 

gerekçelendirilerek sunulduğu ve münferit bir olay olarak gösterildiğine işaret 

ettiği söylenebilir.  

Sözcü gazetesinde incelenen haberlerde kullanılan fotoğraflara 

bakıldığında; her iki haberde de Azra Gülendam Haytaoğlu’nun önceden 

çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı görülmektedir. İlk haberde aynı zamanda 

Azra Gülendam Haytaoğlu’nu ödüren kişinin önceden çekilmiş bir takım 

elbiseli fotoğrafı ve tutuklandığı an çekilen bir fotoğrafı yayınlanmıştır. Bu 

haberde aynı zamanda fotoğraf gibi retorik unsurlardan biri olan video 
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kullanıldığı görülmektedir. İkinci haberde Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 

fotoğraflarıyla birlikte onu öldüren kişinin tutuklandığı an çekilen fotoğraflar 

kullanılmıştır.  

Haberlerin şematik yapısı incelendiğinde, haberlerin ana olayı Azra 

Gülendam Haytaoğlu’nun ablasıyla tartışarak evden çıkması, beraberinde 

Murat Ayhan ile görüşmesi ve sonrasında Mustafa Murat Ayhan’ın evine 

giderek tecavüze uğraması ve öldürülmesidir.  Sözcü Gazetesinde incelenen 

haberlerde ana olayın haber girişinde aktarılmadığı, iki haberde de girişte olaya 

dair ayrıntılar verildiği görülmektedir. İlk haberde Azra Gülendam 

Haytaoğlu’nun öldürülmesi olayının bağlamı kadın cinayetleri kavramı 

üzerinden değerlendirilmiştir.  Öldürülen kadının arkadaşları ve öğrencisi 

olduğu üniversite tarafından yapılan açıklamalarda kadın cinayeti kayramı 

vurgusu yapılmış gazete de haberde bu ifadelere yer vermiştir. İkinci haber 

metninde ise olayın toplumsal boyutuna yer verilmediği ve olayın üçüncü sayfa 

haberi şeklinde sunulduğu görülmektedir.  

İki haber metninde de; haber kaynağı olarak resmi kurumların 

kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanında incelenen ikinci haberde, Azra 

Gülendam Haytaoğlu’nun ailesinden ya da arkadaşlarından görüş bulunmazken 

ilk haberde bir aile bireyinin, arkadaşlarının görüşüne ve eğitim gördüğü 

üniversitenin açıklamasına yer verilmiştir. Buna ek olarak Sözcü gazetesinde 

incelenen ikinci metninde Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren kişinin 

ifadeleri bağlamında haber yazılmış ve cinayet ayrıntılı bir şekilde sansasyonel 

ifadelerle sunularak habere magazinel bir özellik kazandırılmaya çalışılmıştır.  

Haber metinlerinin mikro unsurları incelenirken ilk olarak sentaktik 

çözümleme değerlendirilmiştir. Haber metinlerinde yer alan cümlelerin basit-

karmaşık, aktif-pasif olma durumlarına bakılmıştır. İki haberde de cinayeti 

işleyen kişinin olayın yaşandığı anı aktardığı cümleler aktif cümle yapısında 

verilmiştir. İlk haberde “Boğazını sıktım ve öldürdüm”, “Banyoya götürüp 

cesedini 5 parçaya ayırdım”, “ormanlık alanda gömdüm” ifadeleri sözü edilen 

aktif cümle yapısına örnek olarak gösterilebilir. Bu şekilde olay magazinel bir 

şekilde sunulmuştur. İncelenen haber metinlerinde kullanılan kelime 

seçimlerine bakıldığında; “vahşice” ve “vahşet” ifadeleriyle cinayet tekil bir 

duruma indirilmiş ve bağlamından koparılmıştır. “Korkunç haber”, 

“katleden”, “kan dondurdu” ifadeleriyle, olaya sansasyonel bir boyut 
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kazandırılmaya çalışılmış, kadın cinayeti örneği olan bir olay üçüncü sayfa 

haberine indirgenmiştir.   

Haber söyleminde en çok öne çıkan kavramlardan biri iknadır. van Dijk, 

haber söyleminin iknanın bir aracı olduğunu vurgulamaktadır (van Dijk, 1988, 

82).  Dijk’a göre haber metinlerinde yaşanan olayın ayrıntılarıyla aktarılması, 

görgü tanıklarının ifadelerine yer verilmesi, haber fotoğrafları, resmi makamlar 

gibi noktalarla ikna süreci işlemektedir (van Dijk, 1988, s. 83-84). Sözcü 

gazetesinde incelenen haberler retorik açısından değerlendirildiğinde; Azra 

Gülendam Haytaoğlu’na tecavüz ederek onu öldüren kişinin doğrudan ve 

dolaylı alıntı yoluyla ifadelerinin bulunması, cinayeti nasıl işlediğini detaylı bir 

şekilde anlatması gibi noktaların ikna sürecinin inşasının bir parçası olduğu 

söylenebilir.  
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Çevrimiçi gazetelerde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti 

haberlerinin sunum biçiminin ortaya konulmasını amaçlayan bu çalışmada, 

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine ilişkin yayınlanan haberler eleştirel 

söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak 

gazetelerinin çevrimiçi versiyonlarında olayla ilgili 01-07 Ağustos 2021 tarih 

aralığında yayınlanan 6 haber analiz edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 

Ulaşılan veriler ışığında bir değerlendirme yapıldığında, araştırmada incelenen 

haberlerde; habere konu olan kadın cinayetinin adli bir vaka olarak 

değerlendirildiği ve konunun toplumsal boyutuna değinilmediği görülmüştür. 

Analiz edilen haber metinlerinde konunun politik bağlamıyla bağ kurmadığı ve 

üçüncü sayfa haberi şeklinde kurgulandığı söylenebilir. Çalışmada incelenen 

haberlerde sansasyonel ifadelerin sıklıkla kullanıldığı görülmüş “vahşet”, 

“vahşice”, “korkunç” gibi ifadelerle konunun tekil durumlara indirgendiği ve 

münferit olaylar gibi sunulduğu görülmüştür. Ayrıca dikkat çeken bir diğer 

bulgu haber metinlerinde kendine genişçe yer bulan fail ifadeleri aracılığıyla 

cinayetin işleniş şekli ayrıntılı bir şekilde hikayeleştirilerek aktarılmış ve haber 

magazinel bir boyutta işlenmiştir. Haber metinlerinde konunun “kurban” 

bağlamında ele alınarak dramatize edilen bir söylemin hakim olduğu 

görülmüştür. İncelenen haberlerin söylemsel pratiklerinin gazetelerin ideolojik 

konumlanışları fark etmeksizin ataerkil ideolojiyi desteklediği görülmüştür.  
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Sonuç olarak, incelenen haber metinlerinde toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin örtük kodlarla yeniden üretildiğini söylemek mümkündür. Bu 

bağlamda toplumsal cinsiyet odaklı haber anlayışını merkeze alan alternatif bir 

haber dilinin oluşturulması önemlidir. Medyanın eşitlikçi olmayan bir 

yaklaşımla, kadın ve erkeklik rolleri üzerinden etiketlemeler yoluyla haber 

üretiminde bulunması, toplumsal cinsiyet kalıplarının daha da dirençli hale 

gelmesine neden olmaktadır. Birbirinden farklı zaman dilimlerinde farklı 

bölgelerde kadınların yaşadığı şiddet ve cinayet olaylarının tekil bir anlayışla 

ele alınması ve bağlamından koparılması; bu olaylara ilişkin failin yaptığı 

açıklamalarla yaşanan olayın gerekçelendirilmesi ve haklılaştıracak bir ortamın 

yaratılması, kadınların yaşadığı şiddet ve cinayetlere ilişkin toplumsal 

farkındalık oluşmasının da önüne geçmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri, 

geçmişten günümüze gelen ve sürekli olarak farklı kanallar yoluyla yeniden 

üretilen bir yapının ürünüdür. Medya, bu yapı içinde her kesimden insana 

ulaşabilmesi adına önemli ve aktif bir güce sahip bulunmaktadır. Bu anlamda, 

medyada yaşanacak bir anlayış değişikliğinin toplumun tüm kesimleri için yeni 

bir başlangıç olacağı düşünülmektedir.  

Bu çerçevede, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti haberlerinde, 

medyanın yaşanan olayları bütünlüklü ve arka plan bilgisiyle birlikte, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini merkeze alarak haberleştirmesi önem taşımaktadır. Bunun 

için de toplumsal cinsiyet ve kadın odaklı habercilik anlayışının geliştirilmesi, 

medyanın sahip olduğu eril dilin dönüştürülmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Anlam üretimi ve paylaşımı, iletişim sürecini tanımlar. Tüm kurumlar 

için anlamı mümkün kılan iletişim, kurumları var eden anlamak ve anlatmak 

çabasıdır. Yeni iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe yaygınlık kazanması, 

kurumların hedef kitleleri ile gerçekleştirdikleri iletişimin yapısal özelliklerini 

de değişmeye uğratmakta, dijitalleşme olarak tanımlanan bu yeni sürece uyum 

sağlamalarını gerekli kılmakta hatta dayatmaktadır. Bu sürecin stratejik bir 

amaç ve düzen doğrultusunda gerçekleşmesi ise etkili bir iletişim politikasının 

izlenmesi ile mümkündür.  

Kurumların, hedef kitleleri ile bağ kurmak adına yürüttüğü iletişim 

faaliyetleri, kurumsal iletişim olarak adlandırılır. Bir kurumun varlığını 

sürdürmesinde merkezi bir konuma sahip olan ve tüm kurumsal süreçlerde 

önemli bir rol oynayan iletişimin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması 

kurumsal başarıya önemli katkılar sağlamaktadır.  

Dünyada yaşanan birtakım olaylar kurumların stratejik iletişim 

anlamında kırılma anlarını oluşturmakta ve bu kırılma anları insan ve toplumun 

sistemsel yapılarını değiştirip dönüştürmektedir. Covid-19 pandemi süreci de 

bu kırılma anlarından biridir. Bu süreçte dijitalleşmenin yükselmesi ile birlikte 

gelişim gösteren ve çift yönlü iletişim ile etkileşim ortamı sunan yeni medya 

etkin bir rol oynamıştır. Dolayısıyla bilgi teknolojilerine bağımlı bir biçimde 

hareket alanı yakalayan yeni medya, yönetim faaliyetlerinde bütüncül bir 

katılım ve etkileşime yönelik olarak değişim ve dönüşüm ortamını sunmuştur. 

Bu durum ise yönetim anlayışına yansımış ve yönetim faaliyetlerinde 

yönetimin ilgili bütün paydaşlarının katılımını önemli hale getirmiştir. Nitekim 

önemli değişim paradigmalarının yaşandığı Covid-19 pandemi döneminde, 

yönetimlerin kurumsal iletişim amaçları halkla ilişkiler ve kurumsal yönetişim 

anlayışı doğrultusunda bir değişme ve gelişme göstermektedir. Kurumsal 

yönetişim ve halkla ilişkiler Covid-19 pandemisi içerisinde de yeni medya 

ortamlarının etkileşimli yapısı bağlamında önemli bir pozisyon edinmiştir.  

Bu çalışma, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarının Covid-19 

salgınını kapsayan dönemde dijitalleşme ile gerçekleştirdiği iletişim çabaları 

doğrultusunda hedef kitleler üzerinde nasıl algılandığını ortaya koymayı 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında 23 Nisan - 21 Mayıs 

2020 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi Öğrencilerine yönelik oluşturulan 
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kurumsal iletişim algı formu aracılığı ile elde edilen bulguların analizi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Covid-19 salgınını 

kapsayan dönemde özellikle kamu kurumlarının gençler üzerindeki algılarının 

özel kurumlara göre daha olumlu olduğu görülmektedir.  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

1. Kurumsal İletişim Sürecinde Dijitalleşme  

Kurumsal iletişim, en genel anlamıyla, bir kurumun iç ve dış iletişiminin 

toplamı olarak değerlendirilebilmektedir. Söz konusu iletişim fonksiyonu 

özetle kurum içinde bilgi akışını ve eşgüdümü (koordinasyon) sağlarken, 

kurum dışında ise sosyal paydaşlarla, toplumla vb. ile kurduğu iletişim 

etkinliklerini kapsamaktadır (Arslan, 2016: s.20). Daha geniş bir anlatımla 

kurumsal iletişim kuruluşa, derneğe, kuruma veya organizasyona karşı, 

kamuoyunu ve işletme iklimini etkileme hedefi olan, tüm iletişim tedbirlerinin 

sistematik bir biçimde kombine edilerek uygulanmasıdır. 

Kurumsal iletişim kapsamında ‘etkileşim’ kavramı öne çıkmaktadır. 

Etkileşim, kaynağın hedefin farkında olması gerçeğinden hareket etmekte, yani 

çift yönlülük boyutu bu kavramın temel eksenini oluşturarak, kurumsal iletişim 

yönünden de tartışmasız bir değer ifade etmektedir. Kurumsal iletişiminin sahip 

olduğu ‘etkileşim’ kavramı da çift yönlü bir iletişimi zorunlu kılmaktadır 

(Bostancı, 2014: s. 89). Çift yönlü iletişim en genel anlamıyla iç ve dış 

paydaşların görüşlerinin dikkate alınması ve iletişim programlarının buna göre 

hazırlanmasıdır.  

Genel olarak araştırmacılar, kurumsal iletişime işlevsel perspektiften 

bakarak, kurumsal iletişimi bir yönetim işlevi olarak görmüşlerdir (Okay, 2008: 

s. 62). Joep Cornelissen’e göre ise; kurumsal iletişim, kurumun bağlı olduğu 

tüm paydaş gruplar üzerinde sahip olduğu olumlu imajı koruma ve devam 

ettirme genel amacı ile içsel ve dışsal tüm iletişimin efektif koordinasyonu için 

çerçeve öneren bir yönetim fonksiyonudur (Bakan, 2005: s. 27). Van Riel ise 

kurumsal iletişimi kurumun bağlı olduğu gruplarla ilişkide pozitif bir temel 

yaratma görevi ile içsel ve dışsal iletişim formlarının efektif ve etkili olarak 

bilinçli bir biçimde kullanıldığı yönetim enstrümanı olarak tanımlar (Erdoğan 

ve Gönüllüoğlu, 2006: s. 33). Paul A. Argenti finans, pazarlama ve üretimi 

kurumsal iletişim ile eş değerde görmektedir (Tolungüç, 2000: s. 26). Kurumsal 

iletişim fonksiyonun alt başlıklarını, mesajları iletecek kurum, iletişim 
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araçlarını, kurumsal reklamlar, medya ilişkileri, içsel iletişim, yatırımcı 

ilişkileri, devlet ilişkileri ve kriz iletişimi olarak tanımlamaktadır. 

Avrupa bakış açısının aksine, Amerikan bakış açısı ise kurumsal 

iletişime farklı anlamlar yüklemektedir (Kılıçaslan, 2008: s. 93). Amerikan 

perspektifi kurumsal iletişim olgusuna daha finansal bakmakta, hızla değişen 

çevrede stratejik olarak iletişim kurmanın kritik önemine dikkat çekmektedir. 

Michael B. Goodmann’a göre; kurumsal iletişim, çeşitli stratejik yönetim 

fonksiyonlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kurumsal iletişim 

kuruma bağlı olarak halkla ilişkiler, kriz ve acil durum iletişimi, kurumsal 

vatandaşlık, itibar yönetimi, toplum ilişkileri, medya ilişkileri, yatırımcı 

ilişkileri, çalışan ilişkileri, hükümet ilişkileri, pazarlama iletişimi, yönetim 

iletişimi, kurumsal markalaşma ve imaj inşası içerir (Bakan, 2005: s. 21). Bu 

anlamda kurumsal iletişim, birçok altyapıyı içerisinde barındırmaktadır. 

Covid-19 döneminde dijitalleşme ivme kazanmış ve dijitalleşmenin en 

önemli itici gücü olan internetin yaygınlığı artmıştır. Bu bakımdan “İnternet, 

yerel ve küreseli birbirine bağlayan yatay etkileşimli iletişim ağlarının 

gelişmesini teşvik etmiştir (Castells, 2016: 102)”. Nitekim Covid-19 salgını 

teknolojik gelişmelerin temelinde yer alan, bilgi ile nitelikli insan sermayesinin 

önem kazandığı ve dijitalleşmenin kendini gösterdiği bir yükseliş döneminde 

ortaya çıkmıştır (Güçdemir, 2015: 5-6). Bu bakımdan hastalığın fiziksel 

temastan uzak bir izalosyon durumunu gerektirmesi; eğitimde, toplumsal 

yapıda, iş biçimlerinde ve doğal olarak sağlık sistemlerinde etkin bir uzaktan 

erişimi var ederek enformasyon teknolojilerinin önemini arttırmıştır (Kara ve 

Karanfiloğlu, 2020: 95-96). Bu bağlamda Covid-19 salgını, kurumlar ile 

işletmelerinin iş akışını dijitalleştirmiş ve artık dijital kanalları kullanmayan 

kurumlar ile işletmelerin dezavantajlı bir pozisyona erişmesi kaçınılmaz 

olmuştur (Balcı ve Çetin, 2020: 54-55; Wrycza & Maślankowski, 2020: 289). 

Geleneksel yöntemlerin bir noktadan sonra gelişen teknolojiye ayak uydurması, 

özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin doğuşu, gelişimi ve 

yaygınlaşmasının temeli, dijitalleşmedir (Gedik, 2020: s. 261). Buradan 

hareketle, kelime anlamı olarak dijitalleşme “sayısallaştırma”, dijital dönüşüm 

de “sayısal dönüşüm” olarak ifade edilebilir (Bolat, 2006: s.44). Yalnız bu 

tanımın, iletişim teknolojisi ve yeni medya açısından bakıldığında, asıl ifade 

ettiği anlamı tam karşılamadığı görülmektedir. Bu da dijitalleşmenin asıl olarak 

nesne olan her varlığın aslında ölçüm ve örneklem işleminin gerçekleşmesiyle 
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analogdan sayısala, dijitale dönüşmesi tabirini gerekli kılmaktadır (Küçükkurt, 

1988: s. 27). Burada bir önemli fark, dönüşümün de yine dijital ile sağlandığı 

gerçeğidir.  

İstenilen bilgiye istenilen zamanda ulaşılabilmesi, haberleşme ve 

iletişimin kolaylıkla sağlanması, e-devlet, e-okul, e-beyanname gibi hayatımıza 

giren yeni kavramlarla birçok işin internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmesi 

dijital dönüşümün eseri olan yeni uygulamalarla mümkün olmaktadır (Kılıç, 

2014: s. 76). Dijitalleşmeyle birlikte; nesnelerin interneti, büyük veri, açık veri, 

yapay zeka, veri madenciliği, hiperlink, siber güvenlik, hacker gibi kavramlar 

da teknoloji literatürüne eklenmiştir (Öztürk ve Talas, 2015: s. 92). Yeni medya 

mecraları, kullanıcılarına doğrudan dijital hale gelmiş her türlü bilgiyi 

sunmakta ve bu bilgileri paylaşmalarına imkân vermekte, sosyal medya ise yeni 

medyanın içerisinde kullanıcılara daha çok yorumlama, yanıt verme, 

geribildirimde bulunma, eleştirme, iletişimde bulunma, içeriği iyileştirmeye ya 

da değiştirmeye yönelik katkıda bulunma olanağı vermektedir. Yerinde 

durmayan ve sürekli işleyen, veri oluşturan, veri sağlayan, bağlayan, iletişimi, 

etkileşimi sağlayan bu dijital dönüşüm hiçbir zaman yerinde durmamaktadır 

(Çiftçi, 2022: s. 43). 

İletişim teknolojisi ve yeni medya açısından da medyanın sabit 

olmadığını, değişimin zamanlamasının da ortamdan ortama farklılık gösterdiği 

gözlemlenmektedir (Tunca ve Koldaş, 2019: s. 83). Görsele dayalı medya 

araçlarında da değişimi göstermektedir (Mertiri, 2013: s. 67). Nitekim baskı, 

fotoğrafçılık, televizyon, telekomünikasyon teknolojisinde bu durumu izlemek 

mümkündür. Medyada dijital dönüşümün başladığı nokta 1970’lerde, bilgi ve 

iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel 

çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur (Özalkuş, 1994: 

s. 17). Ancak bu anlam, 1990’larda bilgisayar ve internet teknolojisiyle birlikte 

genişlemiş ve farklı boyutlara ulaşmıştır. İnternet ortamında web sitelerinin 

aktif olarak yayılmasıyla birlikte, ilk tanımlanan hedefin kişisel eğlence olduğu 

bir gelişim içerisinde şu an gelinen nokta Web 1.0, Web, 2.0’dan sonra Web 

3.0’dır. 1991 yılında www (world wibe web) hipermetin özelliğine bağlı 

internet protokolünün kullanıma açılmasıyla, Web 1.0’daki statik ve dosya 

indirme özelliği ve kişisel eğlence için internet hizmeti; Web 2.0 ile dinamik, 

kişisel yayıncılık, uygulamalar ve dosya yüklemeye, Web 3.0’da ise çevrimiçi 

bir ortam ile kişisel, kreatif, akıllı uygulamaların olduğu, taşınabilir bir 
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teknolojiye dönüşmüştür (Deperlioğlu ve Köse, 2010: s. 65). Bu açıdan 

bakıldığında dijitalleşme ve yeni medya daha büyük bir sosyal, teknolojik ve 

kültürel değişim manzarasının, kısaca yeni bir tekno-kültürün parçası olarak 

görülmektedir (Bakan, 2005: s.23). Geleneksel medyanın dijitalleşmesi, bilgi, 

iletişim teknolojileri, bilgisayar aracılı iletişim, yapay zekâ, siber uzam, sanal 

uzam, sanal gerçeklik vb. birçok kavramın gündelik hayatımıza girmesi yeni 

medya kavramının ve buna dayalı iletişimin de yaygınlaştığını göstermektedir 

(Demir, 2018: s. 81). Yeni medya aracılı iletişim denildiğinde de cep 

telefonları, dijital oyunlar, internet ortamı, sosyal medya, mobil uygulamalar, 

internet ara yüzeyinde sunulan tüm yazılım hizmetleri ve teknolojisi her geçen 

gün daha da gelişen bilgisayarlar üzerinden gerçekleşen iletişim etkinliği 

kastedilmektedir. Bu bakımdan yeni medyada teknoloji ve yazılım birlikte 

hareket etmektedir (Merriam, 2012: s. 83). 

Yeni medya ortamı; internet bağlantılarının gelişmesi, özgürleşmesi, 

uygulamaların insan hayatında kapladığı alanın büyümesi, böyle bir ortamda 

medyanın ve bireyin sürekli aktif olmasını sağlamaktadır. Rushkoff bu durumu 

çevrimiçi (online) olmak (always on) olarak ifade etmektedir (Tolungüç, 2000: 

s. 46). Yine Rushkoff’a göre; dijital çağın on özelliği bulunmaktadır. Bunlar 

zaman, mekân, seçim, karışıklık, boyut, kimlik, sosyallik, gerçek, açıklık, 

amaçtır. Dijital ortamlarda bireyler de buna göre hem kendisini 

programlamakta hem de dış çevresi tarafından programlanmaktadır. 

Sosyal medya son yıllarda daha hızla yayılan gelişim, çeşitlilik ve 

kullanım kolaylığı ile temelde haberleşme aracı olma özelliğinin yanı sıra; 

eğlence, hareket, eylem, sosyallik, ifade etme gibi iletişim olanakları ortaya 

çıkarmıştır (Erdoğan ve Gönüllüoğlu, 2006: s. 53). Bir World Wide Web 

(www) yani internet uygulaması olması sosyal medyanın küreselleşmeyi 

sağlayan bir araç olduğunu göstermektedir. Artık içerikten çok uygulamanın ne 

olduğunun ve nasıl işlediğinin öneminin konuşulduğu günümüzde; Marshall 

McLuhan’ın “araç mesajdır” ifadesi sosyal medya kavramını tanımlar 

niteliktedir (Gedik, 2020: s. 264). Sosyal medya, çoklu bir multimedya ortamını 

sağlamakla birlikte, mesaj, fotoğraf, video, yer bildirimi, anlık durum bildirimi 

gibi paylaşımların gerçekleştiği, yeni medyanın bir türü olarak çeşitli fırsatların 

sunulduğu ve her geçen anda sürekli güncellenebildiği fikirleri içermektedir 

(Örücü ve Esenkal, 2005: s. 38). Sosyal medya; katılımcılık, açıklık, iki yönlü 

konuşma gibi özellikleri doğrultusunda toplumsal konuların konuşulduğu; 
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ortam, yakınsama, hiperlinklik, etkileşimsellik, erişimlik ve bağlantılığıyla, 

istisnalar dışında ücretsiz olmasıyla, geleneksel medyadan farklı olarak her yaş 

ve sosyo-demografik/ekonomik özellikte bireylerin kullanabilmesiyle hızla 

akan kamu ve özel sektör kurumlarının ve genelde globalleşen dünyanın 

vazgeçilmezidir (Aziz, 2003: s. 12). Yeni medya geleneksel medyadan daha 

ileri ve dijitalleşmiş biçimidir (Çiftçi, 2022: s.333). Sosyal medya bir yandan 

da giderek yalnızlaşan ve kendini kolay ifade edemeyen insandan; popüler olup 

toplumu kolay yönetebilen, bilgi verebilen insana kadar geniş yelpazede 

herkese söz hakkı sağlayan yeni bir platform olarak kabul edilmektedir 

(Gümüş, 1995: s. 27). Sosyal medyanın yalnızlaşan insanı sosyal yapma yönü 

tartışma konusudur. Nitekim Kemal Sayar’ın “Kullanıyor mu yoksa 

kullanılıyor muyuz? Kullanıcı, kontrol eden mi, edilen mi yoksa 

demokratlaştırıcı ve özgürleştirici bir ortam mı?” soruları dijital çağda, sosyal 

medyada da sosyal olan bir birey için üzerinde durulması gereken konulardır 

(Kılıç, 2014: s. 124).  

Sosyal medya kendi içerisinde Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, 

Snapchat gibi yaygın bir kullanım uygulama alanına sahiptir. Türkiye’de 71 

milyon mobil kullanıcı sayısının olduğunu, 2016’ya kıyasla 2017’de yüzde 14 

artışla 6 milyon artan sayı ile yaklaşık olarak 49 milyon kişinin de sosyal medya 

kullanıcısı olduğu görülmektedir. En çok kullanılan sosyal medya platformu 

ise; birinci sırada Youtube, ikinci olarak Facebook, üçüncü sırada Instagram, 

dört ve beşinci sırada ise Twitter ve Whatsapp yer almaktadır. 

2. Covid-19 Salgını Döneminde Kurumsal İletişim ve Dijital 

Medya 

Kriz dönemlerinde en çok önem verilmesi gereken bilgi ihtiyacının 

karşılanmasıdır (Canöz, 2015; s. 37). Pandemi (salgın hastalık), benimsenmiş 

iletişim tekniklerinin hızla aktifleştirilmesini gerektiren kolektif sorumluluk 

krizi olduğu için özel bir krizdir (Saliou,1994; s. 515). Güvenilir bir bilgi 

kaynağına anında erişimi olan toplum, bilgileri doğrulamaya zaman ayırmak 

zorunda kalmadan hemen harekete geçebilecektir; böylece insanlar duruma 

daha güvenli bir şekilde uyum sağlayacaktır (Çerçi vd., 2020: s. 184). Web 

2.0'ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilen ve kullanıcı 

tarafından içerik oluşturulmasına ve değiştirilmesine izin veren bir grup 

İnternet tabanlı uygulama olan dijital medya (Kaplan and Haenlein, 2010; s. 
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60) bu aşamada hedef kitleyle gerçek zamanlı diyalog kurma, güven oluşturma 

ve onları motive etme fırsatları sunmaktadır (Tirkkonen and Luoma-aho, 2011; 

s. 172). Medyanın sansasyonel yapısı, kriz zamanlarında ön yargıyı, olumsuz 

düşünceyi ve ayrımcılığı teşvik edebilmektedir. Özellikle farklı karantina algısı 

ve karantina ile bireysel sivil özgürlükler arasındaki denge dijital medyada 

yazılanlar tarafından etkilenebilmektedir (Yıldırım, 2022: s. 949). Covid-19 

pandemi krizi sürecinde dijital medya, kurumların hedef kitleleriyle olan 

etkileşiminde önemli bir yere sahiptir.  

Kriz yönetme sürecinde, kurumsal iletişim büyük önem taşımaktadır. 

İmir’e göre (2018) kurumsal iletişim, kurumların tüm iletişim süreçlerini 

kapsamakla birlikte, bu süreçlerde geliştirilecek stratejilerin hedef kitleye göre 

planlanması önemlidir. Günümüzde sosyal medya platformları, işletmelerin 

kurumsal iletişim süreci için yeni bir mecra olmuştur. İnternet kullanımının ve 

sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte kurumların itibar 

yönetimi bu mecralarda da önem kazanmıştır. Kurumlar, itibarlarını 

koruyabilmek için dijital ortamda aktif olarak bulunmak durumundadırlar 

(Karayel vd., 2017: s. 71). Dijital ortam; marka tanıtımı, bilgi aktarımı, 

müşterilere daha hızlı cevap verebilme, olası krizleri önleme ya da çıkan 

krizleri yönetebilme açısından kurumlara ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu 

doğrultuda, kurumların dijital ortamın avantajlarından yararlanabilmek adına 

sosyal medyayı doğru ve stratejik bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, kriz yönetiminde de internet ve sosyal medya platformları stratejik 

bir öneme sahiptir. Bu yönüyle internet, hem bir krizin ortaya çıkmasına sebep 

olabilir hem de kriz esnasında işletmelerin krize daha hızlı müdahale 

edebilmesine olanak sağlar (Gökdemir vd., 2018: s. 83). Covid-19 salgını 

sürecinde kurumlar açısından iletişim sürecinin işleyişi, diğer dönemlere göre 

farklılıklar göstermiştir. Kurumların özellikle hedef kitleleriyle olan etkileşime 

dayalı iletişimi ve sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin salgın 

sürecinde artış gösterdiği görülmüştür. Kurumlar ve hedef kitleleri arasındaki 

iletişimin daha çok sosyal medya yönlü olduğu ve kurumların faaliyetlerini 

yürütmede sosyal medyayı bir bilgilendirme aracı olarak gördüğü ortaya 

koyulmuştur (Çerçi vd., 2020).  

Salgın sürecinde iletişimin her zamankinden daha ‘’merkeziyetçi’’ 

olması gerektiği; ayrıca bu süreçte sosyal mesafenin öneminin artması 

nedeniyle iletişimde sosyal medyanın her zamankinden daha çok işlerlik 
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kazandığı ve veriden çok duyguya, empatik tavra, şefkate ve anlayışa ihtiyaç 

duyulduğu görülmüştür (Yıldırım, 2020).  

İnsanların bir bilgi kaynağı olarak gördükleri medya araçlarının Covid-

19 salgın sürecinde iletişime olumsuz etkilerinin de olduğu görülmektedir. 

Boschele (2020)’nin çalışmasında, özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik 

Devletleri gibi batılı ülkelerde, halka karşı yanlış bilgiler sunduğu gerekçesiyle 

salgın sürecinde medyanın insanlar üzerinde negatif bir etki oluştuğuna vurgu 

yapılmaktadır. Oysa medya, bunun tam tersine dezenformasyona karşı bir 

panzehir görevi üstlenmelidir.  

Covid-19 salgını sürecinde özel sektör kurumları ve hedef kitleleri 

arasındaki özellikle duygusal bağların kurulmasında dijital medya büyük bir 

önem taşımaktadır. İletişimin önemi, salgın öncesi döneme göre daha da artmış; 

bu anlamda dijital medya sayesinde salgın sürecinde kurum ile hedef kitle 

arasındaki etkileşime dayalı iletişimin daha da önemli hale geldiği görülmüştür 

(Arabacı, 2020). 

Genel olarak salgın sürecinde insanlar arasındaki etkileşime dayalı 

iletişimin daha çok sosyal medya yönlü olduğu ve özellikle de kamu ve özel 

sektör kurumlarının hedef kitleleriyle olan etkileşimlerinde sosyal medyanın 

daha çok tercih edildiği görülmüştür. Salgın öncesi döneme göre kurumsal 

faaliyetlerin yürütülmesinde sosyal medyanın öneminin daha da arttığı 

görülmüştür.  

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, kamu ve özel sektör kurumlarının iletişim 

çabalarının bir sonucu olarak Covid-19 salgını döneminde hedef kitleler 

üzerinde nasıl algılandıklarını ve bu algının her iki sektör üzerinde nasıl 

farklılaştığını ortaya koymaktır.  

Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt 

verilecektir:  

1. Salgın sürecinde en çok gündeme gelen kamu ya da özel sektör 

kurumları hangileridir? 

2. Salgın sürecinde olumlu/olumsuz, başarılı/başarısız, pozitif/negatif 

algılanan kurumlar hangileridir? 
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3. Pozitif ve Negatif algının yönünü belirleyen kurumsal davranışlar 

nelerdir? 

2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, 8 Nisan - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında Trabzon 

Üniversitesi Öğrencilerine yönelik oluşturulan kurumsal iletişim algı formu 

aracılığı ile özellikle Covid-19 salgınını da kapsayan dönemde kamu ve özel 

kurumların gençler üzerindeki algılarını gözlemlemek amacıyla 40 lisans, 21 

tezsiz yüksek lisans, 2 tezli yüksek lisans öğrencisine kurumsal iletişim algı 

formu gönderilmiştir. Algı formundan elde edilen veriler sonucunda içerik 

analizi yöntemi kullanılarak ilgili kurumların gençler üzerindeki algıları 

araştırma soruları dahilinde tablolar halinde yorumlanmıştır.  

Gönderilen algı formunda şu başlıklara yer verilmektedir; 

• Kurumların Negatif/Pozitif olma durumu, 

• Kurumların Negatif/Pozitif olarak algılanmasındaki gerekçeler, 

• Kurumların Negatif/Pozitif algı düzeylerinin haftalık olarak tarih 

aralığı, 

İçerik analizi yöntemi; bilimsel bir araştırma yöntemi olarak belirli bir 

konuda ya da alanda birbirinden bağımsız olarak yapılan nitel ve nicel 

çalışmaların derinlemesine incelenip düzenlenmesi anlamına gelmektedir 

(Çilingir, 2017: s. 149). İçerik analizi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması 

ile birlikte akademik araştırmalarda en çok tercih edilen araştırma yöntemleri 

arasındadır. Toplum bilimlerinin neredeyse her alanında kullanılan bir 

yöntemdir. İçerik analizinin ilk uygulamalarının 16. yüzyılda gazeteler 

üzerinde yapıldığı görülmektedir. 

1940’lardan sonra politika, propaganda alanında yapılan 

çalışmalarda içerik analizi yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. İkinci 

Dünya Savaşı sırasında radyonun propaganda amacıyla özellikle Hitler 

tarafından kullanılması, içerik çözümlemesi yönteminin, propaganda 

mesajlarının çözümlemesinde kullanılmasına olanak sağlamıştır. 

Lasswell ve arkadaşları, Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels’in radyo 

ve gazetelerde yaptığı propagandaları çözümlemişlerdir. Özellikle 

ulaşım, ölüm ilanları, haberleri gibi konularla askeri harekât arasındaki 
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ilişkiyi açıklamaya çalışmışlardır. Savaş sırasında yapılan içerik 

analizleri sadece bilimsel nedenlerle yapılmamıştır. Özellikle ABD 

Savaş Dairesi Kitle İletişim bölümünce pek çoğu Lasswell’in 

yönetiminde olmak üzere yazılı basın ve radyoyla ilgili içerik analizleri 

yapılmıştır (Aziz, 1990, s. 10). 

 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1. Lisans Öğrencilerine Yönelik Bulgular 

Kurumsal 

İletişim 

Analizi 

Pozitif 

Kamu 

Kurumu 

Negatif 

Kamu 

Kurumu 

Pozitif Özel 

Sektör 

Kurumu 

Negatif 

Özel Sektör 

Kurumu 

8-15 Nisan Sağlık 

Bakanlığı 

İçişleri 

Bakanlığı 

Turkcell Shell  

15-22 Nisan Sağlık 

Bakanlığı 

İçişleri 

Bakanlığı 

Turkcell Metro 

22-29 Nisan Sağlık 

Bakanlığı 

İçişleri 

Bakanlığı 

Turkcell Gratis 

29 Nisan -6 

Mayıs 

Sağlık 

Bakanlığı 

- Vodafone Gratis 

6-13 Mayıs Sağlık 

Bakanlığı 

Milli Eğitim 

Bakanlığı  

- Watsons 

13-20 Mayıs Sağlık 

Bakanlığı 

Tarım ve 

Orman Genel 

Müdürlüğü 

Turkcell Watsons 

 

Belirlenen süre zarfında ve yapılan algı formu kapsamında, genel 

anlamda 40 lisans öğrencisi tarafından pozitif olarak algılanan kamu 

kurumunun ‘’Sağlık Bakanlığı’’ olduğu görülmektedir. 40 lisans öğrencisinin 

38’i tarafından pozitif kamu kurumu olarak Sağlık Bakanlığı’nın ön planda 

olduğu belirtilmektedir. Bulgulara göre, bunun en önemli nedeninin ise, 

bakanlığın Covid-19 sürecini gerek sosyal medyada gerekse geleneksel 

mecralarda etkileşimli olarak sürdürebildiğinin görülmesidir. Bakanlığın 
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Covid-19 sürecinin başından bu yana vaka sayılarını günlük olarak 

vatandaşlarla paylaşması buna en iyi örnek olarak verilebilir. Negatif olan 

kamu kurumları arasında ise; en çok ‘’İçişleri Bakanlığı’’ olduğu söylenmekte; 

buna ay içerisinde ani olarak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerekçe 

olarak gösterilmektedir. 40 lisans öğrencisinden 26’sı negatif kamu kurumuna 

‘’İçişleri Bakanlığı’’ cevabını vermiştir. Yalnızca 6-13 Mayıs haftasında online 

olarak derslerin verimli geçmemesi gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı cevabı 

verildiği, 13-20 Mayıs haftasında ise, çiftçilere gerekli tarımsal desteklerin 

verilmemesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı cevabı verildiği 

görülmektedir. Pozitif özel kurumlar içerisinde ise, en çok Turkcell gsm 

operatörünün yer aldığı görülmektedir. 40 lisans öğrencisinden 24’ünün pozitif 

özel sektör kurumuna ‘’Turkcell’’ cevabını verdiği görülmektedir. Buna 

gerekçe olarak ise, Turkcell gsm operatörünün Covid-19 salgını sürecinde 

özellikle de sokağa çıkma yasağı dönemlerinde kullanıcılarına avantajlı 

konuşma paketleri sunduğu belirtilmektedir.  

Yalnızca 29 Nisan- 6 Mayıs haftasında lisans öğrencileri tarafından 

pozitif özel sektör kurumuna ‘’Vodafone’’ cevabının verildiği görülmekte, 

gerekçe olarak ise konuşma haricinde ekstra paketlerin daha fazla olduğu 

söylenilmektedir. Negatif özel sektör kurumları arasında ise, en çok kozmetik 

mağazalarının yer aldığı görülmektedir. 40 lisans öğrencisinden 22’si 

‘’Gratis’’, 15’i de ‘’Watsons’’ cevabını verdiği görülmektedir. 22 Nisan – 6 

Mayıs arasındaki süreçte ‘’Gratis’’, 6 Mayıs – 20 Mayıs arasındaki süreçte ise, 

‘’Watsons’’ en çok negatif olarak algılanan özel sektör kurumları arasında 

olduğu gözlemlenmektedir. Bunun en önemli nedeninin ise, kolonya vb. gibi 

Covid-19 salgınına etkisi olan ürünlerde yeterli kampanyaların yapılmaması 

söylenilmektedir. 8-15 Nisan arasında, denizlere kirli atıklar bırakması 

nedeniyle 1 lisans öğrencisinin ‘’Shell’’ cevabını verdiği görülmekte, 2 lisans 

öğrencisinin de 15-22 Nisan arası sınırlı sayıda kişi alınmasına özen 

gösterilmemesi nedeniyle ‘’Metro AVM’’ cevabını verdiği görülmektedir. 
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Tablo 2. Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Bulgular 

Kurumsal 

İletişim 

Analizi 

Pozitif 

Kamu 

Kurumu 

Negatif Kamu 

Kurumu 

Pozitif Özel 

Sektör 

Kurumu 

Negatif Özel 

Sektör 

Kurumu 

8-15 Nisan Sağlık 

Bakanlığı 

Trabzon 

Emniyet 

Müdürlüğü 

Baykar Şok Market 

15-22 Nisan Sağlık 

Bakanlığı 

İgdaş - Migros 

22-29 Nisan Sağlık 

Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı Baykar Migros 

29 Nisan -6 

Mayıs 

Sağlık 

Bakanlığı 

Yükseköğretim 

Kurulu 

Baykar Migros 

6-13 Mayıs Ticaret 

Bakanlığı 

İzmir Müftülüğü Türk Hava 

Yolları 

- 

13-20 Mayıs Milli Eğitim 

Bakanlığı 

Kaşüstü Eğitim 

ve Araştırma 

Ülker Xiaomi 

 

Araştırma kapsamında, 21 tezsiz yüksek lisans öğrencisinden elde 

edilen bulgulara göre; genel olarak ‘’Sağlık Bakanlığı’’nın pozitif kamu 

kurumu olarak algılandığı görülmektedir. Tezsiz yüksek lisans 

öğrencileri tarafından Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla 

mücadele konusunda diğer kamu kurumlarından pozitif olarak 

ayrıştırıldığı gözlemlenmektedir. Yalnızca 6-13 Mayıs haftasında pozitif 

olarak ayrışan kurumun ‘’Ticaret Bakanlığı’’ olduğu görülmektedir. 

Buna gerekçe olarak ise, bakanlık tarafından maske fiyatlarının 1 TL’den 

satışa sunulması konusunda karar alınması gösterilmektedir. 13-20 

Mayıs haftasında ise, pozitif olarak algılanan kamu kurumunun ‘’Milli 

Eğitim Bakanlığı’’ olduğu görülmektedir. Buna gerekçe olarak ise, 

bakanın bizzat kendisinin öğrencilere online ders vermek için uzaktan 

eğitim platformuna katılım sağladığı belirtilmektedir. Negatif kamu 

kurumu olarak 8-15 Nisan haftasında en çok gündem olan kurumun 

‘’Trabzon Emniyet Müdürlüğü’’ olduğu gözlemlenmektedir. 21 tezsiz 

yüksek lisans öğrencisinden 17’si bu süre zarfında bir adamın fırına pide 
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almaya giderken polis tarafından koluna ters kelepçe vurulduğunu 

gerekçe göstererek söz konusu kurumu negatif olarak algıladıklarını 

belirtmektedir.  

15-20 Nisan haftasında ise negatif olarak öne çıkan kamu kurumu 

ise, ‘’İGDAŞ’’ olarak gözlemlenmektedir. 15 tezsiz yüksek lisans 

öğrencisi tarafından söz konusu kurumun Covid-19 salgını sürecinde 

mevzuata aykırı fatura düzenlemesi yaparak vatandaşın hakkının 

yenildiği gerekçe gösterilerek negatif bir algıya neden olduğu 

belirtilmektedir. 22-29 Nisan haftasında ise, çalışmada bir ilk olarak 

‘’Sağlık Bakanlığı’’ kurumunun hem pozitif hem de negatif bir algıya 

neden olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak bakanlığın, vaka 

sayılarının günlük olarak vatandaşlara aktarımı açısından 10 tezsiz 

yüksek lisans öğrencisi üzerinde pozitif; toplu taşıma araçlarının 

kullanımı konusunda yeterli kararlar alınmadığı için ise, diğer 11 tezsiz 

yüksek lisans öğrencisi üzerinde negatif bir algı yarattığı 

gözlemlenmektedir.  

29 Nisan- 6 Mayıs haftasında ise, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın sınav takvimindeki değişikliğin öne çekilmesi ve bunun 

da öğrenciler üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olması gerekçesiyle 

negatif bir algı oluşturduğu görülmektedir. 6-13 Mayıs haftasında İzmir 

İl Müftülüğü tarafından camilerde ‘’Çav Bella’’ şarkısının çalınması ve 

cami görevlilerinin gerekli önlemleri almaması gerekçesiyle kurum 

üzerinde negatif bir algının oluşmasına neden olduğu görülmektedir. 13-

20 Mayıs haftasında ise, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

doktorun yapmış olduğu hakaret gerekçesiyle kurum üzerinde negatif bir 

algının oluştuğu görülmektedir. Özel sektör kurumu olarak ise, 8 Nisan 

– 6 Mayıs tarihleri aralığında ‘’Baykar’’ firmasının teknolojik solunum 

cihazları üretmesi gerekçesiyle 18 tezsiz yüksek lisans öğrencisi 

tarafından pozitif bir algıya neden olduğu görülmektedir. 6-13 Mayıs 

haftasında pozitif olarak en çok öne çıkan özel sektör kurumu ‘’Türk 

Hava Yolları’’nın olduğu gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise, seyahat 

sırasında sağlık önlemlerine büyük önem verilmesi gerekçe 
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gösterilmektedir. 13-20 Mayıs haftasında ise, pozitif olarak ayrışan özel 

sektör kurumunun ‘’Ülker’’ olduğu görülmektedir. ‘’Ülker Güzel Ülkem 

Ormanı’’ adı altında Ülker firması tarafından sağlık çalışanı olan anneler 

için Tema Vakfı aracılığıyla 10.000 fidan dikiyoruz reklamının yapıldığı 

ve koronavirüsle mücadele eden annelerin ailelerinden ayrı yaşaması 

dolayısıyla bu reklamın onlara armağan edildiği gerekçesiyle 19 tezsiz 

yüksek lisans öğrencisi üzerinde kurumun pozitif bir algı oluşturduğu 

gözlemlenmektedir. Negatif özel sektör kurumu olarak genel anlamda en 

çok öne çıkan kurumların ‘’Marketler Zinciri’’ olduğu görülmektedir. 15 

Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında Migros’un salgın sürecinde yapmış 

olduğu zam fırsatçılığı gerekçesiyle 13 tezsiz yüksek lisans öğrencisi 

üzerinde negatif bir algıya neden olduğu görülmektedir. 8-15 Nisan 

haftasında ise, Şok Marketler Zinciri’nin mağazalarında yeterli salgın 

önlemlerinin alınmaması gerekçesiyle 11 tezsiz yüksek lisans öğrencisi 

üzerinde negatif bir algıya neden olduğu görülmektedir. 13-20 Mayıs 

haftasında ise, ‘’Xiaomi’’ CEO’sunun elinde Iphone marka bir telefonla 

sosyal medyada yer alması kurum üzerinde negatif bir etki yarattığı 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki 2 tezli yüksek lisans öğrencisine yönelik 

bulgulara bakıldığında; genel anlamda pozitif algıya sahip kamu 

kurumlarının ‘’Sağlık Bakanlığı’’ ve ‘’İçişleri Bakanlığı’’ olduğu 

görülmektedir. 8-15 Nisan ve 15-22 Nisan haftasında Sağlık 

Bakanlığı’nın Koronavirüs Bilim Kurulu bünyesinde Covid-19 salgın 

sürecinin yönetilmesi gerekçesiyle tezli yüksek lisans öğrencileri 

üzerinde pozitif bir algı oluşturduğu görülmektedir. 22-29 Nisan 

haftasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Jandarma 

Lojistik Komutanlığı’na bağlı dikimevi’nde sağlık personelinin maske 

ihtiyacını karşılamak üzere günde 100.000 adet maske üretimine 

başlanması tezli yüksek lisans öğrencileri açısından kurum üzerinde 

pozitif bir etki yarattığı görülmektedir. 29 Nisan- 6 Mayıs haftasında; 

Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç’te yaşayan Türk vatandaşı Leyla 

Gülüşken’in yardım çağrısına cevap verilmiş ve ambulans uçakla 
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Türkiye’ye getirilmiş olması kurum üzerinde pozitif bir algı 

yaratıldığının göstergesidir. 6-13 Mayıs haftasında ise; İçişleri Bakanlığı 

tarafından salgın önlemlerinin artırıldığının kamuoyuyla paylaşılması da 

tezli yüksek lisans öğrencileri üzerinde kurum açısından pozitif bir 

etkisinin olduğunun göstergesidir. 13-20 Mayıs haftasında Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailelere psikolojik destek 

verildiğinin duyurulması da yine kurum üzerinde tezli yüksek lisans 

öğrencileri açısından pozitif algının oluştuğunu göstermektedir.  

Negatif kamu kurumlarına bakıldığında ise, 8-15 Nisan haftasında 

İçişleri Bakanlığı tarafından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 

yalnızca hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının ilan 

edilmesi, zamanlama açısından yanlış olduğu gerekçesiyle negatif bir 

algı oluşturduğu öne sürülmektedir. 15 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında 

ise, ‘’Adalet Bakanlığı’nın negatif bir kamu kurumu olarak daha fazla 

öne çıktığı görülmektedir. Buna, cezaevlerinde belli başlı suçlardan 

yatmakta olan mahkumların salgın nedeniyle serbest bırakılacağının 

duyurulması ve bu durumun vatandaş için bir tehdit oluşturacağı gerekçe 

olarak gösterilmektedir. 6-13 Mayıs haftasında Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun yaptığı açıklamada liglerin yeniden başlatılacağı ve 

oyunculardan birinin koronaya yakalanması halinde ligin devam 

edeceğinin belirtilmesi bir tehdit unsuru oluşturduğundan kurum 

üzerinde negatif bir algı oluştuğunun göstergesidir. 13-20 Mayıs 

haftasında ise, Ulaştırma Bakanlığı’nın Marmaray gibi toplu taşıma 

araçlarında gerekli tedbirleri almadığı için yoğunluk oluştuğundan 

kurum açısından negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir.  

Pozitif özel sektör kurumlarına bakıldığında; daha çok giyim 

mağazalarının öne çıktığı görülmektedir. 22-29 Nisan haftasında De 

Facto, 29 Nisan- 6 Mayıs haftasında LC Waikiki, 6-13 Mayıs haftasında 

ise, Mavi Jeans’ın maske üretimi seferberliği başlattığını duyurması bu 

kurumlar açısından tezli yüksek lisans öğrencileri üzerinde pozitif algı 

oluşturduğunun göstergesidir. 8-15 Nisan haftasında Sabancı 

Holding’in, 13-20 Mayıs haftasında ise, Koç Holding’in yine buna 
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benzer bir şekilde maske üretimine mali destekler verdiklerini duyurması 

kurumlar üzerinde pozitif algı oluşumuna neden olduğu görülmektedir. 

15-22 Nisan haftasında ise, Garanti Bankası’nın 30 Milyon TL 

değerindeki 200 adet solunum cihazını Sağlık Bakanlığı’na bağışta 

bulunması, kurumun üzerinde pozitif bir algı oluşturduğunun 

göstergesidir.  

Negatif özel kurumlarına bakıldığında ise, 8-15 Nisan haftasında 

Vodafone’un çağrı merkezi çalışanı olan Ferhat Ceylan’ı virüs nedeniyle 

yapmış olduğu paylaşımından dolayı işten çıkarılması kurum üzerinde 

negatif bir algıya neden olduğu belirtilmektedir. 15-22 Nisan haftasında, 

Huzur Medya A.Ş.’ye ait olan Fox TV’nin, günlük vaka tablosundaki 

ölüm sayılarını gerçeğe aykırı bir şekilde haber olarak sunduğu 

gerekçesiyle tezli yüksek lisans öğrencileri üzerinde negatif bir algı 

oluşturduğu görülmektedir. 22- 29 Nisan haftasında Trendyol’un 

koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na 6 Milyon TL 

değerinde bağışta bulunduğu belirtilerek kurum üzerinde negatif bir 

etkinin oluştuğu söylenmektedir. 

29 Nisan- 6 Mayıs haftasında, dünyaca ünlü giyim markası olan 

Victoria Beckham’ın salgın nedeniyle çok sayıda çalışanını ücretsiz izne 

çıkardığını duyurması yine kurum açısından negatif bir algının 

oluşmasına neden olduğu belirtilmektedir. 6-13 Mayıs haftasında, 

hepsiburada’nın salgın dönemini bir fırsat bilerek maske ve dezenfektan 

satışlarının fahiş fiyattan yapıldığı belirtilmektedir. Bu durumda yine 

kurumsal açıdan negatif bir algıya neden olunduğu söylenmektedir. Son 

olarak 13-20 Mayıs haftasında ise, Getir isimli online market 

çalışanlarının sokağa çıkma yasağı sürecinde maaşlarının kesildiği 

belirtilerek bu durumda kurumsal açıdan negatif bir algının oluşabileceği 

söylenmektedir.   
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GENEL DEĞERLENDİRME 

Araştırmanın bulgularından yola çıkılarak genel bir değerlendirme 

yapıldığında; Sağlık Bakanlığı’nın bir kamu kurumu olarak Covid-19 

salgını sürecinde Trabzon Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri 

üzerinde belirtilen tarih aralığında en çok pozitif algı yaratan kurum 

olduğu gözlemlenmektedir. Fakat negatif kamu kurumu olarak lisans ve 

lisansüstü öğrencileri arasında farklılıklar görülmektedir. Lisans 

öğrencilerinin negatif kamu kurumu algılarının daha çok kamu 

kurumları (İçişleri Bakanlığı vb.) üzerinde olduğu; lisansüstü 

öğrencilerinin ise, daha çok kamu kurumlarının yerel yönetim birimleri 

(İzmir Müftülüğü vb.) üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Özel sektör 

kurumlarına bakılacak olursa, lisans öğrencileri üzerinde en çok pozitif 

algı yaratan kurumun bir GSM operatörü işletmesi olan ‘’Turkcell’’ 

olduğu görülmektedir. Buna gerekçe olarak ise, söz konusu işletmenin 

insanların birbirlerinden uzak olduğu Covid-19 pandemi krizi sürecinde 

avantajlı internet ve konuşma paketleri sunması gösterilmektedir.  

Lisansüstü öğrencileri üzerinde en çok pozitif algı yaratan 

kurumun ise, bir teknoloji üretim firması olan ‘’Baykar’’ olduğu 

görülmektedir. Buna gerekçe olarak ise; Covid-19 pandemi krizi 

sürecinde Sağlık Bakanlığı’na maske üretimi konusunda maddi destekte 

bulunması gösterilmektedir. Negatif özel sektör kurumlarına 

bakıldığında ise; lisans öğrencileri üzerinde ‘’Gratis’’ ve ‘’Watsons’’ 

gibi daha çok kozmetik ürünleri satan mağazaların olumsuz etkisinin 

olduğu gözlemlenmektedir. Buna gerekçe olarak ise, koronavirüs ve 

diğer mikrobiyel bakteriler üzerinde etkili olan kolonya gibi ürünlerin 

gereğinden fazla pahalı olduğu gösterilmektedir. Lisansüstü öğrenciler 

üzerinde negatif algı yaratan özel sektör kurumlarının ise, daha çok 

‘’Şok’’ ve ‘’Migros’’ gibi süpermarket zincirlerinin olduğu 

gözlemlenmektedir. Vatandaşlara gıda ve diğer temel ihtiyaçların arzı 

konusunda yetersiz olunması ve bunların maddi açıdan vatandaşları 

zorlayacak derecede olması gerekçeler arasında yer almaktadır.   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kamu ve özel sektör kurumlarının iletişim becerilerinin, kurumsal 

iletişim performansına etkisini ve hedef kitleleriyle olan ilişkilerini 

ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma, kurumsal iletişim 

yeterliliği, kurum ile hedef kitle arasındaki iletişim memnuniyeti ve ileti 

düzeyi ve algısının kurumun iletişimsel performansına ne derece 

etkilediğini göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre; kurum ile 

kurulan iletişim memnuniyetiyle birlikte ileti düzeyi ve algısının hedef 

kitleler üzerinde olumlu derecede etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. 

Bununla birlikte, gerek kamu gerekse özel sektöre ait kurumların iletişim 

yeterliliğinin ise kurumsal iletişim performansına olumlu yönde etki 

ettiği görülmüştür.  

Özellikle kamu kurumlarının, kendilerini iletişim ve algı 

konusunda iyi gördükleri ve hedef kitleleriyle olan iletişiminden 

memnuniyet duyduğu anda yöneticisinin iletişim yeterliliğiyle doğrudan 

bir ilişki içerisinde olduğunun göstergesidir. Çünkü araştırma yapılan 

kurumların (örn: Sağlık Bakanlığı), çalışanları ve yöneticilerinin iletişim 

düzey ve yetenekleri ile fazlaca ilgilenmeleri, beklenen bir sonuçtur. 

Diğer taraftan araştırma yapılan özel sektöre ait kurumların kamu 

kurumlarına göre, yönetici iletişim becerilerinden daha az etkilendiği 

görülmektedir. Çünkü, özel kurumlarda yöneticinin iletişim becerisinden 

ziyade sosyal projelerle kurumsal iletişim performanslarını ortaya 

koyduğu gözlemlenmiştir. Kurumsal iletişim performansı etkisinin 

incelendiği özel sektöre ait kurumlarda da yönetici iletişim becerilerinin 

negatif yönlü etkisinin olmadığı söylenemez. Araştırma daha farklı 

kurumlarda, özellikle de özel sağlık kurumlarında uygulanabilir ve daha 

çok sayıda birimini kapsayacak şekilde de yapılabilir. Daha farklı 

performans değerlendirme yöntemleri kullanılarak kurumların iletişim 

becerileri ile hedef kitle arasındaki ilişki incelenebilir. Yöneticilerin 

iletişim becerileri ile çalışanların verimlilikleri, iş tatminleri, örgütsel 

bağlılıklarına ve sessizliklerine yönelik araştırmaların yapılması 

önerilebilir. 
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GİRİŞ 

İnsanlar günlük hayatlarında televizyondaki dizi, film ve programlarda, 

video oyunlarında, internette, hatta reklamlarda şiddet görüntüleriyle 

karşılaşmaktadır. Her türlü şiddet içerikli medya içeriğinin insanları etkileme 

noktasında büyük bir yeri olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Özellikle 

televizyon, sonrasında internet, en büyük eğlence ve haber alma kaynağı olması 

dolayısıyla insanların hayatında büyük bir yer tutmaktadır. Televizyon 

programlarında, filmlerde, reklamlarda, haberlerde şiddet içerikli görüntüler 

yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilemektedir. Her yaştan izleyicinin 

izlediği reklamların içeriğinde şiddet görüntülerin yer alması medyanın ve 

reklam verenlerin sorumluluğunu daha fazla ortaya koymaktadır.  

Rekabetin yoğun yaşandığı pazarlama dünyasında izleyicilerin dikkatini 

çekmek veya ilgiyi bir noktaya toplamak için şiddet içerikli görüntüler sadece 

oyunlarda ya da filmlerde değil reklamlarda da yer almaktadır. Kadınlara 

yönelik şiddet söz konusu olduğunda dünyanın çok farklı yerlerinde benzer 

görüntüler yer almaktadır. Reklamlarda kadının şiddetle bağdaştırılarak sıradan 

bir görüntü gibi gösterilmesi olayın meşrulaştırılmasına, doğallaştırılmasına 

hatta teşvik edilmesine neden olabilmektedir. Kadına yönelik şiddet, toplumun 

evrensel bir sorunudur. Ancak bunun reklamlarda yer alması ülkelere ve 

kültürlere göre değişebilmektedir. Reklam, kendi içinde yer alan şiddet 

görüntülerine karşı toplumu bilinçlendirmek için yine çözümü kendisi 

sunmaktadır. Farkındalık oluşturarak savunmasız insanların yaşadıkları 

çaresizlikleri ortaya koyarak izleyicilerin empati kurmasını beklemektedir. 

kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuk istismarı konularında reklamlar 

çözümün de parçası olabilmektedir.  

Şiddet ve Kadın 

Şiddet, fiziksel saldırı veya cinayet gibi aşırı saldırganlık biçimlerini 

ifade etmektedir (Anderson ve Bushman, 2001:352). Medyada ve reklamlarda 

yer alan şiddet, toplumun bir parçası gibi görülmekte, devamlı olarak yer 

verilmektedir. Bu durumdan kadınlar, çocuklar ve gençler en fazla etkilenen 

kesim olarak bilinmektedir.   

Kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar, toplumsal düzenin tüm 

basamaklarında çok sayıda faktör tarafından şekillendirilmektedir. Kültür, 
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tutumlar üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Kültür, sosyalleşme, bağlam ve 

topluluk normları, ilişkiler, medya, hukuk ve diğer alanlara işlemektedir. Farklı 

kültürel bağlamlar, kadına şiddete yönelik tutumları şekillendirmektedir. Bu 

nedenle kültürel alt yapı, çözüm sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. 

Şiddeti önleme müdahaleleri kültüre uygun olmalıdır (Flood ve Pease, 

2009:137).  

Kadına yönelik erkek şiddeti, yalnızca kadınlığın aşağı görüldüğü 

kültürlerde daha fazla olmakta ve sürdürülmektedir. Fiziksel, cinsel, ekonomik 

ya da iş yerinde kadına uygulanan şiddetin bir benzeri medyada ya da 

reklamlarda kadın bedeninin kullanılmasıdır. “Başarılı bir erkeğin arkasında 

kadın vardır” söyleminde olduğu gibi kadınlar erkeklerin arkasında 

görülmektedir (maharaggia ve Cherubini, 2017:443).  

Fiziksel şiddet dışında, kadınların  aşağılanması, izole edilmesi, tehditler, 

baskı ve zorlamalar en sık görülen şiddet eylemlerindendir. Kadına yönelik 

şiddetin üç temel alanı öne çıkmaktadır (Flood ve Pease, 2009:137): 

a) Kadına yönelik şiddetin oluşması b) Kadınların bu mağduriyete tepkisi 

c) Kadına yönelik şiddete toplumsal ve kurumsal tepkiler 

Şiddet türlerinden biri, kadına yönelik aile içi şiddettir. Kadınların 

duygusal, fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak baskı altında olması, her türlü 

olumsuz eyleme maruz kalması, fiziksel veya sözlü olarak eylemde 

bulunulması olarak tanımlanabilmektedir (Muralidharan ve Kim, 2019:704). 

Aile içi şiddet, yakın ilişkiler içinde ortaya çıkan ve ev içi ortamda meydana 

gelen şiddet eylemlerini ifade etmektedir. Fiziksel, duygusal, cinsel ve 

psikolojik istismarı içermektedir. Aile içi şiddet, aile üyeleri arasındaki şiddeti 

ifade eden geniş bir terimdir (Morgan ve Chadwick, 2009:1).  

Reklamda Şiddet 

Reklam toplumsal bir güçtür ve şiddet içerikli reklamların toplum 

üzerinde etkileri olmaktadır. Reklamların kitlenin dikkatini çekmesi, ikna 

etmesi, akılda kalıcı olması hedeflendiğinde saniyeler içinde gösterilen bir 

reklam filmindeki şiddetin boyutu göründüğünden daha büyük olabilmektedir. 

Reklamların izleyicinin düşünce,duygu ve davranışlarını etkileme gücü, sahip 

olduğu süreye göre daha etkindir (Jones vd., 2010:25).  

Şiddet içerikli reklamların ağırlıklı olarak kadınlara yönelik olduğu 

görülmektedir. Cinsel obje olarak, erkek egemen toplumda boyun eğdirilen 
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veya beceriksiz şekilde kadınların aşağılanması, kadının hayır deme hakkını 

zayıflatmaktadır. Kadınların sürekli bu şekilde reklam veya medyada yer 

alması, tepki gösterilmemesi durumlarında bu tip reklamların devamlığına 

neden olmaktadır. 

Medyadaki şiddetin oluşumu, şiddetin içeriğine verilen tepkiler, şiddetin 

derecesi, kan ve vahşet kullanımının sınırı, acının gerçekliğiniğn tasvir edilmesi 

şiddete bakış açısını değiştirmektedir. Şiddetin haklı gösterilmesi, şiddetin 

gerçekle ilişkilendirilmesi, övülmesi tüketicilerin farklı şiddet eylemlerini 

anlamlandırmalarında etkili olmaktadır (Leonard ve Ashley, 2012:78). Ayrıca 

izleyicinin şiddet içerikli reklama maruz kalma süresi de şiddetin kabul veya 

reddedilmesinde önemli bir faktör olarak görülebilmektedir.  

Şiddetin zarar türleri incelendiğinde şiddet olayına karışan faaillerin, 

kurbanların, görgü tanıklarının, izleyicilerin ve diğer aktörlerin kim olduğu ilgi, 

dikkat ve etki düzeyine katkı sağlayabilmektedir (Leonard ve Ashley, 2012:78). 

Örneğin savunmasız görünen çocuk, kadın ve hayvanlara uygulanan şiddet, 

mesajın izleyicide daha fazla karşılık bulmasına katkı sağlayabilmektedir.  

Şiddet içerikli görüntülerin değerlendirilirken izleyicinin şiddete karşı 

tutumu da etki etmektedir (Leonard ve Ashley, 2012:78). Örneğin bir kişi şiddet 

eğilimliyse izlediği şiddet ona zevk verebilmektedir. Şiddet içerikli reklama 

maruz kalma süresinin öneminin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

Araştırmalar, reklamlarda şiddet içerikli görüntülerin cinsellikle beraber 

kullanımının sakıncalarına dikkat çekmişlerdir. Capella ve arkadaşları, 

yaptıkları çalışmada genel olarak erkeklerin ve özellikle genç tüketicilerin 

cinsel şiddet içerikli reklamları daha çekici bulması tehlikesinin altını 

çizmektedirler. Cinselleştirilmiş şiddet kullanımı, kadınlara karşı artan 

saldırganlık, izleyicileri rahatsız eden görüntülere maruz bırakma, saldırgan 

davranışın duyarsızlaşmasına ve sosyalleşmesine neden olmaktadır. Özellikle 

cinsellikle şiddetin birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kadın 

tüketiciler, bu tür nedensiz reklamlardan hoşlanmamakla birlikte, markaların 

etik ihlale sebep olabilecek konularda duyarlı olmaları gerekmetedir (2010:47). 

Şiddet ve cinselliğin beraber kullanılması, toplumun üstünde olumsuz etkiye 

sahip olduğu gerçektir. Televizyonda yayınlanan şiddetin toplumsal şiddeti 

artırdığı görülmektedir (Bushman, 2005:706). Cinsellikle birlikte şiddetin 

kullanıldığı bir diğer konu mizahtır. Mizah ve şiddeti birleştiren reklamlar 
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izleyiciler tarafından daha çok beğenilmekte ve bu sebeple yaygınlaşması 

kolaylaşmaktadır. Televizyon programlarında bu tür içeriklerin tanımlanmış ve 

belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılmış olması gerekmektedir. Ancak 

çocukların reklam içeriklerinde bu tür görüntülere maruz kalması anne babalara 

endişe vermektedir (Blacford vd., 2011:132). Şiddet içerikli reklamların mesajı 

toplumsal bilinci oluşturmak olsa da reklamı her yaştan kişinin izleyebileceği 

unutulmamalıdır. Özellikle gününü tv karşısında geçiren çocuklara bu tür 

reklamların nasıl etki edebileceği unutulmalıdır. Şiddet içerikli temalar veya 

resimlerin çok küçük bir görseli bile milyonlarca çocuğu etkileyebilmektedir. 

Çocukların medya şiddetine maruz kalmaları ile saldırgan bilişler, duygular ve 

davranışlar arasında güçlü bir bağlantı olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlantı 

göz önüne alındığında çocukların izlediği bu görüntüler, toplumsal sorunları 

artırabilmektedir. Özellikle tekrarlanan görüntüler çocukların bilgi yapılarına 

etki edebilmekte ve çocuğuın kişiliğinin bir parçası haline gelebilmektedir 

(Brocato vd., 2010:105).  

Şiddet içeren görüntüler, diğer olumsuz sonuçların yanı sıra daha yüksek 

düzeyde saldırgan düşünceler, kurbanlara ya da mesaja karşı duyarsızlaşmaya 

sebep olabilmektedir. Şiddet içerikli görüntülerin beğenilme oranının yüksek 

olması ve bu reklamların etkili olduğu unutulmamalıdır (Cheong ve Combs, 

2016:603). Christakis ve Zimmerman yaptıkları çalışma, ekranda şiddete maruz 

kalmanın gerçek hayatta saldırganlığı artırabileceğine dair bulguları 

desteklemektedir (2014:996). Şiddet içerikli reklamların olağandışı, şaşırtıcı, 

dikkat çekici görülmesi ve bu nedenlerle tutum ve davranışları etkileme 

yönünün kuvvetli olması muhtemeldir (Cheong ve Combs, 2016:610). 

Önceki Çalışmalar 

Christakis ve Zimmerman, 184 erkek ve 146 kız çocuk üzerinde 

yaptıkları çalışmada, şiddet içeren televizyon programlarının okul öncesi 

çocukların davranışları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Temel davranışsal 

sorun indeksine göre yaş, ebeveyn eğitimi, anne depresyonu alt boyutlarına 

göre şiddet içeren televizyon programlarının erkeklerin kızlara göre daha 

antisosyal davranışlara yönelebileceği riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade 

etmektedirler (2007:993).  

Brocato ve arkadaşları, televizyonda yer alan şiddetin potansiyel 

etkilerini araştırmışlardır. Bu konuya ışık tutmak için 8-12 yaş arası çocuklar 
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ve onların ebeveynleri ile deneysel bir çalışma yapmışlardır. Buna göre 

televizyon reklamlarındaki şiddetin olası olumsuz etkileri konusunda 

çocukların kötü yönde etkilenebileceği yönünde bulgulara ulaşmışlardır. 

Deneklerin şiddet içerikli reklamlara maruz kaldıklarında agresif bilişler 

üretmeye yatkın oldukları görülmüştür (2010:95).   

Yoon ve Kim, farklı şiddet seviyesindeki reklamların kadın ve erkek 

bireylerdeki bakış açısını ölçmüşlerdir. Akdın bireylerin daha düşük şiddet 

içerikli reklamlardan erkek bireylere göre daha çok keyif aldıkları yönünde 

anlamlı bir veri elde edememişlerdir.  Bu durumu şiddetin düşük düzeyde 

olduğu ve tartışmalı görüntülerin az olduğu durumlarda, reklamdaki mizah 

içeriği sebebiyle kadın ve erkek bireylere hitap etmeye devam ettiği şeklinde 

açıklamışlardır. Bununla birlikte, şiddetin yüksek olduğu reklamlarda erkekler 

kadınlara göre olumlu tepki vermişlerdir, erkeklerin reklamı beğeni düzeyi 

yüksek bulunmuştur. Çalışmaya göre, erkekler için düşük ve yüksek şiddet 

düzeyi arasında önemli bir fark bulunmamıştır (2014:393). 

Trangenstein ve arkadaşları (2019) alkol reklamları ve alkol satış 

bölgelerinin şiddet eylemleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Her iki 

değişkenin de şiddet içerikli suçlarla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Herkese 

açık kamusal alanda yer alan alkol reklamları %15 daha ağır saldırı, zorla 

tecavüz, soygun ve cinayet ile ilişkilendirilmiştir. Alkol reklamlarının varlığı, 

satış noktalarının çevresinde yüksek şiddet içeren suç yoğunluğuna sebep 

olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

Çalışmanın Metodolojisi 

Bu çalışmada çeşitli ülkelerde basılı mecralarda yayınlanan kadına 

yönelik şiddete karşı hazırlanmış, toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik 

reklamların göstergebilimsel analizi yapılmaktadır. Amaca göre örneklem 

yöntemiyle seçilen reklamlarda fiziksel olarak şiddete maruz kalan kadınların 

yer aldığı görsel içerikler ele alınmaktadır. Bununla birlikte kadına yönelik 

şiddeti vurgulayan, anlatan veya şiddet aracı olarak kullanılan objelerin yer 

aldığı reklamlar da çalışmada ele alınmaktadır. Basılı reklamlar dışındaki 

uygulamalar örnekleme dahil edilmemiştir.   
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Bulgular ve Yorum 

Hotline Kampanyası 

 

Kaynak: www.adsoftheworld.com 

Reklamın Teknik Çözümlemesi 

Görsel Değerlendirme: 

Reklamda düz bir fon önünde siyah bir erkek kemeri görülmektedir. 

Görüntüdeki en dikkat çekici nokta gölgenin kemer şeklinde değil, kırbaç 

şeklinde olmasıdır. Görselin sol ve sağ alt kısmında “Is this just a belt?” ve 

“Stop the violence” cümleleri yer almaktadır. Kampanyayı yapan kurumun adı 

“The National Domestic Violence, HOTLINE” yazısı ile verilmiştir. Bu yazı 

“Stop the violence” yazısının hemen yanında durmaktadır. Reklam çok sade 

hazırlanmıştır. Etkiyi artıran ve mesaja anlam yükleyen kırbaç, reklamın 

şekillenmesini sağlamaktadır.  
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Çerçeveleme, Açı, Netlik ve Renk Kullanımı: Reklamın sade 

hazırlandığı, görsel ve metinden oluştuğu görülmektedir. Reklamın odak 

noktası erkek kemeridir. Kemerle birlikte ışığın yansımasıyla dikkat çeken 

kırbaç gölgesi algıyı kolaylaştırmaktadır. Kemer ile kırbacın mesajın 

anlaşılmasında bütünlük oluşturduğu görülmektedir. Birincil göstergeler, 

kemer ve gölge şeklinde verilen kırbaçtır. Reklamda herhangi bir mekan tasviri 

yer almamaktadır. Reklamın etkisini artırmak için kemer tek başına 

kullanılmamış, kadına şiddet aracı olarak görülmesi için kırbaç gölgesiyle 

tanımlanmıştır. Kemerin yanındaki “Is this just a belt” yani “Bu sadece bir 

kemer mi” yazısı kırbaca gönderme yapmaktadır. Reklamdaki yazılar ve 

görseller net bir şekilde verilmiştir. Özellikle can alıcı nokta olan kemer ve 

kırbaç ilişkisi mesajın doğru şekilde algılamasına yönelik hazırlanmıştır. 

Destekleyici olarak kısa ve öz cümleler ile altta yer alan çözüm önerisine 

yönelik yazı görülmektedir. Görseller yatay olarak konumlandırılmıştır.  

Düzanlam/Yananlam Değerlendirmesi 

Şiddet gören kadınlara yardım etmek için kurulan The National 

Domestic Violence, mağduriyet yaşayanların yalnız olmadığını ve çözüme 

destek olmak için kadınların yanlarında olduklarını anlatmaya çalışmaktadır. 

Reklamın soluk renklerle hazırlanması, konunun can sıkıcı olmasıyla birlikte 

ışık ve gölge vurgusu yapabilmek için de kullanılmıştır. Çerçevenin dışından 

içeri doğru renklerin açıldığı ve sahne ışığı gibi kemeri aydınlattığı 

görülmektedir. İnsanların görüntülerinin yanıltıcı olduğu, kadınların ağır bir 

şiddete maruz kalabildikleri vurgulanmaktadır. Şiddetin her türlüsünün onur 

kırıcı, acı verici, psikolojik ve fiziksel olarak zarar verici olduğu bir gerçektir. 

Ancak kemer gibi can yakıcı bir objeyle şiddetin gerçekleşmesi olayın dozunu 

artırmaktadır.  Kemer şiddet aracı olarak kırbaç gibi kullanılabilmektedir.  

Reklamda yer alan yazılar hem şiddet gören hem de şiddete maruz 

kalmayıp ama bilinç oluşturması beklenen insanlara yöneliktir. Şiddet gören 

kadınlara çare ararken “Stop the violence” yazısıyla cesaret verilmektedir. 

Şiddet gören kadınların harekete geçmesine yönelik bir çağrıdır. Markanın 

adının bu sloganın yanında olması çözümle kurumun bir algılanmasını 

sağlamaktadır.  
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Gösterge Gösteren Gösterilen 

Nesne Kemer Erkek, güç, baskı 

Gölge Kırbaç Şiddet, acı, zorlama, saldırı 

Renk Siyah/ Gri Kasvet, can sıkıntısı, gizlilik 

Yazı  Is this just a belt/ Bu sadece 

bir kemer mi? 

Sorgu, düşündürme, 

gerçeklik algısı 

Yazı Stop the violence Çözüm, cesaret, harekete 

geçme, destek 

  

Karşıtlık Tablosu 

Güçlü-Zayıf Erkek-Kadın 

Şiddet-Şefkat Koruma-Saldırı 

Sevgi-Nefret Cesur-Korkak 

 

SOS Conjugal Violence Kampanyası 

 

Kaynak: www.adsoftheworld.com 
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Görsel Değerlendirme 

Reklamda siyah bir arka fonun önünde çiçek buketini andıran bir görsel 

yer almaktadır. Buketini dışının sarıldığı selefonun içinde çiçekleri andıran 

yumruk şeklinde çok sayıda erkek eli görülmektedir. Reklamın alt kısmında 

“There is no excuse for violence” yazısı ile hemen altında SOS Conjugal 

Violence ve sağ altta telefon numarası yer almaktadır.  

Çerçeveleme, Açı, Netlik ve Renk Kullanımı: Reklamın odak 

noktası, buketi andıran erkek elleridir. Ellerin kime ait olduğu belli olmamakla 

birlikte, kadın eli olmadığı açıktır. Yumruklar, çok sayıda ve farklı yönlere 

çevrilmiştir. Tüm yazı ve görseller net bir şekilde yer almıştır. Siyah fon, 

görselliği ön plana çıkarmıştır. Siyaha zıt olarak seçilen beyaz renkli çengel 

cümle okumayı kolaylaştırmaktadır. Reklamın mekan tanımlaması 

yapılamamaktadır. Görüntü dikey olarak konumlandırılmıştır.  

Düzanlam/Yananlam Değerlendirmesi  

Reklamda yer alan erkek ellerinin yumruk şeklinde gösterilmesi şiddet 

ifadesidir. Bu yumrukların çiçek buketi şeklinde birleştirilmesi kadına yönelik 

olduğunu düşündürmektedir. Çiçekler genelde kadınlara sunulduğundan, buket 

içindeki yumrukların da kadınlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Buket içinde 

çok sayıda erkek yumruğu olması, kadına yönelik şiddetin ne kadar çok 

olduğunu vurgulamaktadır. Kadına yönelik şiddette yumruk ya da diğer 

nesneler şiddet aracı olarak kullanılabilmektedir. Ancak erkeklerin kadına göre 

daha güçlü olması ve yumruğun sert olması kadının maruz kaldığı şiddetin 

derecesini göstermektedir. Burada çok sayıda yumruk olması kadının birden 

fazla kere şiddete maruz kaldığını da anlatmaktadır. Yumrukların farklı 

yönlerde olması ise, kadının vücudunun her yerine şiddet uygulanabileceği 

belirtilmektedir. There is no excuse for violence”/ Şiddetin özrü olmaz yazısı, 

şiddetin ardından kadına sunulan hediyenin affının olmaması gerektiği yönünde 

uyarıda bulunmaktadır.  
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Gösterge Gösteren Gösterilen 

Uzuv Yumruk Şiddet, acı, baskı 

Nesne Buket selefonu Kadın, çiçek 

Yazı There is no excuse for violence”/ 

Şiddetin özrü olmaz 

Affetmek, özür 

 

Karşıtlıklar Tablosu 

Kadın-Erkek Şiddet-Şefkat 

Sevgi-Nefret Affetmek-Cezalandırmak 

 

SONUÇ 

Medya modern dünyanın algısını ve değerlerini şekillendirmede baskın 

role sahiptir. Medyanın toplumun cinsiyet rolleri sınıflandırmasında, kadınların 

toplum içindeki yerini göstermede de etkili olmaktadır. Ancak kadınların 

aşağılanması, toplumda geri plana itilmesi, reklamlarda şiddet içerikli 

görüntülerle gösterilmesi, bir cinsel obje haline dönüşmesi toplumun kadın 

algısını da olumsuz etkilemektedir (Ogbonna ve Lokawua, 2017:15115).   

Farklı ülkeler, farklı programlar, farklı kültürlerde de olsa şiddet 

televizyon programlarının genelinde görülmektedir. İnternetin tüketicilerin 

dünyanın her yerinden içeriği görüntülemesine izin vermesiyle, tüketicilerin 

şiddet içeren içeriğe maruz kalması artabilmektedir. Bu tür içerikler, tek bir 

ülkenin düzenleme alanının üzerine çıkabilmektedir (Jones vd., 2013:12). 

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik reklamlarda da 

yer almaması için medya ve diğer sosyal kampanyalarının daha duyarlı olması 

gerekmektedir. Reklamlar kadına yönelik şiddeti destekler konumda olmak 

yerine bu şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik mesajlar vermelidir. Toplum 

bilincinin oluşturulması, dikkat çekmek ve şiddet görmeyen insanların şiddet 

görenlere destek olması için reklam mesajları oluşturulmalıdır. Sivil toplum 

kuruluşlarıyla birlikte markalar da kadına yönelik şiddetin azaltılmasına 

katkıda bulunmalıdır.   

Şiddet, incelenen reklamlarda metafor aracılığıyla anlatılmıştır. Şiddetin 

erkek tarafından geldiği ve kadına yönelik yapıldığı açık bir şekilde 

gösterilmektedir. İncelenen reklamlarda kullanılan yazı da görselleri 
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desteklemekte ve anlamı güçlendirmektedir. Farklı ülkelerde yayınlanan bu 

reklamlarda ortak bir mesajın olduğu ve her ülkeden insanın anlayabileceği 

şekilde hazırlandığı görülmektedir. Hangi ülkede yayınlanırsa yayınlansın, 

reklam kadına yönelik şiddetin durması için çağrı yapmaktadır. Bu çalışmada 

şiddete yönelik bilinç oluşturan reklamlar göstergebilimsel analiz yöntemiyle 

incelenmiştir. İleriki araştırmalarda televizyon ya da diğer mecralarda 

yayınlanan reklamlara içerik analizi ile bakılması yararlı olacaktır.  
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GİRİŞ 

Son yıllarda çevre ve doğaya yönelik endişelerin artmış olması bireysel 

ve toplumsal boyutta sorumlulukların üstlenilmesi gerekliliğini ortaya 

koymuştur. Dünyamızın maruz kaldığı çevresel tehditlerle mücadele etmek, 

etkilerini azaltmak adına çevre bilinci oluşturmaya yönelik düzenlenen 

kampanyalar ile bireylerde farkındalık oluşturularak duyarlılık kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Sanayileşme ile birlikte artan kitle üretim ve bunun 

sonucunda zaman içerisinde dünyamızı ve doğal olarak insanlığı olumsuz 

yönde etkileyen değişimlerle mücadele etmek adına üreticiler de bu doğrultuda 

duyarlılık gösterdiklerini tüketici kesime yansıtmaya başlamıştır. Çevre 

bilincini oluşturmak ve dünyamızı korumak adına çabalar tek başına üreticinin 

sorumluluk alanında olmayıp tüketicileri de etkileyen bir çaba haline 

dönüşmüştür. Rekabetçi piyasa düzeni içerisinde farklılaşma çabalarında 

tüketiciye verilen mesajlar arasında çevre duyarlılığı da son yıllarda ön planda 

tutulmaktadır. Bu türden mesaj yapılanmaları hem değişen toplumsal yaşamın 

hem de değişen tüketici beklentilerinin bir sonucudur. Kamusal sorun olarak 

görmemiz gereken çevre olgusuna ilişkin çevre bilincinin arttırılması amacıyla 

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk kampanyaları ve mesaj yapılandırmaları ile 

yeşil devrim başlatılmıştır. Yeşil devrim ile çevresel zararı azaltmak ve 

önlemek adına çalışmalar sürdürülmektedir. (Delafrooz, Taleghani ve Nouri, 

2014).  

Çevreye zararı azaltma ve koruma düşüncesi altında sosyal sorumluluk 

bilincinin yasal gerekçeler veya kurumsal felsefe olarak benimsenmiş bir 

ideoloji için olsun üreticiler ürün veya hizmetlerini tüketenlere çevreyi 

korumaya ilişkin yaklaşımlarını tüketiciye gösterme eğilimi içerisine 

girmişlerdir. Geliştirdikleri reklam veya sosyal sorumluluk kampanyalarında 

da verdikleri mesajlar içerisinde çevreyi korumaya ilişkin duyarlılıklarını 

tüketicinin tercihlerini etkileme amacıyla sergilemektedirler. Ürün ve hizmetin 

üretiminden satışa kadar geçen süreçte tüketiciyi ve geleceği korumak adına 

gösterilen duyarlılık farklı göstergeler ile mecralar aracılığıyla sunulmaktadır. 

Yeşil pazarlama altında yeşil reklam kategorisinde ele alacağımız bu çabalarda 

üreticiler insanlığı korumak adına yaptıklarını sunmaktadırlar.  

Tüketicilerin satın alma davranışı toplumsal yaşamın hızlı değiştiği 

günümüzde de değişmiştir. Tüketilecek ürün ve hizmetin performansının 

sergilendiği bu doğrultuda rakipler arasından seçimin yapıldığı süreçler yerine 
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insanlık adına adımların atıldığına dayalı içeriklerin dikkat çekmeye 

başlanıldığı bir tüketim yapısına dönüşüm yapılmıştır. Tüketiciler ürünün 

fiyatı, kalitesi yaygınlığı yanında, “benim için ne yapıyor?” geleceğim için ne 

yapıyor?” sorularını da sormaktadır. Dolayısıyla değişen toplumsal yapı 

içerisinde çevreyi koruma düşüncesi tüketicilerin satın alma kararlarında da 

önemli bir etken olarak yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda, çoğu üretici, 

tüketici beklentisi ve gereksinimlerini karşılamak için yeşil üretime yönelik 

duyarlılıklarını ortaya koyarken yeşil tüketimi desteklemektedir. Yeşil 

pazarlama kaygısıyla yapılandırılan yeşil reklamlar hem üretici hem de tüketici 

ekseninde önem ve fayda sağlayan bir boyut olması nedeniyle günümüzde 

vazgeçilmez bir iletişim stratejisi haline gelmiştir (Kotler, 2011; Mishra ve 

Sharma, 2014; Patil ve Khobarkar, 2019). 

YEŞİL PAZARLAMA 

“Yeşil Pazarlama” kavramı, üretim sistemlerinin ve çıktılarının çevreye 

yönelik olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan, çevreye, doğaya, insanlığa, daha 

az zararlı ürün veya hizmeti sunmayı destekleyen pazarlama faaliyetini 

tanımlamaktadır (Peattie, 2001). Bu doğrultuda yeşil pazarlama ürün veya 

hizmetlerin tasarımını, üretim süreçlerini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, 

tüketiciye ulaştırılmasını, sergilenmesini ve kullanımını içeren kapsamlı bir 

faaliyet olduğunu söylenilebilir (Lampe ve Gazda, 1995).  

 Yeşil pazarlamanın yaygınlaşmasının ardında pek çok neden göze 

çarpabilmektedir. Bunlar: 

1. Üretici firmalar için yeşil pazarlama başarıya ulaşmak için yeni bir 

fırsat olarak algılanmaktadır 

2. Üretici firmalar, sosyal sorumluluğu ahlaki zorunluluk olarak 

algılamaktadır Yasal zorunluluklar üreticileri sorumlu olmaya 

zorlamaktadır 

3. Rakiplerin çevresel faaliyetleri, firmaları çevresel pazarlamalarını 

değiştirmeye zorlamaktadır 

4. Atık bertarafı veya malzeme kullanımındaki azalma ile ilgili maliyet 

faktörleri firmaları değişiklik yapmaya zorlamaktadır ( Polonsky, 

1999). 
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Çok geniş bir boyutu içeren ve farklı gerekçelere dayandırılarak 

sürdürülen yeşil pazarlama faaliyeti, yeşil tüketim davranışını, yeşil müşteri 

tatminini sağlama amacına sahipken en önemli temel bileşeni yeşil reklam ve 

yeşil marka farkındalığı oluşturmak olduğu görülmektedir (Mkik, vd.2017).  

Yeşil pazarlama kaygısıyla gerçekleştirilen yeşil reklam ve marka 

farkındalığı çabalarında tüketici duyarlılığını ve tutumunu etkilemek, 

beklentisini karşılamak amacıyla geliştirilen stratejilerde yapılandırılması 

gereken içeriklerin odağı da bu doğrultuda önemlidir. Yeşil pazarlama 

sorumluluğuyla çıkılan yolda tüketici yönündeki beklentilerin karşılanması için 

öne sürülen yeşil pazarlama iddialarında (Polonsky,1994,s.7); 

• Çevresel faydalar açıkça belirtilmeli; 

• Çevresel özellikler açıklanmalı; 

• Faydaların nasıl elde edildiği açıklanmalı, 

• Karşılaştırmalı farklılıkların haklı gösterilmesi sağlanmalı, 

• Olumsuz faktörlerin dikkate alındığından emin olunmalı, 

• Anlamlı terimler ve resimler kullanılmalıdır. 

 Yeşil pazarlama dört adımda ifade edilmektedir. Yeşil pazarlamanın 

birinci adımı yeşil ürünlerin tasarlanmasıdır. İkinci adımda, stratejiler 

geliştirilmektedir. Üçüncü aşamada, işletme yeşil olmayan ürünlerin üretimini 

kaldırarak, yeşil ürün üretimine odaklanmaktadır. Son aşamada ise sadece yeşil 

ürünler yeterli görülmemekte, işletme tüm süreç ve adımlarda sosyal 

sorumluluk bilincine ulaşmıştır. İşletmelerin bu sürece ulaşması hem işletme 

kültürüne hem de çevre etmenlerine göre şekillenmektedir ( Aktaran, Yücel ve 

Ekmekçiler, 2008).  

YEŞİL REKLAMDAN YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR İLETİŞİME 

Yeşil reklamın doğası, yeşil pazarlama literatürünün öne sürdüğünden 

çok daha karmaşıktır. Doğayı çağrıştıran yeşil, politik ve insani olmak üzere iki 

boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Politiktir çünkü 

reformizmden radikalizme geçen süreçleri içerir, insanidir çünkü insan 

merkezli olmaktan ekosentrikliğe giden süreçlere sahiptir. Yeşil reklam bu iki 

temel boyuttan yola çıkarak karakterize etmek gerekir. Bu bağlamda bir 

reklamın yeşilliğini anlamak için de en az 5 farklı yeşil türü ele alınmalıdır: 

çevrecilik, korumacılık, koruyuculuk, insan refahı ekolojisi, ekolojizm. Yeşil 
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reklamı anlamak için belirtilen çerçeve doğrultusunda yapılan konumlandırma 

ile kullanılan her yaklaşım doğaya göre farklı insani veya politik merkezli 

çözümleri sunmaktadır (Killbourne, 2013). Yeşil reklam çalışmaları 

incelendiğinde marka farkındalığı ve müşteri tatmini arasında güçlü bir ilişki 

olduğu görülmektedir (Tarig, 2014). Yapılan farklı bir çalışmada ise yeşil 

marka farkındalığının, müşteri tatminine olumlu yönde etkisinin olduğunu 

belirlenmiştir ( Chen, 2010). 

Yeşil pazarlama süreçleri ile birlikte yeşil reklam sayısında ciddi artış 

olduğu görülmektedir. (Aktaran, Banerjee, Gulas ve Iyer, 1995).  

 İşletmeler çevreye duyarlı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayarak hem 

onların satın alma davranışları noktasında tatmin olmalarını sağlamak hem de 

rakipleri karşısında üstünlük elde etmek istemektedirler. Yapılan çalışmalar 

göstermektedir ki yeşil marka imajını yapılandıran işletmeler, müşteri 

tatminini daha fazla sağlamaktadır (Yazdanifard ve Mercy, 2011). 2018 yılında 

yapılan farklı bir çalışmada ise yeşil reklam, yeşil imaj ve tüketici tatmini 

arasında olumlu yönde ilişkrin olduğunu tespit edilmiştir (Chrisjatmiko, 2018). 

Tüketiciler, çevreci ürünler satın aldıklarında uzun süreli memnuniyet elde 

etmektedirler (Xiao ve Li, 2011). 

 Bu çerçevede yeşil reklamcılık; aşağıdakileri açıkça ele alan herhangi 

bir reklam olarak tanımlanabilmektedir: 

• Bir ürünün çevresel performansı (kullanım sırasında çok az enerji 

veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak yapılmış);  

• Bir şirketin çevresel performansı (teknoloji kullanımı veya çevresel 

etkilerin azaltılmasına odaklanan performans standartları üretim 

süreci); 

• Şirketin katıldığı bir etkinlik veya girişim, şirketin ürün veya sürecine 

özel referans (çevresel girişim) ve  

• Koruyan davranışları teşvik eden ifadelerle yeşil yaşam tarzı 

tarafından oluşturulan etkileri azaltarak onu korumanın önemi veya 

insan aktivitelerini içeren reklam olarak tanımlanmaktadır ( Testa, 

vd., 2012).  

Yeşil reklamın işaret ettiği konulara benzer şekilde Iyer, Banerjee ve 

Gulas (1994) yeşil odaklı reklamcıların dört amacından bahsetmektedirler. 
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Bunlar: “bir ürünü yeşil olarak konumlandırma”, “kurumsal varlığı yeşil olarak 

sunma”, “davranışı etkileme ve bağış yapma” ya da “çevresel bir kuruma 

üyeliği” desteklemektir. 

Bu çerçevede yeşil reklamın unsurlarının belirlenmesi ve yeşil reklam 

olarak değerlendirmeye alınacak reklamların bu kavramsal kategoriler 

çerçevesinde incelenmesi önemli görülmektedir. Wagner ve Hansen (2002) 

yeşil reklamın beş unsurunu şu şekilde tanımlamaktadırlar. İlki mesaj 

unsurudur. Yeşil müşteri, satın alma davranışında, ürün yaşam döngüsü de 

dâhil olmak üzere ürünün bütün özelliklerini göz önünde bulundurmaktadır. 

Ürün yaşam döngüsü, hammadde (izinli türler, yasaklı türler, sürdürülebilir 

ormanlar, onaylı ağaçlar), üretim süreci (kirliliğin olmaması, düşük emisyon, 

düşük enerji tüketimi), ambalajlama, lojistik, dağıtım, tüketim ve imha etme 

(yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, ayrıştırtılabilir) içerikleri ile 

yapılandırılan mesaj stratejisi; ikinci olarak tüketici faydaları olarak ifade 

edilen, ürünün, işlevsel, psikolojik ve sosyal faydalarını içeren yapısı; üçüncü 

olarak çevresel mesajın dayanak noktalarıdır. Çevresel mesajın kodlanma 

sürecinde ise dayanak noktaları, akılcı, ahlâki, duygusal ve zamanın ruhu olmak 

üzere dört temel strateji üzerinde yapılandırılmaktadır. Akılcı noktalar, 

firmanın tanıtımı yapılan ürününün rasyonel boyutu ile ilgilidir. Ahlaki noktalar 

neyin doğru, neyin yanlış olduğu üzerine kuruludur. Duygusal noktalar, korku, 

sevgi, neşe, arzu gibi duyguları kullanılır. Zamanın ruhu ise reklam metni 

alıcılarını modaya uymaya davet etmektedir. Dördüncü unsur, çevreci reklamın 

tanıttığı temel değerdir. Harekete geçirici gücün, iyi yapılandırılmış, açık bir 

mesaj olması gerekmektedir. Çevreci mesajdaki harekete geçirici gücün aynı 

zamanda reklamda kullanılan çekicilik biçimi olduğu düşünülmektedir. Son 

olarak işlemsel çerçeve ise, reklamın yapısı, görünümü, görsel yapım öğeleri 

ve logoyu içine alan reklamın amaçları ile iletişim kurmaya yardımcı olan 

biçim- içerik ilişkisini ortaya koymaktadır (Wagner ve Hansen, 2002). 

Yeşil reklamlarda verilen yeşil mesajın özelliklerinin tespit edilebilmesi 

için objektif kriterlerin varlığı bu noktada önemli görülmektedir. Yeşil mesaja 

ait özellikler bu doğrultuda; netlik/ açıklık, doğruluk ve özgüllük, kıyaslama, 

uygunluk ve güvenilirlik olarak belirlenmektedir ( Testa, vd., 2012). 

Açıklık,ürün veya şirket tarafından üretilen çevresel etkiye sahip mesajın 

konusu iken, bu çerçevede yeşil reklamda çevresel boyut; sera etkisi, doğal 
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kaynakların tükenmesi, hava kirliliği, iklim değişikliği, toprak ve atıkların 

kirlenmesi olarak sıralanmaktadır ( Testa, vd., 2012). 

Yeşil reklamın kavramsal çerçevesine ilişkin yapılan literatür 

taramasının sonucunda yeşil reklamın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

• Kurumsal çevre dostu imajı tanıtmak,  

• Çevreye yönelik kurumsal kaygılar,  

• Çevreye yönelik uygulamalarda bulunmak,  

• Ödüllü eko etiketler,  

• Çevresel ödüller,  

• Yasalar gereği çevresel uygulamalarda bulunmak,  

• Yeşil ürün ya da yeşil ürün türlerini tanıtmak,  

Yeşil Reklama İlişkin İşlemsel Çerçeve; 

Firmanın Logosu: Yeşil rengi vurgulamak, hayvan ya da bitkilerin isim 

ya da resimlerinin kullanılması, 

Markanın Logosu: Yeşil rengi vurgulamak, hayvan ya da bitkilerin isim 

ya da resimlerinin kullanılması,  

Görseller: Reklamda, yeşil rengin ya da doğanın kullanılması,  

Yapı: Metnin nasıl yapılandırılıp, sunulacağı, başlık ve alt başlıkta çevre 

dostu olunduğunu sunmak,  

Yasal Yönergeler: Reklamın, özellikle eko etiket kullanılarak yasal 

düzenlemelerle uyuştuğunu belirtmek,  

Mesaj Unsurları: Hammadde, yenilenebilir hammaddeye değinmek 

Üretim Süreci: Minimum düzeyde hammadde kullanımına değinmek 

Kullanım Sonrası: Geri dönüşüm/ kullanılıp atabilirlik ya da 

dayanıklılığa değinmek 

Tüketici Faydaları: İhtiyaçların tatmini, yüksek kalite, düşük fiyat 

(finansal açıdan ilgi çekici bir şekilde değinmek) 

Yeşil Reklamda Harekete Geçirici Güçler:  

Duygusal Çekicilik: Doğayla uyumlu ve çevre bilincine sahip olmanın 

tatmini vb., 

Rasyonel Çekicilik: Teknik çevresel performans vb., 
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Ahlaki Çekicilik: Yeryüzünü, kişisel sağlığı, gelecek kuşakları korumaya 

değinerek, çevresel sorunlar anlamında neyin doğru olduğunu belirtmek olarak 

sıralanabilir ( Wagner ve Hansen, 2002; Iyer, vd., 1994; Testa, vd., 2012). 

Bu noktada dikkat çekilmesi gereken nokta özellikle son yıllarda popüler 

hale gelen iklim değişikliği konusunun kurumsal sosyal sorumluluk alanının 

önemli konuları arasına girmesidir. Bu nedenle konunun sürdürülebilir yeşil 

iletişim çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir. McDonagh’a göre 

sürdürülebilir tişimde kurumsal imajın tanıtılması için araçlar; yeşil 

reklamcılık, yeşil satış, yeşil promosyon ve ambalajlama, çevreci halkla ilişkr, 

sponsorluklar, sorumlu tüketim olarak sunulmaktadır. Yeşil tişim sürecinin dış 

paydaşları, ( tedarikçiler, hükümet, diğer tüketiciler vb.) tüketicinin bakış açısı 

yeşil güvenilirliği yaratmaktadır. McDonagh (1998), sürdürülebilir iletişim 

teorisi için yeşil güven, yeşil erişim, yeşil açıklama ve yeşil diyaloğun olmazsa 

olmaz koşullar olduğunu ifade etmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir yeşil 

iletişim, yeşil güveni yeniden kurmak için bir araç olarak 

çalışmaktadır(Aktaran, Erhan, 2012).  

Yapılan çalışmada bu çerçevede Loreal Paris’in instagram sayfası 

incelenerek firmanın sürdürülebilir yeşil iletişim mesaj stratejileri 

değerlendirilmiştir.  

YEŞİL REKLAM, SOSYAL MEDYA VE L’OREAL 

Sosyal medya araçları dijital iletişim süreçleri ile toplumsal yapının 

dönüşmesine, zaman ve mekandan bağımsız, sınırsız bilginin yayılımına 

olanak tanımıştır. Sosyal medya araçları kurumsal iletişim süreçlerinde bugün 

işletmelerin önemli iletişim araçları arasında görülmektedir. İşletmelerin 

paydaşları ile mesaj bilgi içeriklerini anında paylaşmasına olanak sağlayan bu 

yapı sadece anlık bilgi aktarımı değil, işletmeleri ile paydaşları arasında yeni 

bir iletişim modeli yaratmıştır. Bu yeni iletişim modeli, ilişkileri geliştirme, 

sürdürme olumsuz yargıların bazılarını değiştirme fırsatı sunmaktadır 

(Matthews, 2010). 

Son yıllarda dikkat çeken yapısı sosyal medya platformları iletişim 

süreçlerinde yeni deneyimleri kazandırırken, etkileşim kavramı çerçevesinde 

iletişim süreçlerinin yeniden tanımlanması, Web 2.0 ve sosyal medya araçları 

mümkün olmuştur (Asmi ve Madhusudhan, 2015). 
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Kullanıcı sayıları çerçevesinde son yıllarda daha fazla kullanıcıya 

ulaşması nedeni ile bu çalışmada sosyal medya araçlarından araştırma birimi 

olarak Instagram tercih edilmiştir. İnstagram 2010 yılında lanse edildiğinden 

bu yana kullanıcıların fotoğraf çekerek güncellemeleri paylaşabildikleri, 

filtrelerle içeriklerin biçimini düzenleyebildikleri, kullanıcı sayısının hızla 

artmaya devam ettiği bir iletişim biçimini tanımlamaktadır (Hu, Manikonda ve 

Kambhampati, 2014).  

Son yıllarda sadece kadınları değil erkeklere yönelik ürünler ile de büyük 

bir gelişme ve güçlenme yaşayan kozmetik sektörü, günümüzde sadece 

ürettikleri ürünlerle değil ürünlerin sosyal sorumluluk nitelikleri ile de ön plana 

çıkmaya başlamıştır. Tüm sektörlerde olduğu gibi kişisel bakım ve kozmetik 

firmaları da değişen tüketici beklentisi ve gereksinimleri doğrultusunda 

kurumsal imaj ve itibarı oluşturmada sosyal sorumluluk yaklaşımlarıyla da 

rakiplerden farklılaşma stratejilerini geliştirmektedirler. Pandemi sürecinin 

yaşanmasıyla birlikte tüm dünyada sürdürülebilirlik, inovasyon, kapsayıcılık 

gibi kavramlar daha da önem kazanmaya başladı. Hem tüketiciler hem de 

üreticiler doğayı koruma, verilen zararı aza indirgeme daha fazla duyarlı 

olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda çevre dostu, sürdürülebilir özeliklere sahip 

ürünler, markalar geleceği düşünen duruşlarıyla farkındalıklarını 

arttırmaktadırlar. Bu doğrultuda küresel markalardan L’oreal dikkat çekici 

sürdürülebilirlik projesi yeşil gelecek sürecine imza atarak “Gelecek için 

L’oreal” projesiyle 2030 hedeflerini ortaya koymuştur. 

Kişisel bakım ve kozmetik firması olarak L’oreal’in yeşil çevre sorunu 

ve iklim değişimi ile mücadele konusundaki 2030 hedeflerinin 3 temel odak 

noktası küresel çapta planlanan proje kapsamında vurgulanmaktadır:  “Biyo-

çeşitliliğin Korunması, Sürdürülebilir Su Yönetimi, Kaynakların Döngüsel 

Olarak Kullanımı” bu doğrultuda geliştirilen yeni iş modelinde 2025’e kadar 

%100 yenilenebilir enerji ve karbon nötr üretim tesisleri, 2030 a kadar %100 

geri dönüştürülmüş veya biyolojik kaynaklı ambalaj, ve sera gazı salınımında 

%50’lik azalma hedefi vurgulanmaktadır. 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BULGULAR 

 L’oreal kişisel bakım ve kozmetik 2030 yeşil hedeflerini tüketiciyle 

buluşturma noktasında sosyal medya mecralarından instagram sayfası ve web 

sayfası dikkate alınarak nitel araştırma yapılmıştır. “Gelecek için L’oreal” 
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projesine yönelik geliştirilen strateji kapsamında yansıtılan kurumsal imajı 

görmek için öncelikle L’oreal Fransa web sitesi incelenmiştir. Belirlenen yeni 

iş modelinin web sitesinde vurgulanma boyutu dikkate alınmıştır. Bu 

doğrultuda geliştirilen kodlama formunda 6 temel kriter doğrultusunda 

inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;  

1. Kurumsal web sayfasında vizyon misyon ve temel değerlerde yeşil 

çevrenin sosyal sorumluluk kapsamında tanımlandığı, 

2. Yeşil sorumluluğa ilişkin ibarelere web sayfasında yer verildiği, 

3. Yeşil sorumluluk kapsamında üretim süreçlerini içeren 4 projeye yer 

verildiği ancak bu kapsamda tek bir etkinlik yapıldığı görülmektedir. 

Yapılan projelere ilişkin herhangi bir ödül, sertifika, başarı belgesi 

edinildiğine dair bir mesaja rastlanılmamıştır.    

4. Kurumsal web sayfasında ürünlerin üretilmesi için gerekli donatımın 

seçiminde çevre konularının dikkate alındığı, 

5. Ürün/ürün tasarımında geri dönüşüm ve tekrar kullanım olanaklarının 

dikkate alındığı vurgulanmaktadır.  

 Kurumsal web sayfasına yönelik yapılan incelemede elde edilen 

bulgular “Gelecek İçin L’oreal” projesi kapsamında geliştirilen stratejiler 

kapsamında içeriklerin yapılandırıldığı ve web sayfası içerisinde ifade edildiği 

görülmektedir. Bu doğrultuda web sayfası ziyaretçilerine yönelik oluşturmak 

istenen kurumsal imaja estek sağlayacak ve yeşil çevreye ilişkin duyarlılığı 

artıracak bir kurumsal web sayfası içeriğinin oluşturulduğu söylenebilir. 

Kurumsal imajın tüketiciyle buluştuğu bir diğer mecra ise L’oreal Fransa 

İnstagram sayfasıdır. Geliştirilen kodlama formu içerisinde öncelikle sayfanın 

genel yapısına yönelik analiz yapılmıştır. Bu analiz doğrultusunda geliştirilen 

kodlama formu içerisinde öncelikle takipçi sayıları ele alınmıştır. 9.7 Milyon 

takipçi ile oldukça büyük bir hedef kitlesi olan sayfanın toplam gönderi sayısı 

Aralık 2022 itibariyle 9827’dir. Sayfanın etkileşim oranı video içerikleri, 

fotoğraf ve tasarımlar için ortalama %1’in altındadır. Fotoğraf ve tasarımlarda 

ortalama beğeni 1600’lerde iken videolarda bu oran ortalama 2200 beğeni ve 

60.000 görüntüleme olarak bulunmuştur. Verilen rakamlar Kasım 2022 

gönderileri dikkate alınarak hesaplanmış ve ortalama değer olarak ifade 

edilmektedir. Yeşil bir kurumsal imaj oluşturmaya yönelik bir ibareye, 

firmanın İnstagramprofilinde açıklama olarak yer verilmediği görülmektedir.  
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Profil açıklaması “Biz Buna Değeriz” sloganı öncülüğünde, sokak tacizi ve 

ürün testlerinde hayvanların kullanılmadığına dair vurgu yapan sosyal 

sorumluluk hashtagleri yer almaktadır. Özellikle “For Beauty Without Animal 

Testing” “WorthIt” hashtagleri tüm gönderilerde kullanılmaktadır.  

 Gönderi bazlı yapılan incelemede ise, belirli kriterler dikkate alınmış 

ve “Gelecek İçin L’oreal” projesi kapsamında belirlenen stratejilerle ilişkisi 

incelenmiştir. Yeşil temasını ele alan reels video içerikleri tasarımları ve 

fotoğraflar doğrultusunda öncelikle paylaşım içeriği, türü tanımlanarak 

içerikte vurgulanan yeşil temasına bakılmıştır. Çevre ile ilişkili literatür 

kapsamında bulunan temalar yeşil mesajın 12 temel kavram üzerinde 

odaklandığını göstermektedir. Bunlar; dünya ve doğa, çevre dostu 

ürün/hizmet, Çevre dostu etkinlik, Bilgilendirici yazı/video, geri dönüşüm, 

tasarruf, canlılar, çalışma sahası, sürdürülebilir enerji, çevre kirliliği, 

ormanlaştırma ve bio- çeşitliliktir. L’oreal Paris içeriklerine yönelik 

yapılan incelemede elde edilen bulgular Tablo1’de yer almaktadır.  

Tablo1. Yeşil Tema Odak Noktası Oranlar 

Yeşil tema odağı % (Yüzde) 

Dünya ve doğa %11 

Çevre  dostu ürün/hizmet %12 

Çevre dostu etkinlik %10 

Bilgilendirici yazı/video %10 

Geri dönüşüm %20 

Canlılar %13 

Çalışma Sahası %7 

Ormanlaştırma %8 

Biyoçeşitlilik %11 

 

Tablo1’deki bulgular doğrultusunda araştırma kapsamında ele alınan 80 

gönderiye ilişkin olarak en çok geri dönüşüm temasının ele alındığı 

söylenebilir. Bunun yanında çevre dostu etkinlikler, tasarruf, sürdürülebilir 

enerji, çevre kirliliği kavramlarını ele alan bir paylaşım içeriğinin tercih 

edilmediği veya öne çıkarılmadığını görülmektedir.  
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Analiz biriminin diğer bölümünü gönderilerin paylaşım yapısını 

belirlemek oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 15 alt kategori içerisinde sosyal 

medya içerik yönetimi kriterleri baz alınarak etkileşim oranlarını da ortaya 

koyacak nitelikte yeşil içerik vurgusu incelenmiştir. Bu kriterlere ilişkin oranlar 

ise Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo2. Paylaşım Yapısı Kriterlerine İlişkin Oranlar 

Paylaşım Yapısı % (Yüzde) 

Paylaşım açıklaması var mı? %91 

Paylaşım Açıklamasında Yeşil 

tema var mı? 

%90 

Paylaşımda yeşil etiket var mı? %40 

Emoji var mı? %90 

Emoji yeşili çağrıştırıyor mu? %80 

Yeşil tema paylaşımda mı? %41 

Yeşil Tema açıklamada mı? %92 

Paylaşım mesajı ana teması Ürün 

tanıtımı 

Yeşil 

reklam 

Etkinlik 

%65 %35 - 

Paylaşım yeşil reklam temasının 

öncülüğü? 

Birincil İkincil Üçüncül 

%30 %25 %45 

Açık veya örtük bir şekilde 

ürün/hizmetle biyolojik ve fiziksel 

çevre arasındaki ilişkiyi gösteriyor 

mu? 

%20 

Ürün/hizmeti vurgulayarak veya 

vurgulamadan yeşil bir hayat 

tarzını tanıtıyor 

%1 

Çevresel sorumluluğa dair bir 

kurumsal imaj sunuyor. 

%60 

Ünlü Kullanımı var mı? %40 

 

Tablo2’de ifade edildiği üzere İnstagram içerik üretimi ve yönetimi 

boyutunda yeşil vurgusuna yönelik yapılan inceleme yeşile ilişkin 
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açıklamaların daha çok tercih edildiğini ortaya koymaktadır.  Paylaşımların 

çoğunda emoji kullanımının tercih edildiği, yeşili çağrıştıran emojilerin de bu 

doğrultuda kullanıldığı görülmektedir. Daha çok ürün tanıtımına yönelik 

içeriklerde yeşil temasının ele alındığı elde edilen bulgulardandır. Dikkat 

çekme, farkındalık oluşturma amacıyla ünlü kullanımının tercih edildiği, ancak 

tüketiciyi yeşile yönelik tutum oluşturma duyarlılık kazandırma boyutunda 

mesaj yapılanmasına gidilmediği yapılan incelemelerde elde edilen 

bulgulardandır.  Ancak içeriklerin büyük oranda çevresel sorumluluğa yönelik 

kurumsal bir imaj oluşturmaya katkı sağladığı söylenebilir. İncelenen paylaşım 

oranların etkileşim ortalamasına bakıldığında ise sayfanın etkileşim 

ortalamasını artırdığı ve yeşil içerikli olmayan paylaşımlara göre daha fazla 

yorum aldığı görülmüştür. İncelenen paylaşımların ortalama etkileşim oranı 

%1,4 olarak bulunmuştur.  

Paylaşım içerisinde ele alınan yeşil tema içeriklerine bakıldığında 

literatürden elde edilen 19 temel yeşil ifade boyutunda inceleme yapılmıştır.  

Tek bir paylaşım içerisinde birden fazla yeşil ifade kullanımının da olduğu 

incelemede elde edilen bulgulardandır. Tablo3’te yeşil ifadeler ve paylaşımda 

yer verilme oranları yer almaktadır.  

Tablo3. Paylaşım İçeriği Oranları 

YEŞİL TEMA İÇERİĞİ %(Yüzde) 

Çevresel faydaları açıkça belirtilmiş %20 

Çevresel özellikler açıklanmış %10 

Faydaların nasıl elde edileceği açıklanmış %10 

Karşılaştırmalı farklılıkların haklı gösterilmesi 

sağlanmış 

%10 

Olumsuz faktörler dikkate alınmış - 

Anlamlı terimler ve resimler kullanılmış %50 

Yenilenebilir hammadde mesajı var %10 

Üretimde minimum düzeyde hammadde kullanımı 

mesajı var 

- 

Ürüne ilişkin geri dönüşüm mesajı var %30 

Ürün çevreye duyarlı mesajı %40 
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Ürün çevreye zarar vermiyor mesajı %10 

Ürün çevre duyarlılığı için maddi kaynak ayırıyor 

mesajı 

%30 

Ürün gelecek nesilleri önemsiyor - 

Ürün çevre bilincini oluşturmak için kampanya 

başlatıyor 

- 

Ürün çevre bilincini oluşturmak için eğitim veriyor - 

Ürün çevre ödülü aldı - 

Ürün tüketiciyi doğaya duyarlı olmaya çağırıyor - 

Ürün doğayı koruma öğretiyor.  - 

Ürün ambalajının çevre dostu olması vurgulanıyor %50 

  

Tablo3’deki bulgular doğrultusunda paylaşım içeriğinin çevre dostu 

ambalajlar üzerine odaklandığı ve bu doğrultuda anlamlı terimler ve mesajlarla 

içeriğin desteklendiğini söylenebilir. Bununla ilişkili olarak geri dönüşüm ve 

ürünün çevreye duyarlı olduğuna dair mesajlarda tüketiciye yönelik 

yapılandırılan içeriklerde dikkate alındığını göstermektedir. “Gelecek İçin 

L’oreal” projesi kapsamında bu bulguları değerlendirdiğimizde “gelecek 

nesilleri önemsiyor” önermesinin mesaj içeriğinde ele alınmamış olması içerik 

yapılandırmada bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.  

Paylaşım içeriğinde vurgulanan önermelere yönelik yapılan inceleme 

sonuçlarına ise, Tablo4’de yer verilmektedir. Tablo4’de inceleme birimine esas 

olan önermelere ilişkin vurgu noktaları 21 kategoride ele alınmıştır. Buna göre; 

Tablo 4. İçerik Vurgusu Oranları 

VURGU %(yüzde) 

Reklamda eko etiket var mı? %20 

Eski ve geleneksel çevre dostu teknolojiler vurgulanmaktadır %50 

Ambalaj malzemelerinin geri dönüşüm olanakları 

vurgulanmaktadır 

 

Enerjiyi etkin olarak kullanan ve enerji tasarruflu teknolojiler 

vurgulanmaktadır 

%20 
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Malzemelerin, çevreye daha az zararlı olan malzemelerle 

İkamesinin değerlendirildiği vurgulanmaktadır 

- 

Ambalajların ağırlığının azaltılması olanakları vurgulanmıştır %20 

Üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiği 

vurgusu yapılmıştır. 

%20 

Üretim sürecinde geri dönüşüme uygun malzemenin 

seçilerek üretildiği vurgusu yapılmıştır. 

%50 

Ürünün geri dönüştürülebilir malzeme olduğu tüketiciye 

vurgulanmıştır. 

- 

Ürünlerin geri dönüşüm olanağını artırmak için ürünlerin 

komposizyonunda ( ürünlerin teknik özelliklerinde 

değişiklik, plastik oranını düşürüp, camı yükseltmek gibi) 

değişim olanaklarının değerlendirildiği vurgulanmıştır.  

- 

Proses değişikliğine gidilerek, hammadde, yardımcı madde, 

doğal kaynak girdilerini ve atık çıktılarını en aza indirgeyen 

teknolojiler vurgusu yapılmıştır 

%10 

Ürün/ürünlerin tasarım aşamasında bunların kolay bir 

biçimde ayrıştırılabildiği vurgusu yapılmıştır.  

%10 

Geri kazanım ve yeniden kullanım teknolojiler 

vurgulanmıştır 

- 

Üretim yöntemlerinin (üretim teknolojilerinin) 

belirlenmesinde çevre konularının dikkate alındığı 

vurgulanmıştır.  

- 

Bir işlem sonucu ortaya çıkan zararlı etkileri ortadan 

kaldırmaya yönelik teknolojiler vurgulanmıştır 

- 

Ürünlerin lojistik hizmetlerinde çevre konularının dikkate 

alındığı vurgulanmıştır.  

- 

Halkın, toplama ve geri dönüşüm merkezlerine kolaylıkla 

ulaşabilmelerini sağlayacak olanaklara vurgu yapılmıştır.  

- 

Üretim planlama ve stok kontrolü süreçlerinde çevre 

konularının dikkate alındığı vurgulanmıştır.  

- 

Farklı üretim planları değerlendirilirken, oluşması muhtemel 

çevre problemlerinin de değerlendirildiği vurgulanmaktadır 

- 
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Kapasite artırma kararlarında; kaynaklardan ve enerjiden 

tasarruf sağlama ve daha temiz teknolojilerden yararlanma 

olanakları değerlendirilmektedir. 

- 

Müşterilerin ve son kullanıcıların eğitim, bilgi paylaşımı vb 

programlar ile geri dönüşüm programlarına katılımları teşvik 

edilmektedir.  

%20 

Yeşil yaşam tarzına yönelik ifadeler ya da insan 

aktivitelerinin doğa üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik 

davranışları desteklemek vurgusu yapılmıştır 

%20 

  

Tablo4’deki değerler doğrultusunda paylaşım içeriklerinde çevre dostu 

teknoloji ve geri dönüşüm vurgularının ağırlıklı olarak tercih edildiği 

görülmektedir. Diğer vurgu noktalarına bakıldığında ise üretim süreçlerine 

yönelik yeşil tercihin dikkate alındığı görülmektedir. Bu da “Gelecek  

İçinL’oreal“ projesi kapsamında ifade edilen iş modeli değişimi ile 

örtüşmektedir. Tablo 4’de yer alan değerlerin %100 üzerinde çıkma nedeni ise 

bir paylaşım içeriğinde birden fazla önermeye yer verilmesiyle ilişkilidir.  

 Paylaşım içeriklerine yönelik tüketiciyi harekete geçiren güçler 

boyutunda mesaj yapılandırılmasına bakıldığında duygusal çekicilik içeren 

yapılandırmalardan daha çok, rasyonel çekicilik, ahlaki çekicilik ve zamanın 

ruhuna yer verildiği incelemelerde görülmüştür. Çevresel mesajların dayanak 

noktasına yönelik mesaj yapılanması olarak nitelendirdiğimiz bu kategoride 

birden fazla yapılandırma biçiminin bir arada kullanımının tercih edildiği, 

çevreye ilişkin içeriklerin ise toplumsal duyarlılık ve görülebilir, ölçülebilir 

değişkenler doğrultusunda aktarıldığı görülmüştür. Bu türden mesaj 

yapılandırma tercihleri içerisinde ise yeşille ilgili en çok vurgulanan temel 

kavramlara yönelik de irdeleme yapılmıştır. Literatür araştırması kapsamında 

29 temel kavram bulunmuştur. Bu kavramlar; insan sağlığı, hava kirliliği, su 

kirliliği, canlı yaşamı, su ayak izi, sıfır karbon, organik, doğal, temiz, saf, enerji 

verimliliği, geri dönüşüm, yeşil, karbon ayak izi, iklim, küresel ısınma, 

sürdürülebilir / gelecek, ekoloji dostu, bio enerji, sera gazı/ karbondioksit 

salınımı, atık, karbon negatif, yenilenebilir enerji, tasarruf, vegan, eko etiket, 

yenileyici, temiz üretim, ormanlaştırma ve bio-çeşitliliktir. Paylaşım 

içeriklerine bakıldığında; insan sağlığı %30, hava kirliliği %10, canlı yaşamı 
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%30, organik %10, enerji verimliliği %10, geri dönüşüm %50, yeşil %20, iklim 

%10, sürdürülebilir/gelecek %20, eko etiket %%20, ormanlaştırma %30, bio- 

çeşitlilik %30 oranında kullanımı tercih edilen kavramsal vurgulara olarak göze 

çarpmaktadır. Bu doğrultuda L’oreal‘in diğer bulgulardan da yola çıkarak geri 

dönüşüm üzerine odaklanan bir strateji izlediği görülmektedir.  

SONUÇ 

Yeni yüzyıl çevre sorunları ve sorunun çözüm yollarına ilişkin 

araştırmaların sayısının her geçen gün arttığı bir dönem olarak dikkat çekerken, 

sanayileşmenin bugün geldiği nokta çevre sorunlarını artırdığı gibi yeşil 

dönüşüm süreçlerine de odaklanılmasına neden olmaktadır.  Çevre sorunları 

denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan olan hava, toprak ve su kirliliğiyle 

birlikte daha yakın dönemlerde iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon ayak 

izi ve gelecek kuşakların yaşamını da göz önünde bulunduran sürdürülebilirlik 

gibi kavramlar 21. yüzyıla damgasını vuran kavramlardır. Bu noktada sanayi 

merkezli üretim biçimleri ön plana çıkarken, değişen tüketici profili de 

firmaları kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına zorunlu olarak yönetmiştir. 

Yeni tüketici artık ürünün temel işlevinden daha fazlasını firmalardan talep 

etmektedir. Yeni tüketici artık ürünlerin nasıl üretildiğinden, ambalajın, ürünün 

içine konulduğu plastik, cam gibi materyallerin geridönüşümlü bir şekilde 

üretilip üretilmediğine, ürünün nihai kullanıcıya ulaşıncaya kadar gelinen 

sürecin yeşil bir süreç olup olmadığına göre tüketim davranışlarını 

şekillendirmektedir. Bu noktada firmaların yeşil reklam stratejileri de önem 

kazanmaktadır.  

Son yıllarda büyük bir gelişme ve güçlenme yaşayan kozmetik sektörü, 

günümüzde sadece ürettikleri ürünlerle değil, ürünlerin sosyal sorumluluk 

nitelikleri ile de ön plana çıkmaya başlamıştır. Tüm sektörlerde olduğu gibi 

kişisel bakım ve kozmetik firmaları da değişen tüketici beklentisi ve 

gereksinimleri doğrultusunda kurumsal imaj ve itibarı oluşturmada sosyal 

sorumluluk yaklaşımlarıyla da rakiplerden farklılaşma stratejilerini 

geliştirmektedirler. Bu doğrultuda incelenen L’oreal Paris firmasının İnstagram 

platformu üzerinden incelenen reklamları değerlendirilmiş ve yeşil reklamcılık 

anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular göstermektedir ki 

L’oreal Paris’in geri dönüşüm merkezli mesaj stratejisini benimsediği, çevresel 

mesajların dayanak noktasına yönelik mesaj yapılanması olarak nitelendirilen 
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kategoride rasyonel çekicilik, ahlaki çekicilik ve zamanın ruhu olarak ifade 

edilen mesaj yapılandırmasına gittiği görülmektedir. Çevreye ilişkin içeriklerin 

ise toplumsal duyarlılık ve görülebilir, ölçülebilir değişkenler doğrultusunda 

aktarıldığı görülmüştür. L’oreal Paris yeryüzünü, kişisel sağlığı, gelecek 

kuşakları korumaya değinerek, çevresel sorunlar anlamında neyin doğru 

olduğunu belirttiği mesaj içerikleri ile tüketicilerine ulaşmaya çalıştığı 

görülmektedir. Bu çerçevede L’oreal Paris çevresel sorumluluğa dair kurumsal 

bir imaj sunarken, geri dönüşüm konusunda odaklanarak ürünün biyolojik ve 

fiziksel çevre ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Ancak L’oreal Paris’in yeşil 

reklamların doğayla uyumlu ve çevre bilincine sahip olmanın tatminini ortaya 

koyan ve tüketici davranışlarında duygusal çekiciliği sağlayacak mesaj 

stratejileri noktasında yetersiz kaldığı görülmektedir.  
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GİRİŞ 
Sinema bir zaman ve uzam sanatıdır. Film anlatısının oluşturulmasında, 

uzam inşasında zaman ve mekâna ilişkin sinematografik öğelerin kullanımıyla 

öykü izleyiciye anlatılmaktadır. Bu çalışmada, Metin Erksan sinemasında, 

zaman ve mekân algısının baştan sona kurgulanarak sosyal ve kültürel 

çelişkilerin anlatı yoluyla izleyiciye sunulduğu varsayımından hareket 

edilmiştir. Metin Erksan’ın film anlatısında zaman ve uzam ilişkisini 

oluşturmada kullandığı sinematografik tekniklerin tespiti için 1968 yapımı 

“Kuyu” filminin açılış grafiklerinden itibaren metinsel çözümlemesi 

yapılmıştır. Çalışmanın sinematografi, sinemasal zaman ve mekân 

kavramlarının değerlendirilmesini kapsayan kavramsal çerçevesinin 

oluşturulmasında literatür taraması tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, 

film için tasarlanan grafik tasarım öğelerinden olan afiş ve jenerik tasarımı da 

yapımla bütünlüklü biçimde ele alınmıştır. Metin Erksan’ın film jeneriğinden 

itibaren izleyiciyi tasarladığı uzama hazırladığı görülmüştür. 

Ali Uğur’un görüntü yönetmenliği ile Metin Erksan’ın oluşturduğu 

yapımda, grafik tasarım öğeleri, kullanılan sinematografik öğeler ve mekânların 

yapımın anlatısını destekleyici biçimde kullanıldığı görülmüştür. Sürreal bir 

mekân algısı oluşturulan filmde ve buna göre düzenlenen mizansende kuyu 

öğesinin kişileştirilerek filmdeki ana karakterlerle yolları kesişen bir diğer 

karakter haline getirildiği gözlemlenmiştir. 

Metin Erksan Sinemasında Grafik Öğelerin Film Tasarım Bağlamında 

Kullanımı Başlıklı çalışmanın Problemi; “Sinema Sanatında Tasarım 

Bütünlüğü Oluşturulması Açısından Grafik Tasarım Öğeleri Etkili midir?” 

sorusudur. Sinema Sanatında grafik tasarım elemanlarının kullanımının estetik 

bütünlük sağlanması açısından gerekli olduğunun gösterilmesidir. 

Çalışma; Film tasarım sürecinin sinematografik elemanlar yanında grafik 

elemanlarla birlikte sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunun gösterilmesi 

açısından literatüre katkı sağlayacaktır. Grafik tasarım sinema sektörüyle 

sürekli etkileşim halinde değerlendirilmelidir. 

Çalışma, Türk Sineması’nın auteur yönetmenlerinden Metin Erksan’ın 

‘Kuyu’ (1968) filmiyle sınırlandırılmıştır. Araştırmada temel olarak sinema 

sanatında grafik tasarımın film yapım sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu 

varsayılmıştır. Sinema sanatında estetik bir bütünlük sağlanması açısından, 

grafik tasarım ve sinema profesyonellerinin birlikte ortak kararlar alarak 

çalışması gerektiği varsayılmıştır. 

Çalışma; nitel bir araştırma desenine sahiptir. Çalışmada literatür 

taraması ve metin çözümlemesi tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın 

kavramsal çerçeve bölümünde İlgili kitaplar, dergiler, web siteleri, makaleler, 

tezler literatür taraması yöntemiyle çalışmanın konusu bağlamında 

kullanılmıştır. Bu bölümde film yapımında kullanılan öğelerden afiş ve jenerik 

tasarımına ilişkin esasların tespit edildiği bir kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur. 
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Bulgular ve yorum başlıklı üçüncü bölümde Metin Erksan’ın Türk 

Sineması açısından öneminin açıklanmasında literatür taraması tekniği 

kullanılmıştır. ‘Kuyu’ filminin afiş, jenerik, konu ve karakter bağlamındaki 

yapısının analiz edilmesinde metin çözümlemesi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Metin Erksan’ın filmle ilgili estetik bütünlüğü oluşturma sürecinde 

sinematografi yanında grafik tasarımı da kullandığı belirtilmiştir. 

Çalışmanın sonuç bölümünde sinema yapıtında kimlik bütünlüğünün 

oluşturulmasında grafik tasarım öğelerinin diğer sinematografik öğelerle 

bütünlüklü kullanımının gerekliliği konusunda değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

Film Tasarım Elemanları Olarak Grafik Tasarım Ürünleri 
Sinema filmleri görsel ve işitselin uyum içerisinde izleyiciye sunulduğu 

bir alandır. Bunlardan biri de grafik tasarım uygulamalarıdır. Grafik tasarım 

öğeleri, bir filmin bütünlüğünü tamamlamak ya da filmin izleyicilere tanıtımı 

için hazırlanan, filmin içeriğine uygun belli bir kimlik anlayışını yansıtan 

tipografik ve görsel kapsamına giren diğer elemanlardır.  Bunları da belli 

kategorilerde incelemek mümkündür. 

Sinema ve Grafik Tasarımı 
Sinema birçok sanat dalını ve teknolojiyi bünyesinde barındıran katmanlı 

bir yapıya sahiptir. Oyunculuk kapsamında yer alan sahne sanatları, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler, görsel ve işitsel sanat dallarının tümünü içermektedir. 

Grafik tasarım, sinema filmlerinin tanıtımında yer alan görsel bir disiplindir. 

Nijat Özön’ün “Sinema Sanatına Giriş” isimli kitabında görsel-işitsel imlerin 

bir iletişim ve bildirişim aracı olmasının yanı sıra, duyguların ve olguların 

gerçek ya da kurmaca bir evren içerisinde anlatılabileceğinden, kendine ait bir 

dile sahip olduğundan, eğitim ve propaganda aracı olarak kullanılabileceğinden 

bahsedilmektedir (Özön, 2008, s. 7-8). Bu bağlamda sinema filminin hizmet 

edeceği alana göre bir film kimliği oluşturulurken sinematografik öğelerini 

güçlendirecek, tamamlayacak ve izleyicisine doğrudan ulaştırılabilecek bir 

forma sokulması gerekmektedir. Bu da filmin tanıtımında kullanılacak imge ve 

tipografik elemanların, film kimliğinin yapısına uygun olarak seçilmesi 

sorunsalını ortaya koymaktadır.  

Bir filmin tasarım kimliği oluşturulurken sinematografik öğeleri ve diğer 

estetik öğeleriyle değerlendirilmesi mümkündür. Ancak sinemada film yapım 

sürecinde yönetmenler kendi imge dünyasını filmi izleyenlere aktarırlar. Emre 

Becer, “İletişim ve Grafik Tasarım” isimli eserinde; “Grafik tasarım, görsel bir 

iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti 

tanıtmaktır (Becer, 2011, s. 33)”. Sözleriyle grafik tasarımın kapsamını teknik 

ve sanatsal boyutta açıklamıştır.  

Reklam şirketleri tanıtımını yaptıkları kuruluşlar, ürünler ve hizmetler 

hakkında hedef kitlelerini etkin biçimde bilgilendirme amaçlı tasarımlar ya da 

kampanyalar üretmektedirler ve tasarımlar yapmaktadırlar. Böylece 
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kamuoyunun kampanyada belirlenen esaslar doğrultusunda bilgilendirilmesi, 

satış grafiğinin yükseltilmesi ve kamuoyunun konuya ilişkin algısının 

yönetilmesi sağlanmaktadır. Sinema sektörü açısından değerlendirildiğinde 

yapım şirketinin talebi doğrultusunda pazarlama açısından başarı 

sağlanabileceği düşünülen öneriler değerlendirilmektedir. Hazırlanan taslaklar 

üzerinden afiş varyasyonları, jenerik tasarım fikirleri, tanıtım için yapılan 

internet sitesine özgü fikir taslakları ile mekanlarda uygulanabilirliği olan diğer 

tasarım fikirleri, tasarımcılar tarafından oluşturulur. Disiplinler arası bir tasarım 

anlayışının en çok tercih edildiği alandır. 

Sinemada ses efektleri tasarlanarak, diyaloglar, müzik ve ortam sesi ile 

filmin işitsel öğeleri oluşturulmaktadır. Senaryo bağlamında yapılan çekimler, 

kullanılan görsel efektler, jenerik ve animasyonlar filmin görsel öğeleridir. 

Filmin görsel efektleri ve jenerikleri grafik tasarım ürünleridir. Sinema sektörü, 

yapım, dağıtım ve gösterim aşamalarının bütünüdür. Bu bağlamda grafik 

tasarım ürünleri yalnızca yapım aşamasında değil, dağıtım ve gösterim 

aşamalarında da filme ilişkin olarak sektörel ve toplumsal düzeyde bilgi 

vermektedir. Sinema filmleri için hazırlanan afişleri, web sitelerini, bannerları, 

yazılı ve görsel basındaki tanıtımları bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. 

Günümüz teknolojik gelişmelerine bağlı olarak film üretimine görsel efektlerin 

de eklenmesi sebebiyle birçok film grafik tasarımın dahil olduğu görselleştirme 

yöntemleriyle şekillenmektedir. Bu bağlamda sinema ve grafik tasarım sektörel 

boyutta birbiriyle yakın ilişkide olan disiplinler olarak düşünülmelidir.  

Bir Film Tasarım Öğesi Olarak Jenerik 
Sinema ve televizyondaki yapımlar kendi kimliklerini yansıtan bir 

tanıtım ile yayına verilmektedir. Fransızca bir kelime olan jenerik (générique) 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, sinema ve televizyonda tanıtma yazısı olarak 

ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2019).Film jenerik tasarımları 

üretildikleri teknolojik araçlardan ya da dijital yazılımlardan çok, grafiksel 

olarak belli bir tasarım anlayışına göre hazırlanmaktadır. Bunlar; resimli öykü 

(storyboard), filmlerin içeriğiyle uyumlu renk, kontrast, biçim, tipografik 

öğeler, grafikler (imajlar), filmin hikâye yapısının dahil olduğu kategoriye 

uygun tema ile uyumlu bir müziğin ve ses tasarımının neticesinde ortaya çıkan 

çoklu disiplinlerdir. Çoklu disiplinler, geleneksel resim üretim tekniklerinin 

yanı sıra, sayısal ortamda hazırlanan görselleştirmeler ile geniş olarak ele 

alınmaktadır. Günümüzde jenerik tasarımı bir sanat dalı olarak gelişmektedir. 

Sinema filmlerinin kimliğini oluşturan bu hareketli grafikler video, 2b-3b dijital 

(2 boyut, 3 boyut sayısal grafik) ve stopmotion gibi tekniklerle harmanlanıp 

daha kapsamlı üretim araçları tercih edilerek hazırlanmaktadır.  

Jenerik tasarımları özünde grafik tasarım disiplini içeren bir alandır. 

Buna göre jenerik tasarımı önce, belirlenen bu temel bilgiler üzerinden kâğıt 

üzerinde taslaklarla şekillenir ve tek bir karede, film kimliğine uygun olduğu 

düşünülen seçilmiş görseller ve tipografik öğelerle birleştirilir. Bir grafik 

tasarımın hareketli hale getirilmesi animasyon temel prensipleriyle, film yapım 
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süreçlerine benzeyen aşamalar toplamıdır. Tarihi gelişimi içerisinde modern 

sanat akımlarının tesiri de görülmektedir.  

Jenerik tasarımlar hareket eden görsel ve tipografik öğeler içermektedir. 

Hareketli grafik tasarım öğeleridir ve “motiongraphic” olarak 

isimlendirilmektedir (Serim, 2014). Grafik animasyon olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu bağlamda sabit bir görselin, yazının saydamlık değerinin 

veya renginin değişmesi de hareketli grafik olarak kabul edilmektedir. 

“Hareketli grafiği oluşturan, göz önüne alınması gereken belirli unsurlar 

mevcuttur. Bunlarda biri hareketli grafiklerin genel itibarı ile iki boyutlu 

olmaları fakat tasarımında bulunan farklılıklar sayesinde üç boyut etkisi de 

taşıyabilecekleridir. Bir diğeri, ekrandaki grafiklerin üç boyut istikametinde 

hareket zorunluluğu bulundurmamasıdır” (Öztan, 2019, s. 6). Buna göre 

tipografik ve görsel öğelere animasyon yapılmak suretiyle hareket izlenimi 

verilmektedir. 

Tarihi süreç içerisinde bir film kimliği tasarım anlayışı Hollywood 

sinema endüstrisi ile gelişim göstermektedir. Hollywood film kimliklerinin 

değişimi 1940’lı yıllarda yavaş yavaş kendine yer bulurken Türk sineması bu 

tasarım anlayışının gerisinde kalmıştır. Türkiye’de benzer illüstrasyon tekniği 

ve stili ile görselleştirilen afişlerde başrol oyuncularının portreleri ve filmin 

içeriğine göre kurgulanan bir kompozisyon anlayışının önde olduğu 

illüstrasyonlara göre şekillenmiştir. Türk filmlerinin genelinde filmin künyesini 

oluşturan öğelerin yer aldığı statik olarak kullanılan tipografik öğelerin belli bir 

zaman aralığında ekranda kalıp, sonrasında kaybolması şeklinde bir sunum hali 

mevcuttur. 

Avrupa’da modern sanat akımlarının tesirinde bir grafik tasarım anlayışı 

hakimken Hollywood’da film jenerik tasarımlarında da bu etkiyi görmek 

mümkündür. Dilek Bektaş’ın “Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi” isimli 

kitabında; 1940’lı yıllarda Amerikan grafik tasarımının büyük oranda Avrupa 

kökenli olarak başladığı söylenmektedir. 1950'lerde tasarımcı Herb  

Lubalin’inin özgün bakış açısıyla geliştirmesi sonucu bu akıma 'Amerikan 

Grafik Ekspresyonizm Ekolü' adı verilmiştir (Bektaş, 1992, s. 139). Dönemi 

itibariyle film kimliklerini oluştururken bu akımdan etkilenen tasarımcılar 

olduğunu söylemek mümkündür. “…Amerikan Modernizmi, Amerika’da her 

ticari alanda olduğu gibi sinema sektöründe de kendini göstermiştir. Film 

jenerikleri bu dönemde gerek bir pazarlama tekniği olarak, gerekse izleyicinin 

sinema deneyimini yükselten süreç olarak film yapımlarını tamamlayıcı bir 

unsur haline gelmişlerdir” (Acar, 2015, s. 13). Film kimliklerinde kullanılan 

tipografik öğelerin o dönem için ekranı tam dolduracak şekilde, büyük ve belli 

geometrilere sahip olarak düzenlenmiş olduklarını görmek mümkündür. 

Hollywood filmlerinin jenerik tasarımlarıyla bilinen Saul Bass, 

Chicago’daki New Bauhaus’ta tasarım dersleri veren, Macar doğumlu bir 

ressam, fotoğrafçı, tasarımcı, eğitimci ve sanat teorisyeni olan György Kepes’in 

öğrencisidir. (ACT MIT Program In Art Culture And Technology). “Tasarım 
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eğitimi ışığında Bass’ın grafik çalışmasının film ortamına yayılması doğal bir 

basamak gibi görülebilir” (King, 2004). Kepes’in entelektüel birikimiyle 

oluşturduğu ‘The Language of Vision’ isimli kitabın, Bass’ın tasarım 

anlayışının gelişmesinde etkili olduğu söylenmektedir.  

Hollywood film jeneriklerinde uzun bir zaman aktör ve aktristlerin 

portreleri tanıtım amacıyla kullanılırken, yapımcı yönetmen Otto Preminger, bu 

tarzı değiştirmek üzere Saul Bass’ı görevlendirerek o yıllardan bugüne filmlere 

özgü bir kimlik anlayışının gelişmesine olanak sağlamıştır. Bass; 1950'lerden 

itibaren logo, film afişi, basın ilanı gibi kurumsal görüntü oluşturma 

çalışmalarına başlamıştır (Bektaş, 1992, s. 142). Bu bağlamda, Hollywood 

sinemasında jenerikte hareketli bir kimlik tasarım anlayışını Otto Preminger'in 

1954 yapımı "Carmen Jones" ve 1955 yapımı "The man with the Golden Arm" 

filminde, tasarımcı Saul Bass'ın basit geometrik şekilleri kullanarak yaptığı 

çalışmalarda görmek mümkündür.  

 Bu hareketli grafiklere eşlik eden ve tasarım endişesiyle belli bir 

kompozisyon anlayışına göre tasarlanan tipografik öğelerin aynı zamanda 

kimlikte devamlılık göstererek filmin afiş tasarım anlayışına da yansıtıldığını 

görüyoruz. “Carmen Jones” filminin jenerik çalışmasında kırmızı renkte 

hareketli bir alev görselinin merkezde yer alan çizgisel bir gül motifiyle üst üste 

getirilerek yerleştirildiğini, buna göre de uygun büyüklüklerde tipografik 

öğelerin kullanıldığını görüyoruz. 

 

Resim 1: Carmen Jones” afişi (IMDb) ve jenerik’ten bir kare (Movie Titles) 

"The man with the Golden Arm" filminde ise stop motion tekniği 

kullanılarak görseller hareketlendirilmiş ve yine uygun bir yazı stiliyle filmin 

konusunu metaforik biçimde anlatan bir jenerik tasarımı yapıldığı 

görülmektedir.Daha sonraki yıllarda Saul Bass’ın “Exodus” isimli film için 

hazırladığı grafik öğeler filmin tüm kimliğini birleştiren bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir.  
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Resim 2: “The man with the Golden Arm” afişi (IMDb)ve jenerikten bir kare 

(Movietitles) 

  

Resim 3: “Exodus” afişi (IMDb) jenerik’ten bir kare (Art Of The Title) 

“Bass, bu çalışmada, her bir elemanı ayrı bir iletişim sorunu olarak ele 

almış, piktografik amblemi her türlü grafik malzemenin üzerinde kullanarak 

oluşturduğu kimlik imajıyla da ortaya çıkacak farklılıkları, programın genelinde 

ortadan kaldırmıştır (Bektaş, 1992, s. 143)”. Film konusunu temsil eden basit 

bir resimsel işaret olarak tasarladığı piktografik imajı kimlik birliği açısından 

diğer öğeler içerisinde de kullanmıştır.  

Film Tasarımı Bağlamında Film Jeneriğinin Önemi 
Sessiz sinema döneminden itibaren jenerikler bir gereklilik olarak 

görülmüştür. Gerekliliğin sebebi ise yapımın kopyalanmasını önlemek ve film 

şirketine ait olan telifin korunmasına yönelik gerçekleşmiştir. Bu da yazı 

kartlarının kullanılması şeklinde olmuştur (Akdoğan, 2018, s. 25). O dönem 

olanakları bağlamında jeneriklerin temel kullanım amacının yapım şirketinin 

haklarının korunması gibi işlevsel bir yanı olduğunu görülmektedir. “Film 
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jeneriklerinin, sessiz sinema döneminde oyuncular arasında geçen diyalogları 

sunmak üzere kullanılan kartlardan, günümüzdeki kullanım formatına ulaşana 

kadar pek çok farklı işlev yüklenerek üretildikleri söylenebilir” (Acar, 2015, s. 

12). Endüstrinin gelişimine bağlı olarak zamanla, filmin içeriğini tam 

vermeyen, bazen de senaryonun gidişatını yönlendiren bir anlatımla, filmin 

başında olduğu gibi, filmin sonuna da konulmasını tercih edilebilen, metaforik 

ifadeler ve sembollerle, akılda kalıcı ikonik imgeler kullanarak hazırlayan bir 

sanat yönetim anlayışının geliştiğini söylemek mümkündür. 

Jenerikler açılış ve kapanış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. “Sinema 

jeneriği film başlamadan önce ya da giriş sahnesinin hemen ardından oynamaya 

başlayan, filmin yapımında görev almış anahtar kişilerin ve başrol 

oyuncularının isimlerinin göründüğü iki veya üç dakikalık görüntüler dizisidir 

(Gül, 2016, s. 1)”. Film jenerikleri; önem sırasına göre oyuncu isimlerinin 

yerleştirilmesi kadar, emeği geçenlerin isimlerinin belirtilmesi, filme ait diğer 

bilgilerin; yapım yılı, yapım türü, film şirketi, sponsorluklar gibi önemli 

kalemlerin yer alabildiği bir künye olduğunu söylemek mümkündür. 

Bir Film Tasarım Öğesi Olarak Afiş 
Bir filmin gösterime çıkmadan önce merak uyandırıcı şekilde filmin 

içeriğine bağlı imgelerle afişleri yapılmaktadır. Aynı zamanda filmlerin, 

gösterime girme sürecine yakın zamanlarda izleyiciyi etkileyebileceği 

düşünülen, filmin profilini ifade eden güçlü bir imgenin yanı sıra, ismi, yayın 

tarihi, oyuncu, yönetmen, film ekibinde yer alan diğer önemli iş kollarında 

çalışanların isimleri, yapım yılı, yapımcısı, yapım şirketinin isminin ve diğer 

önemli kalemlerin yer aldığı hareketsiz, donmuş birer kareden ibaret afiş 

tasarımları da yapılmaktadır. “Sinema afişi, sinemanın bir tanıtım ve reklâm 

aracı olarak düşünüldüğünde hareketli ve akan bir olguyu hareketsiz ve durağan 

bir malzemeyle tanıtma işinin zorluğu kolayca görülebilir” (Gümüşlü, 2013, s. 

277). Sinema filmlerinin afişleri her ne kadar filmleri tanıtmak için kullanılsa 

da filmin üretimi esnasında bir işleve sahip değildir. Film tanıtımı için, filmden 

alınan bir imge kullanılabileceği gibi, filmin adını oluşturan tipografik 

öğelerden meydana gelen bir kompozisyon anlayışını da içerebilmektedir. 

Günümüzde farklı mecralara hitap etmesi açısından afiş tasarımlarının 

hareketli versiyonları da yapılmaktadır. Çeşitli web sitelerinde internet 

kullanıcılarının dikkatlerini çekmek üzere hazırlanan, kısıtlı oranda bir 

animasyon ile hareketlendirilen afişlerin kullanımı da tercih edilmektedir 

(Benyon, 2016). Ancak durağan bir tasarımın hareketlendirilmesi filmdeki gibi 

olmamaktadır. İnternet yükleme hızı gibi faktörler düşünüldüğünde piksel 

değerlerini koruyacak minimum ölçü birimleri kapsamında bir yeterlilik ile 

hareketlendirmeler yapılmaktadır. 

Bir sinema afişinin, izleyicinin dikkatini çekebilmesi için güçlü 

imgelerden oluşan anlatım biçimine sahip olması önemlidir. “…bir mesaj 

iletme aracı olmaktan çıkabildiğini ve tanıtımını, reklâmını yaptığı ürün 

tüketildikten sonra da (örneğin bir tiyatro oyununun afişinin oyunun gösterim 
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ve temsil tarihi geçtikten yıllar sonra da) bir estetik öğe olarak da 

alımlanabildiğini söylemek olasıdır (Gümüşlü, 2013, s. 280)”. Bu bağlamda afiş 

tasarımının bir diğer önemi, işlevselliğinin dışında aynı zamanda sanat eseri 

kategorisinde değerlendirilebilmesidir. 

Kuyu Filminin Jenerik ve Afişinin Film Tasarımı Açısından 

Değerlendirilmesi 
Film  tasarım sürecinde tüm görsel ve işitsel öğelerin film temasına 

uygun olarak kullanılması, ortaya çıkan ürünlerin birbiriyle uyumlu ve bütünlük 

içinde olmasını sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında film yönetmeninin tarzı, 

filmin teması, karakterleri jenerik ve afiş tasarımlarının ayrı ayrı 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Metin Erksan’ın Sinema Anlayışı 
1 Ocak 1929’da Çanakkale’de doğan Erksan, öğretim hayatında, liseyi 

Pertevniyal Lisesi'nde okumuştur. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde okuyarak mezun olmuştur. 1947 yılından 

itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde sinema yazıları yazdığı belirtilmiş. 

(Beyazperde). Rejisör Çetin Karamanbey’in kardeşi olan Erksan, sinemayla 

ilgilenişinin ağabeyi sayesinde olduğu söylenmektedir. 1950’de Atlas Film’e 

senaryo yazarı olarak girmiştir. Yusuf Ziya Ortaç’ın Binnaz ismindeki ilk 

manzum piyesini senaryolaştırmıştır ancak on yıl sonra Mümtaz Yener 

tarafından filmi çekilebilmiştir. 19 yaşından beri çeşitli dergilerde sinema 

yazıları yazmaya başlayan Erksan’ın sinema ile olan ilişkisinin bu şekilde 

başladığı belirtilmektedir. (Özön, Türk Sineması Tarihi 1896-1960, s. 173). 

Kamera arkasına ilk kez 23 yaşında geçmiştir. İlk Filmi Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu’nun senaryosunu yazdığı “Aşık Veysel’in Hayatı / Karanlık Dünya” 

isimli filmidir. Edebiyat uyarlamaları ve popüler filmler çekmiştir. İlk dönem 

filmleri sosyal ve kültürel konulardaki duyarlılığını yansıtmıştır. ‘Dokuz Dağın 

Efesi (1958) Osmanlı toplumundaki yoğun ilgisini göstermektedir. Ayrıca Türk 

tarihinin Anadolu geçmişi üzerine yorumunu, Türkiye’deki temel tartışmalar 

konusundaki yaklaşımını sergilemektedir. “Ele aldığı toplumsal sorunlara 

daima tarihsel bir açıyla bakar, onun filmleri yalnızca Türk Sineması’nı değil 

Türk kültürünü de zenginleştirecek birikimler taşır” (TRT Arşiv a). Erksan’ın 

bu bakımdan entelektüel kimliğe sahip bir yönetmen olduğunu söylemek 

mümkündür. 

1962’de Türkiye Sinema İşçileri sendikasının kurucusu ve ilk başkanı 

olan Erksan, Sineiş sendikası dışında Türk Sinemasında başka bir sendika 

olmadığını, Türk Sineması’nda çalışanlara, “eğlence yeri işçisi” dendiğini 

belirtmiş. Bundan ötürü bir ayrım olması açısından sinemada çalışanların tümü 

için “fikir işçisi” tanımlaması getirilmiştir. Erksan, sinema hayatı boyunca 

politik anlamda eleştirel ve muhalif bir tavır sergilemiştir. (TRT Arşiv a) 

Dünya Gazetesi, Sanat Çevresi, Cumhuriyet Gazetesi gibi yayınlarda; 

tarih bilim, siyaset, sanat konularında yazılar yazmıştır. Erksan Mimar Sinan 
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Üniversitesi, Sinema Televizyon Enstitüsü’nde “Sinema Kuramı” dersleri 

vermiş, bir film arşivi oluşturulmasına katkı sağlamış ve sinema üzerine yazılar 

yazmıştır. Edebiyat uyarlamaları ve popüler filmler çekmiştir. İlk dönem 

filmleri sosyal ve kültürel konulardaki duyarlılığını yansıtmıştır. Auter tanımı; 

Fransızca bir sözcük olan ‘auteur’, ‘yaratıcı’ anlamına gelmektedir. 1950’li 

yıllarda ünlü Fransız CahiersduCinema dergisinin yazarları tarafından “filmi 

yaratan kişi” anlamında kullanılmaya başlanmıştır (Altıner, 2005, s. 9-10,167-

171)”. Kendi hikâyelerini senaryolaştırdığı gibi, edebiyat uyarlamalarına 

kendine ait bir tarzı ve anlatım biçimiyle yön veren yönetmenlere “yaratıcı” 

denmektedir. Erksan’ın ifadesiyle; “Bir sinemacı hem düşünür hem yazar hem 

rejisör olmak zorundadır (TRT Arşiv a)”. “Sinemayı Sanat Yapanlar” isimli 

TRT programında kendisine sorulan soru üzerine sinemadaki yerini ve 

duruşunu şu şekilde açıklar; 

“Kamerayı bir kalem gibi kullanmak isterim. Nasıl bir yazar yaratıcı cümleler 

yazıyorsa kalemiyle, ben de kamerayı bir kalem gibi kullanarak neyi anlatmak 

istiyorsam, bir insanı mı, bir olayı mı, bir dünyayı mı, bir düşünceyi mi, kendimin 

nesini anlatmak istiyorsam, kendime neyi anlatmak istiyorsam onu bir kalem 

gibi kullanarak anlatmak isterim.” 

 

Emin Gerçeker, “Sinemayı Sanat Yapanlar” belgesel serisinin 4. 

bölümünde Erksan için şunları söylemiştir; “Metin Bey’in çok renkli 

kişiliğinden çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim.  Özellikle çok geniş bir 

düşünce yelpazesinde gezinir.  Yani bilgi, bilgi kuramı, bilgi kaynaklarını 

inceleyen bilim dalı epistemolojiden, yöntem bilim / metodolojiye, etika /ahlak 

felsefesinden, göstergebilim / semiyolojiye kadar çok geniş bir spektrumda 

düşünür” (TRT Arşiv b). Filmlerinde kendi kişiliğini ortaya koyan, entelektüel 

birikimini sinemasına yansıtan Erksan için “auteur” tanımlaması bu bağlamda 

uygun bir ifade olarak gelmektedir.  

Kuyu Filminin Türk Sineması İçin Önemi 
Kuyu filmi, Agâh Özgüç’ün “Türlerle Türk Sineması” isimli eserinde 

sınıflandırmasına göre “Köy filmleri” kapsamında değerlendirilmektedir. 

Mizansen gereği folklorik ve kırsal kesime ait olduğu belirgin mekânsal öğeler 

içermektedir. Bu bağlamda “toplumsal gerçekçi sinema” anlayışını 

yansıtmaktadır. Hikâyenin dağ yollarında geçmesinden ötürü “yol filmi” 

kategorisinde de değerlendirilmektedir. “Kuyu, bir tutkunun, estetik sahne 

düzenlemelerinin ağır bastığı bir filmdir (Özgüç, 2005, s. 125-126)”. Kamera 

kadrajı, sahne düzeni, kompozisyonlar, resimsel açılar ile estetik değerler 

bulundurularak filmin çekildiğini söylemek mümkündür. Teknik özellikler 

bağlamında ‘Kuyu’ filmi siyah beyaz, 84 dakika uzunluğunda, siyah-beyaz ve 

35 mm olarak çekilmiştir. Yapım şirketi ‘Ortak Film’dir. Lale Film 

laboratuarında işlenmiştir. Afiş ‘Mimeray Ofset Matbaacılık’ tarafından 

basılmıştır (TSA, Türk Sineması Araştırmaları , 2017). Filmin İngilizce adı 

‘TheWell’ olarak yer almaktadır. 
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Şiddet ve tutkunun bir arada olduğu ve gazetelerde yer alan bir haberden 

yola çıkılarak senaryolaştırılmış bir yapımdır. Ele aldığı konu içeriği ve 

sinematografik anlatımıyla Kuyu filmi, her ne kadar içinde bulunduğu dönem 

içinde ticari başarı getirmemiş olsa da Metin Erksan filmografisinde yer alan 

toplumsal bir sorunu ele alan bir yapım olarak ifade edilmiştir (Altıner, 2005, s. 

79). Filmde, kendisine zorla sahip olmaya çalışan birinin elinden kurtulmasına 

rağmen defalarca kaçırılarak eziyete maruz kalan genç bir kadının hikâyesi 

anlatılmıştır. Kurtuluş Kayalı’nın “Metin Erksan Sinemasını Okumayı 

Denemek” isimli eserinde ‘Kuyu’ filminin o dönem dikkat çekmemiş bir yapım 

olduğu, evrensel ve sosyal bir sorunun filmde anlatıldığı belirtilmiştir (Kayalı, 

2014, s. 24,75). Film jeneriğinde; Nisa Suresinin 19. Ayeti “Kadınlara iyilikle 

davranın” yazısı ile başlayarak mesajını belirgin bir şekilde ilettiği 

görülmektedir. Mülkiyet kavramını farklı açılardan ele alan Erksan, toprak ve 

su mülkiyeti haricinde bir kadına sahip olma arzusunu da işlemiştir. “Susuz 

Yaz” ve “Kuyu” bu olguyu ele aldığı filmleridir ve ses getirmişlerdir (Altıner, 

2005, s. 44,79). Kendi rızası yok sayılan ve buna benzer hikâyelerde yer alan 

kadınların varlığının ve uğradıkları mağduriyetin altını çizen Erksan, 

“mülkiyet” olgusunu ilk olarak “toplumsal gerçekçi” bir yaklaşımda bulunduğu 

“Yılanların Öcü” filminde konu olarak ele almıştır. Bu bağlamda filmin 

karakterlerinin ve onların temsil biçimlerinin ayrıca analiz edilmeye ihtiyaç 

vardır. 

Fatma (Nil Göncü) anne babasıyla yaşayan bir genç kızdır. Filmin 

başında elbiseleriyle birlikte suyun içindeyken saplantılı belalısı ile karşılaşır. 

Başına geleceklerini bilmesine rağmen belalısına hayır diyerek kararlılığından 

taviz vermeyen güçlü bir kadın imajı çizmektedir (Altıner, 2005, s. 81).  Fatma, 

fırsat bulduğu her durumda Osman’ın elinden kaçmaya çalışır ve onunla 

mücadele eder. 

Osman (Hayati Hamzaoğlu), Fatma ile evlenmek isteyen ama evlilik 

teklifine olumsuz yanıt alan saplantılı bir aşıktır. Toplumun kendine biçtiği rol 

üzerinden sahip olma arzusunu tanımlayan Osman, Fatma’nın ellerini 

bağlayarak saatlerce çıplak ayak yürütür. Fatma, Osman’ı istememektedir ve 

fırsat bulduğu her durumda kaçar. Osman Fatma’yı her seferinde yakalar ve 

yine tutsak eder.Kısa bir süre sonra Osman, jandarma tarafından yakalanır ve 

hapse atılır. Hapisten çıkar çıkmaz yine Fatma’yı kaçırır. Şiddeti giderek artan 

bir durum ortaya çıkar. Fatma Osman’dan kurtulmak için yine kaçmaya çalışır. 

Doç. Dr. Aysın Akıncı Yüksel ‘Kuyu” filmini mitolojik açıdan değerlendirmiş, 

Apollon ve Daphne’nin hikayesiyle karşılaştırma yapmıştır. Hikâye kısaca 

şöyledir; Tanrısal özellikli Apollon’dan kaçan su perisi Daphne evlenmemeye 

yemin ettiği için çaresiz kalır ve bir ağaca dönüşür. Apollon ağacın 

yapraklarından bir taç yaparak bunu başına takar. “Fatma ve Osman arasındaki 

ilişkide böyle bir romansa yer yoktur. Onların sonu ne bir söylenceye yakışır ne 

de mutlu sonla biten bir masala. Düpedüz tahakküm altına alma, aşk adı altında 

kadına zorla sahip olma, marazi, hastalıklı bir tutku vardır” (Yüksel, s. 134). Bu 
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bağlamda mitolojik bir çerçevede ele alınan Fatma ve Osman’ın hikâyesinin 

kadına yönelik şiddetin işlenmesi bakımından evrensel bir konuyu 

barındırdığını söylemek mümkündür. Birsen Altıner, Erksan’ın filmlerinde film 

karakterlerini kesin bir iyi –kötü ekseninde tutmadığını, bunun 

bulanıklaştırıldığını söylemiştir (Altıner, 2005, s. 164). Erksan, Osman 

karakterini de bu şekilde işlemiştir. Osman, Fatma’ya duyduğu saplantılı aşk 

sebebiyle kötüdür. Fatma’yı iple bağlayarak sürüklemesi, tecavüz etmesi, 

işkence yapması ve kendi kölesi haline getirmeye çalışması, Fatma’yı kendini 

sevmeye zorlaması filmde işlenen Osman karakterinin hastalıklı kişiliğinden 

ötürüdür.  

Osman’ın Fatma’yı sürekli kaçırmasıyla tekrarlanan bu hadise üzerine 

Fatma’nın ailesi onu yaşlı bir adamla evlenmeye zorlar. Fatma’nın ailesi 

kızlarının başına gelen bu olaydan ötürü ona sırtını dönmez ve sahip çıkarlar.  

Osman’dan kurtulabilmesinin tek çaresi olarak Fatma’nın başka biriyle 

evlenmesi olduğunu düşünürler.  

Fatma, düğün günü kaçar ve dağlık bölgeye giderek intihar etmek ister. 

Bir idamlık mâhkum olan ve ormanda saklanan Mehmet tarafından kurtarılır. 

İkili arasında bir yakınlaşma meydana gelir. Fatma bu sefer gönüllü olarak bir 

erkeğin arkasından gitmektedir. Jandarma tarafından izi sürülen Fatma’nın 

Mehmet ile görüldüğünü söyleyen köylülerden alınan bilgi doğrultusunda 

jandarma bu sefer ikisinin izini sürmeye başlar. Jandarmanın teslim ol çağrısına 

uymayan Mehmet, çıkan çatışmada öldürülür. Bunun üzerine ailesinin yanına 

geri dönen Fatma ailesi tarafından kovulur.  

Fatma’nın ailesi de Osman’ı istememektedir. Hikâyenin başlangıcında 

kızlarının yanında yer alan Fatma’nın anne ve babasının görüşü, Fatma’nın 

düğününden kaçmasının ve idam mahkûmu Mehmet ile görünmesinin ardından 

değişmektedir. Bu sefer Fatma’yı evlatlıktan reddedip evden kovarlar. Fatma 

hayata tutunabilmek için içkili bir eğlence mekânında çalışmaya başlar. Hapiste 

olan Osman, onu ziyaret eden annesinden Fatma’nın başına gelenleri öğrenir. 

Osman bir süre sonra hapisten çıkar. Fatma ile evlenmek isteyen adamı bulur. 

Onu Fatma’nın oturak âlemine düşme sebebi olarak görür ve döver. Sonrasında 

Fatma’yı bulmak için eğlence mekânlarını gezmeye başlar. Osman Fatma’yı 

bulur ve tekrar kaçırır. Fatma’ya, kötü yola düştüğünü ama yine de onunla 

evleneceğini söyler. Kendisinin Mehmet’ten ne eksiği olduğunu Fatma’ya 

sorması üzerine Fatma bütün bu başına gelenlerin sorumlusu olarak Osman’ı 

gösterir. Osman Fatma’yı yine iple bağlayarak peşinden sürükler. Fatma, çok 

susadığı için bulduğu bir kuyuya inen Osman’ın üzerine taşları yığarak onu 

öldürdükten sonra, kuyunun iskelesindeki iple kendini asarak intihar eder.  

Kuyu Filminin Afiş Tasarımı 
Filmin afişi illüstratör Kemal Borteçin tarafından geleneksel yöntemlerle 

yapılmıştır. Borteçin, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim bölümü mezunu 

ve sektörde bu alanda birçok tasarım yapmış bir afiş sanatçısıdır (Tsa-Türk 

Sinema Araştırmaları, 2015). Afişte yer alan figürleri üslup olarak gerçekçi bir 
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yaklaşımla görselleştirdiğini söylemek mümkündür. Filmde yer alan 

oyunculara benzerliğin göz önünde bulundurulması, resimsel açıdan filmin 

konusunu içeren etkili bir sahnenin afiş görselleştirmelerinde kullanılması, o 

dönemde tercih edilen bir durum olarak görünmektedir.  

 Kuyu’nun afiş kompozisyonunda; başrolde yer alan oyuncular belli bir 

hiyerarşik yerleştirmeye göre görselleştirilmiştir. Filmin mizansenine uygun 

biçimde, giydikleri kıyafetlerle birlikte oyuncular renkli olarak 

resmedilmişlerdir. 

 

Resim 4: “Kuyu” Film Afişi, 1968, İllüstratör: Kemal Borteçin (Tsa-Türk Sinema 

Araştırmaları, 2015) 

Filmde ve afişte Anadolu’ya özgü motiflerin kullanıldığı görülmektedir. 

Tülin Candemir “Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültür Göstergeleri” 

isimli bildirisinde şöyle ifade etmiştir; “Ülkemizin tarihsel süreçte geçirdiği 

sosyo-kültürel değişim ve yönelimler, sinema afişlerinde yer alan geleneksel 

kültür öğelerin birer görsel tarih belgesine dönüşmüştür (Candemir, 2006, s. 

11)”. Yemeni, şalvar, kasket, gibi kıyafetler seçilmiş, heybe’de Türk kültürünün 

geleneksel motiflerine yer verilmiştir. Kıyafetlerin renklerini, film siyah beyaz 

olduğu için algılamak mümkün değildir. Ancak, afiş tasarımı aşamasında renkli 

baskı mümkün olduğu için, grafik tasarımcının tercihlerine göre bir 

renklendirme yapıldığı anlaşılmaktadır. Afişte yer alan figürlerin 



715 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 
görselleştirilmesinde turuncuya yakın sarı tonları renklendirme amacıyla 

kullanılmıştır. Nil Göncü’nün canlandırdığı Fatma karakterinin portesi diğer 

figürlere göre büyük olarak yerleştirilmiş ve afişin büyük bir alanını 

kaplamaktadır. Bu da mekân bağlamından koparılmış soyut bir ifade 

içermektedir. Kompozisyonda mekân etkisi daha küçük olarak yerleştirilmiş 

figürler ile gösterilmektedir. Figürlerin pozları diyagonal çizgiler oluşturacak 

biçimde resmedilmiştir. Bu da afişte dinamik bir hareket sağlamıştır. Fatma’yı 

kaçıran Osman (Hayati Hamzaoğlu) afişin merkezinde yer alırken Fatma’yı 

kendisine doğru çekmektedir. Osman karakterinin çektiği Fatma ise aksi yönde 

hareket eder şekilde resmedilmiştir. Bu da Fatma karakterinin direnişçi yönüne 

yapılmış bir vurgu olarak göstermek mümkündür.  

 Osman’ın üzerinde silah vardır. Taşıdığı heybe ve çanta Fatma’yı 

kaçırmak için önceden plan yaptığının bir göstergesi olduğunu söylemek 

mümkündür. Fatma’nın annesi (Aliye Rona) ve babası (Osman Alyanak) hafif 

tonlarda, ana figürlere oranla daha küçük ve daha az dikkat çekecek şekilde 

görselleştirilmişlerdir. Yoğunlukla kullanılan sarı renk ile kontrast oluşturan 

mor renk ve tonlarının tercih edildiği görülmektedir. Küçük olarak yerleştirilen 

figürler bir mekânda, perspektife göre dizilmiştir. Figürlerden oluşan bu grup 

afişte yer alan tipografik öğelere yer kalacak biçimde yerleştirilmiştir.  

 Afişte birbirinden farklı dört tane yazı karakterinin kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Tasarımda belirgin bir kimlik oluşturulurken dikkat edilmesi 

gereken hususlardan biri tasarımda kimlik bütünlüğünün korunması için yazı 

karakterlerinin birbirinden farklı olarak tercih edilmemesidir. Bu bakımdan 

değerlendirildiğinde afişte kullanılan yazı karakterlerinin kimliklerinde 

bütünlük bulunmamaktadır.  

 Filmin ismi olan ‘Kuyu’ yazısı; batone, bold, condense, sansserif (düz, 

kalın, uzun, çentiksiz) bir yazı karakteri ile yazılmış olup, doygun bir kırmızı 

renk ve büyüklük ile ön plana çıkmaktadır. Fatma’nın portresinde yer alan 

kıyafetlerin renkleriyle de uyumludur. Ancak okunurluğu için tercih edilmiş, 

filmin içeriğini yansıtmayan bir yazı karakteri kullanıldığını söylemek 

mümkündür.  

 Kuyu yazısından sonra dikkat çeken bir diğer yazı grubu filmin 

yönetmeni olan ve baş harflerinin küçük yazılması tercih edilen Metin 

Erksan’ın ismidir. Bu da extended (geniş) düz bir yazı karakteri ile yazılmıştır.  

 Afişin sağ tarafında blok olarak yerleştirilen diğer yazı gruplarından bir 

diğeri de “Kadınlara iyilikle davranın” ayetidir. Mavi bir çerçeve içine alınan 

bu yazı filmin jeneriğinde de ön plandadır. Künyeye ait olmayan ama filmin 

içeriğine dair bir ipucu barındırdığı söylenebilecek bu yazı grubu filmin 

isminden hemen sonra gelmektedir. 

Blok grubu içerisinde afişin altında yer alan yapımcı ve şirket ismi ise 

birbirine denk gelecek aralıkta yerleştirilmiştir. Filmin sol tarafındaki yazı 

bloğunda oyuncuların isimleri yine denk espaslar kullanılarak kendi içinde bir 
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hiyerarşik sıra ile yerleştirilmiştir. Önem sırası başrol oyuncularından, yardımcı 

oyunculara doğru bir düzen içerisindedir. 

Kuyu Filmi Jenerik Tasarımı 
Kuyu filmi, bütün sinema yapıtlarında olduğu gibi bir jenerikle 

başlamaktadır Kuyu filminin jenerik tasarımının analiz edildiğinde yapıma 

adını veren kuyu imgesinin yoğun şekilde kullanıldığı görülmektedir. Filmde 

klasik anlamda jenerik tasarımında görülen tanıtma yazıları yer almaktadır. 

Filme adını veren ve filmin çözüm kısmına ait olayın geçtiği mekân olduğu için 

jenerikte kuyunun içinden bir açı seçildiği görülmektedir. Jeneriğin genel 

itibarla filmin adına ve temasına uygun olduğunu söylemek mümkündür. Filme 

ismini veren kuyu görselinin sinemada taşıdığı anlamı “Kör Alan ve 

Dekadrajlar” kitabında Pascal Bonitzer sinemada deliğin her zaman dramatik 

olduğunu ve fallik bir yanı bulunduğunu söyler (Bonitzer, 2011). Bu bağlamda 

kadın cinsel organını temsil ettiğini söylemek mümkündür. Dönemin sinema 

dergilerinden biri olan “Yeni Sinema” dergisinde Görüntü düzeninin titiz bir 

fotoğraf ve stüdyo anlayışına sahip olduğu söylenmektedir (Gönenç, 1969, s. 

67). Görüntü yönetmenliğini Ali Uğur ve Mengü Yeğin’in yaptığı 

belirtilmektedir. Mevcut veriler ışığında arka plan fotoğrafı için değerlendirme 

şu şekildedir;  

 Jeneriğin arka planını oluşturan fotoğraf, bir kuyunun içinden 

çekilmiştir. Kuyu görselinin odak noktası ekranın sağ üst köşesine 

yerleştirilmiştir. Fotoğraf karesinin kompozisyonunun oluşturulmasında ışık 

faktörünün kullanımının önemli olduğu görülmektedir. Kuyu içinden duvar 

dokusunu ortaya çıkaracak diyagonal biçimde konumlandırılmış yapay 

aydınlatma ve kuyu dışından gelen ışık etkisi birlikte kullanılmıştır. Fotoğrafta 

kuyu ağzının konumlandırılışı temel fotoğraf tekniklerinden “üçler kuralına 

göre yapılmıştır. Fotoğraf karesini 3 eşit parçaya böldüğümüzde 4 tane kesişim 

noktası meydana gelmektedir. Film jeneriğinde uygulanan bu teknikle, grafik 

tasarım bağlamında tipografik öğeler için de uygun boşluk sağlanmıştır.  
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Resim 5: “Kuyu” filmi jenerik 

Kuyu içinden çekilen fotoğrafta gözlemlenen perspektif algısı etkisi ve 

oluşan kompozisyonda geniş açılı bir objektif (24 ile 70 mm arasında) 

kullanıldığı izlenimini vermektedir.  

Fotoğraf karesinde ışık ve diyafram faktörleri birlikte kullanılarak kuyu 

içine denk gelen kesim siyah olarak pozlandırılmıştır. Görsel tamamen nettir. 

Sağlanan alan derinliğinin oluşturulmasında kısık bir diyafram (f 7.1 ile f 11 

arasında) değerinin kullanıldığını söylemek mümkündür.  

Sadece iki belirgin noktada ışık yoğunluğu olmasından ötürü yapay ışık 

kaynağının kullanıldığı ihtimali ağırlık kazanmaktadır.  

Fotoğrafın dıştan gelen gün ışığıyla ve özel olarak aydınlanmış 

bölümlerinde bir su kuyusunun taş duvarları görülmektedir. Bunların doku 

değerleri vardır. Kuyu içinden de yapay bir aydınlatma yapıldığını, kuyu 

duvarını oluşturan taşların gölge yönlerinden algılamak mümkündür.   

Lekesel olarak kuyu yazısı beyaz karakterlerle fotoğrafın karanlık 

bölgelerinde, yönetmenin ismi ile bir gruplandırma içerisinde yerleştirilmiştir. 

Tipografik olarak batone, bold, espasları dengeli olarak yazılmış “kuyu” yazısı 

ve sağdan eşitlenmiş, daha küçük olarak kullanılması tercih edilen yönetmen 

Metin Erksan’ın adı bulunmaktadır. Kuyu yazısı tamamı majiskül (büyük), 

Metin Erksan yazısı ise tamamı miniskül (küçük) harflerle yazılmıştır. 
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Resim 6: “Kuyu” filmi jenerik 

Kuyu arka planı sabit kalırken, Kuyu ve Metin Erksan yazıları yavaşça 

kaybolarak 'Kadınlara iyilikle davranın', Kuran-ı Kerim, Nisa Suresi 19. ayet" 

yazısına geçiş yapılmaktadır. 

 

Resim 7: “Kuyu” filmi jenerik 

Tipografik öğeler, kuyu arka planında sol altta kuyunun ağzındaki parlak 

ışık kümesiyle eşit tonlarda dişi (beyaz) olarak kullanılmıştır. Sans serif, baton, 

majiskül, bold ve condense yazılmış ve sağdan blok şekilde yerleştirilmişlerdir.  



719 | A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 

 
“Kadınlara iyilikle davranın” yazı grubu aynı büyüklükte bir grup 

oluştururken, “Kuran- Kerim” yazısı yarı yarıya küçültülmüş şekilde daha ufak 

olarak yerleştirilmiştir. Onun altında “Nisa Suresi” ise tamamen küçük 

(miniskül) harflerle ve daha küçük olarak yerleştirilmiştir. “19. Ayet” yazısı 

“Nisa Suresi” yazısına alttan hızalı tamamen büyük harflerle ama diğer 

tipografik öğelere göre belirgin biçimde daha ufak olarak yerleştirilmiştir. Yazı 

gruplarının kendi içerisinde giderek küçülen bir hiyerarşik dizilime sahip 

olduklarını söylemek mümkündür. 

Filmde başrol oyuncularından başlayarak tipografik öğeler belli sürelerde 

kuyu imgesi üzerinde kalmaktadır. Başrol oyuncuları olan Nil Göncü ve Hayati 

Hamzaoğlu’nun isimleri jenerikte aynı büyüklükte, aynı espas (harf aralarındaki 

mesafe) değerlerinde ve çift sıra olarak, üstte isim, altta soy isim olacak şekilde 

kullanılmıştır. 

 

 

Resim 8: “Kuyu” filmi jenerik 

Yazının okunması için geçen belli bir süreden sonra yazı yavaşça 

kaybolmakta diğer bir oyuncunun ismi görünür duruma gelmektedir. Yardımcı 

oyuncuların isim grubu ise bir arada yine soldan blok, isim ve soy isim aynı 

hizada olacak şekilde daha küçük olarak kullanılmıştır. Kuyu görseli üzerinde 

bekleyip kaybolma süresi burada da aynıdır. 
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Resim 9: “Kuyu” filmi jenerik 

Tipografik öğeler kuyunun içinde, görselin karanlıkta kalan kısmında 

beyaz renk ve görseldeki aydınlık kısımla benzer şiddette tümü büyük harf 

olacak şekilde kullanılmıştır. Jeneriğin son kısmında yönetmen Metin 

Erksan’nın ismi baş harfleri de dahil tümü büyük olacak şekilde yazılmıştır. Her 

ne kadar afişte farklı bir yazı stili kullanılmış olsa da afiş ve jenerikte devamlılık 

göstergesi olarak bu şekilde tercih edildiğini söylemek mümkündür. Jenerik 

boyunca görsele eşlik eden müzik, görselin ve tipografik öğelerle eş zamanlı 

olarak sonlanmakta ve filme geçiş sağlanmaktadır. 

 

Resim 10: “Kuyu” filmi jenerik 
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Jenerik tasarımla film arasında bir köprü kuran görsel ve işitsel kullanımı 

filmin türü hakkında izleyiciye bilgi veren belirleyici unsurlarından biridir. Bir 

enstrüman olarak bağlama tercihi filmin Anadolu kırsalında geçen bir hikâyeye 

sahip olduğu düşüncesini vurgulamaktadır. Filmin müziklerinde adı geçen 

Orhan Gencebay’ın müziği jenerik süresi içerisinde görüntüye eşlik etmektedir. 

Kuyu Filmi İçin Tasarlanan Afiş ve Jeneriğin Yapım Kimliği 

Açısından Değerlendirilmesi 

Kuyu filminin jenerik ve afişinin film ile olan ortak ve ortak olmayan 

yönleri eldeki veriler ışığında değerlendirildiğinde filmin kimlik bütünlüğünün 

sağlanmasına çalışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda filmin jeneriğinde ve 

afişinde kullanılan yazı karakterlerinin karşılaştırılması şu şekildedir; 

Afişte filmin temasına uygun biçimde kırsal kesime ait figürler ve 

motifler kullanılmıştır. Afiş tasarımı tipografik yönden ele alındığında 

kullanılan yazı karakterinin diğer görsel unsurlar kadar kırsallığı yansıttığı 

gözlemlenmemektedir. Tipografik unsurların tasarımında uzak mesafelerden 

daha net okunurluğu için tercih edildiği gözlemlenmiştir. Afişte filmin ismi için 

bırakılan beyaz boşlukta filmin kalın, uzun bir yazı stiliyle ve doygun bir 

kırmızı renk ile yazılması bu açıdan bir göstergedir. Metin Erksan’ın isminin 

tamamı küçük (miniskül) harflerden ve normal (regular) bir yazı stili ile “Kuyu” 

yazısının üzerinde siyah olarak kullanılması tercih edilmiştir. 

 

Resim 11: “Kuyu” filminin afiş ve jenerikteki yazı stilleri 

Dönemin film yapım şirketleri birbirine benzeyen afiş görselleştirme 

yöntemlerini kullanmıştır. “Afişte kompozisyondan ziyade kullanılan 

illüstrasyonun kalitesi ve filmin temasını hangi eleman ve sembollerle aktardığı 

göz önünde tutularak, jenerik grafiklerinin filmin afiş grafikleri ve 

illüstrasyonlarından daha özenli ve başarılı olduğu söylenebilir. Afiş ve jenerik 

arasında bağlayıcı bir unsur bulunmaz” (Noyan ve Ödekan, 2009, s. 10). 

İllüstratörlerin çizdiği film karakterleri gerçekçi bir biçimde afişe aktarılırken, 

tipografik öğelerin filmin karakteristiğine uyumluluğunun dikkate alınmadığını 

söylemek mümkündür. Bu noktada özellikle afişte, temel kaygının okunurluk 
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olduğu gözlemlenmektedir. Türk sinemasında bir tasarım konsepti birliği 

açısından adım atılmış ama tam da amacına ulaşmamış. Buna veriler ışığında, 

Kuyu filmi birçok tasarıma göre kimlik uyumun daha gözetildiği bir yapımdır. 

Kuyu projesinin tasarım ve yapım aşamalarında bir üslup birliği düşüncesiyle 

oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Ancak tipografik öğelerin kullanımında bu 

düşüncenin tam olarak uygulanabilir olduğunu söylemek güçtür.   

Filmin adı jenerikte; afişteki kullanımından farklı olarak normal 

yükseklikte ve geniş(extend) bir yazı stili tercih edilmiştir. Filme ismini veren 

bir kuyu imgesi, filmin tanıtım yazılarının arka planında sabit bir şekilde 

kullanılmıştır. Afişte ise filmin içeriği hakkında yeteri kadar görsel bilgi 

mevcuttur, batone yüksek (condense) bir yazı stili seçilmiştir. Yazı stilindeki bu 

seçim filmin türü için modern bir yapıda görünmektedir.   

Figürlerin uçsuz bucaksız bir uzamdaki yolculuğu, sahnelerin sürreal bir 

etkiye sahip olduğu izlenimi oluşturmuştur. Filmin, Çapalı Köyü, Dinar, 

Afyonkarahisar, Alibeyköy, Eyüp, Arnavutköy gibi bölgelerde çekiminin 

yapıldığı bilgisine yer verilmiştir (TSA, Türk Sineması Araştırmaları , 2017). 

Bu bilgi ışığında uygun görülen soyut arka planlara sahip olunduğunu söylemek 

mümkündür. 

Kameranın konuya olan uzaklığı çekim ölçekleriyle değiştirilmektedir. 

Yönetmen, izleyicinin gözü ile konu arasına zaman zaman mesafe koymaktadır. 

Halit Refiğ, “Ulusal Sinema Kavgası” isimli kitabında, bu sürekli kaçırma ve 

kaçırılma durumunun Metin Erksan’ın usta ve duyarlı anlatımı sayesinde 

gülünç ve monoton bir anlatıma dönüşme tehlikesinden kurtulduğunu 

belirtilmiştir (Akt. Sim, 2007, s. 190). Belinden iple bağlanıp çekilen Fatma ve 

onu peşinden sürükleyen Osman yolculuk esnasında konuşmamaktadır. 

Fatma’nın yakın çekimlerinde Osman’a duyduğu öfke ve kin yüzünden 

anlaşılmaktadır. Osman’ın Fatma’yıtam olarak nereye götürdüğü, hedeflediği 

yer belli değildir. Tek amacı saplantılı bir aşk ile sevdiği kadını zorla alıkoyup 

kendi istediği şekilde hareket etmektir. 

 

Resim 12: “Kuyu” filminden kareler 

Jenerikte bir kuyunun içinden başlayan film, kuyunun dışından bakılan 

bir gözle sonlanmaktadır. Hikâyeye konu olan karakterlerin macerasında 
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gelinen durum, kuyunun bulunduğu mekâna ulaşınca farklı bir yöne 

evrilmektedir. İzleyici bakışından mağdur bir konumda olan Fatma’nın içinde 

bulunduğu şartlar göz önüne alındığında bir katile dönüşmesi filmin gerilim 

unsurunu arttırmaktadır. 

 

 

Resim 13: “Kuyu” filminden kareler 

 

Suya ulaşmak için kuyunun içine girmekte tereddüt etmeyen ve silahını 

da dışarıda bırakan Osman, Fatma’nın tahmin edilmeyen davranışının kurbanı 

olur. Osman üzerine atılan ilk taşa kadar koyudaki suyu içer, içinde temizlenir. 

Üzerine atılan ilk taşla birlikte suya gömülür. Kuyu’ya gelene kadar yapılan 

yolculukta edilgen bir konumda olan Fatma, kendi hayatını mahveden 

Osman’dan soğukkanlı bir şekilde intikamını alır. 
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Resim 14: “Kuyu” filminden kareler 

Yüzünde hiçbir mimik, endişe ve kaygı bulunmayan Fatma kuyu 

çevresindeki büyük taşları art arda Osman’ın üzerine yığmaya başlar. Kendisine 

hayat veren suya ulaşmak için içine girdiği kuyu’da son nefesini veren 

Osman’dan artık kurtulmuştur. Fatma yaşadığı olaylar neticesinde psikolojisi 

bozulduğu için kuyu’nun ağzına gelene kadar taşları yığmaya devam etmiştir. 

Bu da Osman’ın kuyudan çıkma ihtimalinin endişesini taşıdığının bir 

göstergesidir. Son planda ise kuyudaki suya yani hayata ulaşmak için kullanılan 

ip ile kendini asarak yaşamına son verir. 

SONUÇ 
Sinema tarihinin başlangıcından günümüze filmlerin tanıtımı için afişler 

tasarlanmıştır ve telif hakkının korunması amacıyla film başlarken yapıma ait 

bilgiler eklenmiştir. Bir ihtiyaçtan doğan bu kullanım, zamanla kendine önemli 

bir yer edinmiş ve farklı tasarım disiplinlerini de kapsamıştır. Grafik tasarımı 

ve sinemayı ortada buluşturan bu disiplinler, dönemin tasarım anlayışlarından 

da etkilenmiştir. Bu bağlamda Metin Erksan’ın bir gazete haberinden yola 

çıkarak senaryolaştırıp filmini çektiği 1968 yapımı “Kuyu” filminin grafik 

tasarım öğeleri incelenmiştir. Filme ait önemli bir sahnenin ve ana karakterlerin 

afişte görselleştirilmesi, filmin çözüm bölümünde olayın geçtiği mekân olarak 

kuyu içinden çekilmiş bir fotoğrafın jenerik tasarımında kullanılması, tasarım 

öğeleri bağlamında film ile olan birlikteliği gösteren uygun birer seçim olduğu 

görülmektedir. Tasarım öğelerinde kullanılan yazı stillerinin, film ile olan 

uyumu olduğu söylenemezken, belli bir uzaklıktan afiş yazılarının 

okunurluğunun amaçlandığını, o sebeple düz bir yazı stili kullanıldığını görmek 

mümkündür. Bu bağlamda afişte kullanılması tercih edilen düz yazı 

karakterleriyle, kısmen birbirine yakın yazı karakterlerinin jenerikte de tercih 

edilmesiyle kimlik bütünlüğünün sağlandığını söylemek mümkündür. Ancak 

jenerik ve afiş tasarımında kullanılan görselleştirmelerde film içeriğine dair 

ortak bir imge kullanılmadığı görülmektedir. Buna göre; dönemin imkanları 

bağlamında, afiş ve jenerik gibi öğelerin farklı kişiler tarafından tasarlandığı 

için ortak bir tasarım diline sahip olmadığını söylemek mümkündür.  
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GİRİŞ 

Günümüzde internete erişimi olan bir kimse bilgisayar, tablet veya 

telefon vasıtasıyla zaman ve mekân sınırlaması olmadan bir yayın akışına dâhil 

olabilmektedir. O halde başlangıçta bahsedilen sorulara dönüldüğünde 

televizyon yayınlarının yaratmış olduğu dolaylı veya dolaysız etki internet için 

de geçerlidir. İnternet üzerine yapılan araştırmalarda bu ve benzeri sorular 

gündeme gelmektedir, bir süre daha gündeme gelmeye devam edecektir. 

İnternetin denetim zorluğu argo, şiddet ve cinsel içeriklerin yayılımının önüne 

geçilmesini etkilemektedir. Sosyal öğrenme ile bu içerikler yayılmaya ve 

üretilmeye devam etmektedir. Bu durum hassas grupların (özellikle ergen 

grubunun) kültürel ve toplumsal öğrenimlerine, algılanma biçimine etki 

etmektedir. Bazı koşullarda ise siber ortamda taciz, şiddet, teşhircilik, pedofili 

gibi suçların gerçekleşmesini sağlamaktadır.  

Çalışma “Denetimsiz İnternet Yayıncılığının Z Kuşağında Yarattığı 

Toplumsal ve Kültürel Algılar Üzerine İnceleme: İnternet Yayıncılığı 

Uygulaması Olarak TikTok Örneği” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  

Çalışmanın konusu bu sebeple argo, şiddet ve cinsel içeriklerin ergen 

kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı, nasıl etkilendiği, nasıl paylaşıldığıdır. 

Bu çalışmanın amaçlarından ilki; sosyal medya uygulamalarının yeni bir 

kültür oluşturduğunu göstererek oluşan bu kültürün Z kuşağında mahremiyet 

algısını nasıl değiştirdiğini, şiddet ve olumsuz dil kullanımını nasıl 

normalleştirdiğini ortaya koymaktır. Çalışmada ergenler gibi kimliksel ve 

kültürel gelişimlerini oluşturmaya yeni başlayan grupların sosyal medya 

uygulamalarından biri olan TikTok sosyal medya platformunda ne gibi 

içeriklerle karşılaştığını gözlemlemek amaçlanmıştır.  

Yapılan araştırmada Z kuşağının sosyal medyada yapılan internet 

yayıncılığında yayınlanan şiddet, cinsel aktivite, uyuşturucu ve argo kullanımı 

gibi uygunsuz içerikler bulunduran videolara karşı görüşlerini ve tepkilerini 

görmek açısından önemlidir. Sadece içeriklerin paylaşılmasının değil, 

kullanıcılar tarafından oluşturulan yayın akışının değerlendirilmesi ve 

kullanıcıların izleme deneyimine bakılarak yayınlanan içeriklerin analiz 

edilmesi bakımından mühimdir.  

İçeriklerin doğal akışını görebilmek için 12 aylık bir dönem olacak 

şekilde düzenli olarak TikTok akımları ve gönderi akışı kullanıcı olarak takip 

edilmiş ve gözlem yapılmıştır. Bu gözlemler sonucunda genele hitap edecek 
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örnekler bulunmuştur. Araştırmanın örneklemi olan TikTok içeriklerinin hem 

görsel hem sözsel yapıya sahip olmasından dolayı betimsel amaçlı niteliksel 

içerik çözümlemesi tercih edilmiştir..  

Araştırma, Türkiye’de Z kuşağı olan (lise öğrencilerine) 14-18 yaş 

aralığındaki ergenlere rol model olacak 18 yaşından büyük fakat Z kuşağına 

mensup TikTok kullanıcıları üzerine yapılmıştır. 18 yaş altı bireylerin TikTok 

gibi sosyal medyaları kullandığı bilinmesine karşın, ebeveyn izinlerinin 

olmaması, yaş olarak paylaşılan içeriklerin yayınlanmaya uygun bulunmaması 

sebebiyle rol model olabilecek kullanıcıların örnekleri seçilmiştir.  

Örneklem seçiminde kullanıcı profillerinin herkese açık olması, takipçi, 

beğeni ve yorum sayılarının yüksek olması tercih edilmiştir. (Bunun sebebi ise 

herhangi bir gizlilik ihlalinin yaşanmasının önüne geçmektir.) Hedef kitlesi 

yüksek kişilerin seçilmesinin sebebi ise çok fazla sayıda kullanıcı tarafından 

takip ediliyor olmalarıdır. Bu bağlamda bu kullanıcılar çok fazla kullanıcının 

şiddet, cinsellik ve argo içeren paylaşımlarını görmesine neden olmaktadır. 

Seçilen TikTok kullanıcılarının şiddet, cinsellik ve argo içeren paylaşım 

yapmasına, ergen takipçilerinin olmasına, ergen kullanıcıların yorum 

yapmasına ve son olarak seçilmiş olan akımları tekrarlamış olmasına dikkat 

edilmiştir.  

1. ÖĞRENME BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA SOSYAL 

MEDYA PERFORMANSLARI  

 Sosyal medyada kullanıcılarının kendi performanslarını 

sergilediklerinden bahsedilmiştir. Sergilenen performansların çoğunluğu 

insandan ve insan hayatından kesitlerden oluşmaktadır. Performans sergileyen 

kullanıcılar belli rolleri benimsemekte ve sosyal medyanın teknik özellikleri 

bağlamında bu rollerini sergilemektedir. Kullanıcılar hangi yaş diliminden 

olursa olsun rol model olarak sosyal medya sahnesinde yer almaktadırlar. Bu 

sebeple diğer kullanıcılar bu rol modellerle girdikleri etkileşim çerçevesinde 

deneyimlerden, davranış modellerinden ve sözel ifadelerden yola çıkarak 

bunları bilişsel bir süzgeçten geçirmektedir. Öğrenme ve sosyal medya ilişkisi 

bahsedilen etkileşimden doğduğu düşünülmektedir.  

Öğrenme biçimlerine ilişkin rol modelin önemli olduğu kuramlarda da 

performans ve rol model bir arada düşünülebilmektedir. Öğrenme 

biçimlerinden “Sosyal Öğrenme Kuramı”, “Yetiştirme Kuramı” ve “Taklit 
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Kuramı” çevrenin ve rol modellerin öğrenme sürecinde etkili olduğu teorisini 

ileri sürmektedir.  Her üç öğrenme modelinde farklılıklar ve benzerlikler yer 

almakla birlikte sosyal medya ile ilişkisi rol model kavramıyla bağlantısı 

üzerine değerlendirilecektir.  Öğrenme biçimleri ile ilgili araştırmalar 

televizyon ve izleyici ilişkisi üzerinden yapılmaktadır. Daha önce de dile 

getirildiği gibi sosyal medya ve televizyonun yakın benzerlikleri dolayısıyla 

öğrenme modellerinde elde edilen verilerde benzerlik göstereceği kanaati bu 

çalışmanın temel belirleyicisidir. Başka çalışmalarda da üç öğrenme modelinin 

sosyal medya ile öğrenme konusunda analiz yapıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada ise bu veriler göz önünde bulundurularak kıyaslama yapılacaktır. 

 Bandura’nın (1977)  “Sosyal Öğrenme Kuramı” esas itibariyle bireyin 

gözlemleri sonucunda elde ettiği verileri işleyerek öğrenme eylemini 

gerçekleştirmesini ileri sürmektedir. Bandura (1977: 16), “insanların temel 

refleksleri dışında doğuştan herhangi bir davranış belleğine sahip olmadığını” 

ifade etmiştir. Bunun yanı sıra o, bu davranış belleğinin zamanla “öğrenme 

zorunluluğu” bağlamında kazanıldığı inancına sahiptir. İnsanların edindikleri 

bilgilerin doğuştan olmadığı düşüncesi günümüzde de hâkimdir. Bandura 

(1977) deneyimin öğrenme için bir kaynak olduğundan bahsetmiştir. 

Deneyimler, bireylerin bir eylemi gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan 

sonuçlarıyla eyleme devam etme veya etmeme kararını belirlemektedir. 

Öğrenme tanımında bahsedildiği gibi, kalıcı davranışlar öğrenmenin 

gerçekleştiğine dair en geçerli kanıttır. Birey deneyimde edindiği bilgiyi daha 

sonra başka durum ve olaylar karşısında da bilişsel süreçten geçirerek eylemine 

karar verebilmektedir. Bandura (1977: 17) günlük olaylar karşısında 

gerçekleştirdikleri eylemlerden “başarılı, etkisiz veya cezalandırıcı” sonuçlarla 

karşılaşabileceklerini ifade etmiştir. Elde edilen bu sonuç verileri kişiler için 

enformasyona dönüşmektedir.  

 Bandura (1977: 17) “Öğrenme sürecinde, insanlar sadece tepkiler 

vermekle kalmaz, ürettikleri etkileri de fark ederler. Eylemlerinin farklı 

sonuçlarını gözlemleyerek, hangi ortamlarda hangi tepkilerin en uygun olduğu 

konusunda hipotezler geliştirirler” şeklinde ifade etmektedir.  Birey geliştirdiği 

hipotezler bağlamında “performansını” gerçekleştirmektedir. Sergilenen 

performanslar sadece sergileyenin değil, gözlemcinin de öğrenmesine katkıda 

bulunur. Öğrenme üzerine çalışan birçok psikolog insanların öğrenmesinin 

bilişsel bir süreçten geçtiğini, bu nedenle olaylar arasında nedensellik kurarak 
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çıkarımlar yapabildiği fikrine katılmaktadır. Bandura (1977) Sosyal Öğrenme 

Kuramı’nda bireyin çevresinde bulunan kişi ve kişilerin deneyimlerinden yola 

çıkarak öğrenme gerçekleştirebileceği kanaatindedir. Bu sebeple birey bu 

bilgiden yola çıkarak yani çevresinde bulunan kişi veya kişileri taklit ederek 

öğrenme gerçekleştirebilmektedir. 

 Gerbner’ın(1956)“Yetiştirme Kuramı” diğer adıyla “Ekme Kuramı” 

Hawkins ve Pingree (1981) tarafından psikolojik yönleriyle ele alınarak 

“Öğrenme ve Oluşum” kuramında yer verilmiştir. Özer (2007:143) Hawkins ve 

Pingree’nin kuramlarında “öğrenme ve oluşum, televizyon izleyicisinin sosyal 

gerçeklik kavramlaştırmasına katkısı olduğunu öneren psikolojik bakış 

açısından açıklamayı” denediğini ifade etmektedir. Televizyon ve sosyal 

medyanın birçok benzer özelliği olması bakımından bu iki kuram genel 

hatlarıyla ele alınarak çözümlenecektir.  Güngör (2018:117) Gerbner’ın 

kuramında sadece televizyonun değil diğer kitle iletişim araçlarının da 

düşünceleri etkilemede etkisini incelediğini ifade eder. Güngör (2018:117, 

McQuail ve Windahl, 2005) “bu kuramın temelinde televizyonun inançları, 

düşünceleri etkilemede ve davranış biçimleri oluşturmada büyük güce sahip 

olduğu görüşü yatar” şeklinde ifade etmektedir.  İnanç, düşünce ve davranıştan 

herhangi birinin etkilenmesi için öncelikle öğrenmenin gerçekleşmesi 

gereklidir. Güngör (2018:118) “Gerbner’e göre televizyonun gösteri ortamında, 

toplumda zaten var olan kültürel göstergeler kullanılarak birtakım iletiler 

üretilir ve topluma aktarılır” ifadesinde de görüleceği üzere kitle iletişim 

araçlarının kültürel göstergelerin aktarımında rolü vardır.  

Ele alınacak sonuncu öğrenme kuramı ise Sosyal Öğrenme ve Yetiştirme 

kuramlarına benzeyen Taklit Kuramı’dır.  Bahsedilen kuram sanat için 

kullanılan bir kuram olmasına karşın sosyal medyanın sanatsal yönü 

düşünülerek ele alınmaktadır. “Mimesis” olarak da bilenen taklit kuramı insan 

veya doğadan esinlenerek veya birebir yeniden canlandırılarak sergilenen 

performans ya da sanatsal içerikler olarak algılanabilmektedir. Sosyal medyada 

hem televizyondaki içeriklerin hem tiyatronun hem de gündelik yaşamdan 

davranışların tekrar canlandırılması söz konusudur 

Sosyal medyada sergilenen oyunculuklarda genellikle meddahlık veya 

tiyatro gibi bir gösteri sergilenmektedir. Birden fazla kişinin sergilediği 

performanslar veya tek kişilik performanslar, karşıda seyirci varmış edasıyla 

kullanıcılara sunulmaktadır. Dolayısıyla bu işleyiş doğal olan öğrenme kadar 
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doğal olmayan dolaylı ve bilinçli bir öğrenmeyle de sonuçlanabilmektedir. 

İnsanın kendi davranışlarının performansa dönüşerek sergilenmesi günlük 

hayatla bütünleşmiş olduğu için kullanıcı sahne ile gerçek farkını belli bir süre 

sonra bulanıklaştırabileceği tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Gürgün 

(2021:355) “Sokrates sanatçının; insanların fiziki, ruhi ve ahlaki yanlarını 

yansıttığını belirtmiştir” şeklinden de anlaşılacağı üzere taklit kuramının 

temelinde insanların fiziki, ruhi ve ahlaki yanları bulunmaktadır. Bu nedenledir 

ki kültürden ayrı düşünmek yanlış olacaktır. Kullanıcının kültürü 

performansında tekrar canlandırılmaktadır. Yansıtılan bu performans hem 

kendini taklit etme hem de takipçilerinin onu taklit etmesi yoluyla doğal bir 

zincire dâhil olmaktadır.   

2. BETİMSEL AMAÇLI NİTELİKSEL İÇERİK 

ÇÖZÜMLEMESİ 

TikTok sosyal medya şirketi olan ByteDance, paylaşılan videolarla ilgili 

istatistiksel verileri paylaşmamaktadır. Özellikle şiddet, cinsellik içeren 

videoların dolaşımının ne kadar yaygın olduğuna dair bir veriye 

ulaşılamamaktadır. Bu verilerin olmaması bu içeriklerin yayınlanmadığı 

anlamına gelmemektedir. Bir video baştan sona şiddet ve cinsellik 

içermeyebilir. Bazen şiddet ve cinsellik imalarla veya sembollerle de karşı 

tarafa mesaj olarak iletilebilir. Bunun yanı sıra TikTok videoları hem yazısal 

hem de görsel öğeler içermektedir. TikTok kullanıcılarının paylaştıkları 

videoların çözümlenebilmesi için betimsel amaçlı niteliksel içerik çözümlemesi 

yöntemi tercih edilmiştir.  

 Cartwright (1953) “içerik analizi, her türlü sembolik davranışın 

betimlenmesinde ve içeriğinin analizinden kullanılan sistematik, nicel ve 

nesnel bir yöntemdir” (Cartwright’tan aktaran Bilgin,2000:1). Aziz (1990:105), 

içerik çözümlemesi, “toplumsal ya da toplumbilimsel araştırmalarda kullanılan 

bir gözlem tekniğidir” şeklinde tanımlar. Geray (2011:151) ise içerik 

çözümlemesi, “iletişim içeriğinin, genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar 

(kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesine” yarayan bir 

yöntem olarak ortaya çıktığını söyler. Balda (2016: 258) “içerik çözümlemesi 

kalıpları, temaları, önyargıları ve anlamları tespit etmek amacıyla belirli bir 

materyalin dikkatlice, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmesi ve 

yorumlanmasıdır” der. İçerik analizi veya içerik çözümlemesi özetle bir veya 
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birden fazla içeriğin sistematik olarak incelenmesi, anlamının ve anlam 

örüntülerinin analiz edilmesi, toplumla olan ilişkisinin analiz edilmesi 

yöntemidir. Sosyal medya içerikleri yoğun bir yayın akışına ve sıklığına bağlı 

olduğu için incelenmelidir. İçerik analizi yöntemiyle sıklıkla karşılaşılan 

içeriklerin neler temsil ettiği, hangi anlam örüntülerine ve kültürel kodlarına 

sahip olduğu saptanabilir. 

 Araştırma için belirlenen kategoriler; şiddet, cinsellik ve argodur. Bu 

kategorilere ait videoları bulmak amacıyla kullanılan kelimeler; şiddet, 

cinsellik, küfür, argo, ergen, lise ve okuldur. Bu kelimeler TikTok video 

paylaşım platformunun arama motorunda aratılırken, etiket özelliğinden 

faydalanılarak kullanılmıştır. Kodlamalar ise şu şekilde yapılmıştır; ergen 

kavgası, kavga, şiddet, şiddete eğilimli olma, cinsellik, öpüşme, arkadaş, küfür 

(amq vb.), ergenlerin kullandığı kısaltmalar (müq, mük vb.), ergenlere özgü 

tanımlamalar (volim, bff, besti vb.). 

 Bu kodların bulunduğu videolara ulaşılmış, beğeni ve izlenme gibi 

verilere sahiplik derecelerine bakılarak örneklem grubu oluşturulmuştur. 

Ayrıca videolarda yer alan görsel kodlara da dikkat edilmiştir. Bu görsel kodlar 

arasında yaygın olanlar ise; ışık, müzik, kıyafet, kurgu biçimi, kullanılan delici, 

kesici alet ve mimiklerdir. Sosyal medya içerikleri analiz edilirken içeriklere 

aşağıdaki sorular sorulmuştur; 

1. Videonun genel görünümü nasıldır? 

2. Videoda şiddet, cinsellik, argo içeren öğelere yer verilmiş midir? 

3. Video mekân olarak nerede çekilmiştir? Videolar özel alanda mı 

kamusal alanda mı çekilmiştir? 

4. Video çeken kullanıcıların performans sergilerken giyindikleri giyim-

kuşam nasıldır? Belli çağrışımlarda bulunan renk ve kıyafet biçimleri 

tercih edilmiş midir? 

5. Videolarda hangi akım şarkıları kullanılmıştır? Sergilenen 

performanslarla kullanılan müziklerin sözleri benzerlik içermekte 

midir? 

6. Cinsellik içeren videolarda erotik gönderme içeren ses, ışık ve 

sembollere yer verilmiş midir? 
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7. Şiddet içeren videolarda delici, kesici aletler kullanılmış mıdır? 

Fiziksel şiddet veya duygusal şiddet içeren davranışlar sergilenmiş 

midir? 

8. Video ve açıklamalarda Türkçe kullanımı nasıldır? Videoda argo 

kullanımı ne şekilde yer almıştır? 

9. Videolarda belli hareketler tekrarlanmış mıdır? 

3. TİKTOK VE KULLANIM PRATİKLERİ 

Son yıllarda TikTok sosyal medya uygulaması Instagram, Facebook, 

YouTube ve Snapchat gibi ilgi gören bir sosyal medya platformu haline 

gelmiştir. TikTok sosyal medya uygulamasının formatı daha önce başka sosyal 

medya uygulamaları tarafından da denenmiş belli bir süre popülerliğini 

sürdürmüştür. Scorp, Vine, Snapchat, Douyin ve Musical.ly, Dubsmash, 

Funimate ve Mitron sosyal medya platformları benzer amaçlara hizmet eden 

uygulamalar arasındadır. Aralarından bazıları halen kullanılmaya devam 

ederken bazıları popüler olup daha sonra etkisini kaybetmiştir. Bu sosyal 

medya platformları video yayınlamak üzere tasarlanmış programlardır. 

Videoların temelini; kurgu, filtre kullanımı ve müzik oluşturmaktadır.  

Weimann’ın ifade ettiği gibi TikTok kullanıcılarının çoğu çocuk ve 

ergenlerden oluşmaktadır. Kemp’in (2022) TikTok kullanımına ait güncel 

verilerine göre %57 oranında 18-24 yaş arasın kullanıcı sayısına sahiptir. Bu 

verilere göre bu pay oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra 18 yaş altı 

kullanıcılarında bulunduğu bilinmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi üye 

olurken kullanıcılar yanlış bilgi vermekte ve e-posta adreslerini buna göre 

ayarlamaktadır. Ergenlerin TikTok erişimine ilişkin verilerinin olmaması 

büyük bir sorun teşkil etmektedir. Yapılan incelemeler birçok araştırmacının 

gözlemleri ile aynı sonuç vermiştir. TikTok uygulamasının kullanım yaşının 13 

olmasına rağmen daha küçük çocukların da TikTok’ta yayıncı oldukları 

görülmektedir. Bu nedenle akranlarının kullanıcı olarak TikTok’ta bulunması 

şaşırtıcı değildir. 

 Türkiye aynı araştırmanın verilerine göre TikTok kullanımında, 

uygulamaya günde ortalama 18,8 saat harcayarak 13.sırada yer almaktadır3. Bu 

oranlara bakıldığında TikTok kullanımı ülkemizde ciddi bir konumda 

bulunmaktadır. We Are Social ve HootSuite firmalarının bu sene hazırladığı 

 
3Kept, 2022a, a.g.e. 
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2021 Küresel Dijital Raporu’na göre4, Türkiye’de en çok kullanılan sosyal 

medya sıralamasında TikTok 8.sırada yer almaktadır. Aynı raporda5 görüldüğü 

üzere 2021 yılının verilerine göre 18-24 yaş arası yaş grubunda sosyal medya 

kullanan %20.3 oranıyla 2.sırada olan bir gruptur. Bu sayının 2022 yılında kaç 

olduğu henüz bilinmemektedir. Bahsi geçen oranların hepsi Türkiye’de TikTok 

kullanımının ciddi bir boyutta olduğunu göstermektedir. Türkiye’de yaygın 

olan TikTok sosyal medya platformunu kullanan gençlerin bu platformda ne 

gibi içerikleri izlediklerine dair bir veri bulunmamaktadır.  

 Gündem Çocuk Derneği’nin Çocuk Hakları Merkezi’nin 

koordinatörlüğünü yapan Ezgi Koman (2019) TikTok’un getirmiş olduğu 13 

yaş kısıtlamasına dikkat çekmektedir. Türkiye’de 13-18 yaş aralığının çocuk 

olarak kabul edildiğinin altını çizen Koman, denetimin zayıf bırakıldığını 

vurgulamaktadır ve “Gerçekten bunu engellemek istese çok başka yöntemlerle 

bunu yapabilir” şeklinde çocuk güvenliğini sağlayan internet sitesi ve 

uygulamaları işaret etmektedir6.Denetimin zayıf ve bazı koşullarda hiç 

olmaması TikTok’un önemli sorunlar teşkil ettiğini göstermektedir. Bu 

sorunların başında ise 18 yaş altı kullanıcıların kendilerine uygun olmayan, 

genel itibariyle toplumun ahlak ve yasal yapısına uygun olmayan içeriklere 

ulaşmalarına neden olması gelmektedir. TikTok’un bu konuda oldukça yavaş 

hareket etmesinin en temel nedeni bu grubun TikTok uygulamasında fazla vakit 

geçiriyor olması ve en büyük gelir kaynakları olması kanıt olarak varsayılabilir.  

TikTok içerikleri kategorileşmiştir. “Duet”, “Cringe” ve “Challenges” 

olarak adlandırılan bu kategoriler kullanıcılar arasında en çok tercih 

edilenlerdir. Duet (Atışma) videoları müzik eşliğinde yapılan düet veya karaoke 

olarak ifade edilebilir. Yayıncılar müzikler için kendi 60 saniyelik kliplerini 

çekmektedir. Tek başına bir gösteri olabileceği gibi, birden fazla kişide videoda 

yer alabilmektedir. Yayıncılar bu süre içerisinde melodiyi, şarkıyı veya kendi 

seslerini kullanabilmektedir. Duet, TikTok’un en yaygın olan içeriklerini 

oluşturmaktadır. Başka bir kullanıcı tarafından yayınlanmış içerikler yeni bir 

kullanıcı tarafından düzenlenerek veya uyarlanarak yeniden üretilebilmektedir. 

 
4Kept,Dıgıtal 2021: Turkey, 11.02.2021,https://datareportal.com/reports/digital-2021-

turkey,Erişim Tarihi: 15.03.2021 
5Kept,2021b, a.g.e.  
6BBC News Tükçe, TikTok’un İki Yüzü, 1.08.2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=1FURmgQJYHY, Erişim Tarihi: 02.11.2020 
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 Cringe (Utanç Verici) kategorisi sıra dışı, komik ve başarısızlık/kaza 

içerikli senaryo veya olayların yer aldığı videoları ifade etmektedir. Challenges 

(Meydan Okuma/Zorluk) videoları cesaret ve meydan okumayı içeren 

videoların olduğu kategoridir. Bu kategorilerde yayın yapan kullanıcılar ‘akım’ 

yaratmaktadır. TikTok yayınlanan içeriklerden bazılarını akıma dönüştürerek 

filtre ve ses kaydı ile desteklemektedir. Kullanıcılar bu sayede akıma uyum 

sağlamaktadır. Yaratıcılık bu noktada etkisini kaybetmekte ve benzer 

içeriklerin tercih edilmesini sağlamaktadır. Kullanılan müzik ve filtreler 

kullanıcıların izlenme sayısını arttırdığı için kullanıcılar akım olan içeriklere 

akın etmektedir. Akımlar yerel olabildiği gibi küresel boyutta da 

olabilmektedir.  

Bu ana kategorilerin yanında taklit içerikler de oldukça fazladır. 

Kullanıcılar popüler yayıncıları taklit ederek kendi izlenme oranlarını 

yükseltmeye çalışmaktadır. Bazı kullanıcılar popüler kullanıcıları rol model 

olarak seçmekte ve benzer içerikler üretmeye özen göstermektedir. Bazı 

kullanıcılar ise yaptıkları gözlemler sonucunda birbirinden farklı yayıncıları 

sentez yaparak kendi tarzlarını yaratmaktadır. TikTok uygulamasının 

avantajları arasında popüler olmayan kullanıcıların da kolayca dikkat çekmesi 

bulunmaktadır. Düşük oranda izleme sayısına sahip olan içeriklerde keşfet 

kısmında kolaylıkla yer alabilmektedir. Bunun için kullanıcının belli müzik 

veya dublajları kullanması ya da akımlara katılması yeterlidir. TikTok’ta diğer 

uygulamalarda olduğu gibi etiket özelliği bulunmaktadır. Etiketleme müzik 

kadar popülerliğin artmasına yardımcı olmaktadır. Akımlar için en çok 

kullanılan yöntem müzik iken ikinci yöntem etiketlemedir. Kullanıcılar 

akımları görebilmek için Twitter gibi bir ara yüze sahip akım kısmına kolayca 

ulaşabilmektedir.  

3.1.Z Kuşağı TikTok Paylaşımlarında “Şiddet” 

Araştırmanın ilk ayağını şiddet içerikleri oluşturmaktadır. Başlangıçta 

kavga ve lise kelimeleri kullanılarak TikTok üzerinden araştırma yapılmıştır. 

Daha sonra “ergen kavgası” ve “lise kavgası” etiketi üzerinden arama yapılarak 

600 video incelenmiştir. Videoların büyük bir kısmı Z kuşağı olarak 

adlandırılan ergenler tarafından çekilmiştir. Çok nadir olarak 18 yaş üzeri 

kişilerde bulunmaktadır. Günümüzde onların arasında Z kuşağının içerisinde 

yer alanlar bulunmaktadır. Bu videolar içerisinde konuyla alakasız videolar 
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elenerek 104 video üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu etiketlerle 

paylaşılan videolarda kurgusal içerikler sadece 2’sinde yer almaktadır. Kavga 

öncesi, kavga sırasında veya kavga sonrasında kaydedilen görüntüler TikTok 

üzerinden paylaşılmıştır. Kavga sırasında paylaşılan toplam 10 tane videoya 

ulaşılmıştır. Bu kavga görüntüleri sadece sözlü tartışma içermemekte bunun 

yanı sıra fiziksel şiddet de içermektedir.  

Videoların 94 tanesi kavga sonrası/öncesi olarak paylaşılmıştır. Genelde 

lise bölgesinde çekilen bu videolar kavgaya gidiş ya da dönüş anını 

göstermektedir. Çoğu video aynı okullarda farklı gün çekilmiş içeriklerdir. 

Videolarda dikkat çekici detaylar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi film 

müziklerinin tercih edilmiş olmasıdır. Bu durum dizilerden etkilenen bir ergen 

kitlesinin olduğunu göstermektedir. Diğer dikkat çekici nokta TikTok 

hesabından paylaşılan bu gönderilere yapılan yorumlarda olay günü ya da yeri 

hakkında bilgi alışverişinin bulunmasıdır. Olumlu yorumların çoğunluğu 

oluşturması ise endişe vericidir. Yorumlarda kavganın kritiğinin yapılmasının 

yanı sıra tanıyan kişilerin yüceltici veya destekleyici ifadeleri de 

bulunmaktadır. Sonuç olarak bu 94 videoda şiddet görüntüleri değil şiddet ima 

eden içeriklere yer verilmiştir. Bunlar içerisinde hal ve hareketler, sopa gibi 

aletler, müzik bulunmaktadır. 

Diğer 9 video ise şiddet görüntülerinin kaydedildiği videolardır.  Lise 

kavgası etiketinde şiddet görüntülerinden sadece birisi kız iken diğer üçü 

erkektir. Bunlardan biri birebir kavga, biri okulda grup kavgası ve diğer ikisi 

ise kurgudur. Gerçek şiddet görüntüleri içeren ve herhangi bir kurgu 

bulunmayan; liseli kavga etiketiyle aratıldığında erişilen _erzi.04 adlı 

kullanıcıya ait aşağıdaki video paylaşımında “#kavga var kavga Doğubayazıt’ta 

kız kavgası ” şeklinde ifade edilmiştir. 18 Nisan 2021 tarihli bu video 

(Görsel1) paylaşımı 183.8K (183 bin 800) izlenme, 6268 beğenme, 274 yorum, 

375 yeniden paylaşıma sahiptir. Videoda orijinal ses kullanılmıştır.  Şiddet 

içeren bu kavganın paylaşımını kahkaha atan emoji kullanarak ifade etmiş 

olması şiddeti kınamadığını, bu durumu eğlenceli bulduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla şiddet içeriği olumlanmıştır. Kullanıcının erkek olduğu 

düşünülmektedir. Kullanıcı mesajının içeriğinde “kız” ifadesi kullanarak 

cinsiyet belirtmesi yapmıştır.  
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Görsel 1: _Erzi.04 Adlı Kullanıcıya TikTok Videosu 

 İlk başta bir grup kız öğrencinin bir kızı aralarına alarak bir şeyler 

konuştuğu görülmektedir. Paylaşımı yapan kullanıcının kavganın olacağını 

bildiği düşünülmektedir. İlerleyen saniyelerde ise kurban saçı tutularak 

sürüklenmektedir (resmin sol üst köşesi). Konuşmaların ne olduğu videoda 

verilmemiştir. Tartışma ilerledikçe kurbana tekmeler atılmaktadır, saçı 

çekilmektedir ve itilmektedir(resmin sol alt köşesi ve sağ üst köşesi). Videonun 

sonuna doğru ise kurban başından darbe almaktadır(resmin sağ alt köşesi). 

Görüldüğü üzere birçok fiziksel şiddet emaresi taşıyan bu video bilinçli olarak 

çekilmiş ve paylaşılmıştır. Videoda yer alan kızların lise öğrencisi olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle kurbanın lise üniforması giyiyor olması bu veriyi 

doğrulamaktadır.  

 Lise öğrencilerinin şiddet eyleminde bulunması ve bunun komik bir 

içerik olarak sunulması söz konusudur. Bu video bu kadar izlenmesine karşın 

şikâyet edilmemiş ve yayından kaldırılmamıştır. Kullanıcı olarak TikTok’ta 

hesabı bulunmayan ziyaretçiler ise bu içeriğe kolaylıkla erişebilmektedir.  

Yorumların bir kısmı ise şu şekildedir; 

Şimal adlı kullanıcı: ya bizim evin orda oldu gülmekten öldüm (Paylaşım tarihi 

19 Nisan 2021) 

AMK S. adlı kullanıcı: kıza değil BTS çantasına acıdım yaa (Paylaşım tarihi: 

19 Nisan 2021) 

Özgür_glr.49 adlı kullanıcı: en güzel şey kız kavgası  (Paylaşım tarihi: 19 

Nisan 2021) 

https://www.tiktok.com/@ozgur_glr.49
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Gizem N. adlı kullanıcı: devamı yok mu ya (Paylaşım tarihi: 18 Nisan 

2021) 

Edanur adlı kullanıcı: bizim kavga daha güzel (Paylaşım tarihi: 20 Nisan 

2021) 

Mücahit Ş. adlı kullanıcı:bende bu video arıyodum haa  (Paylaşım tarihi: 

19 Nisan 2021) 

 Yorumlarda aynı şekilde olumlayıcıdır. Birkaç kullanıcının kurbanın 

bu içeriğine tepki göstermiş olmasına karşın geri kalan video yorumları örnek 

olarak seçilmiş olanlar gibidir. Yorumlarda kurban ile empati kurulmamış, 

şiddet uygulayanlar ile kurulmuştur.  “bizim kavga daha güzel” yorumuna 

benzer birçok yorum bulunmaktadır. Hatta videoda bulunan bir kişi ise orada 

olduğunu yorumlarda belirtmiştir. Kurbanın çantası hakkında yorum yapanda 

birkaç yorum bulunmaktadır. Çanta değerli bulunurken kurban değersiz olarak 

konumlandırılmıştır.  “kız kavgasını” olumlayan, beğenen, tercih eden kişiler 

ise yorumlarında bunu belirtmişlerdir. En dikkat çekici nokta ise videonun 

benzerlerinin ve devamının istenmiş olmasıdır. Ergen kavgası etiketinde şiddet 

görüntülerinden 5 erkek, 1 kız kavgası videosudur.  Lise kavgası ve ergen 

kavgası etiketli videoların toplamında 2 kız, 8 erkek kavgası şiddet 

içermektedir.  Şiddet imasında bulunan videolarda da bu oran paraleldir. 

Erkeklerin daha fazla kavga videosu yayınlanmıştır.   

Son grup ise kurgusal içeriklerin yer aldığı bir akımdır. Akımın ismi “ben 

şiddete eğilimliyimdir”. Şiddete eğilimli olmanın olumlandığı bu akımda 

yüzlerce genç paylaşımda bulunmuş ve fiziksel şiddet davranışlarını taklit 

etmiştir. Ben şiddette eğilimliyim ve #benşiddetteeğilimliyim şeklinde arama 

yapılmıştır ve 1248 video incelenmiştir. Bu sayı daha sonra 648’e indirilmiş 

çok alakasızlar ayıklanmıştır.  Aynı şarkıyı kullanan ve aynı etikete sahip; Z 

kuşağı tarafından çekilmiş 648 video içerisinden 100 video kriterlere uygun 

bulunmuştur.100 video içerisinden 39’unun şiddet içerdiği saptanmıştır. Erkek 

kullanıcı sayısı kısmen daha fazla olmakla birlikte kız kullanıcı sayısı da 

oldukça fazladır. Akıma yetişkinlerde katılmıştır fakat analizin içine dâhil 

edilmemiştir. Akıma Z kuşağı tarafından bilinen ve Z kuşağından olan ünlü 

(fenomen) tiktokerler bulunmaktadır. En çok izlenme ve beğeni alanlar ise 

onlar olmuştur. Dolayısıyla bu kullanıcılar ergenler için rol model 

konumundadır.  

https://www.tiktok.com/@gizmo.nur
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39 tane şiddet görüntü içeren videoda fiziksel şiddet ağır basmaktadır. 

Tekrarlanan görüntülere ben şiddete eğilimliyim ses kaydı eşlik etmektedir. İki 

ya da daha fazla kişinin bulunduğu videolar bulunmaktadır.  İçeriklerde tekme, 

tokat, yumruk, itme, kafa atma veya boyun kırma gibi sahnelemeler yapılmıştır. 

Video başında kameraya bakarak ben şiddete eğilimliyim denildikten sonra 

farklı mekân ve zamanlara ait şiddet uygularken çekilmiş görüntülere yer 

verilmiştir. Performans süresince şiddet davranışları sürdürülmeye devam 

etmiştir. Genel olarak olay parkta ya da sokakta gerçekleşmiştir. Yapılan 

incelemelerde bazı videolarda evden görüntülerden sonra sokak ya da park gibi 

kamusal alanın görüntüleri verilmektedir. Dolayısıyla şiddet kamusal alanlarda 

daha sıklıkla yer alırken, akımın girişi evde genç ve ergenlerin “ben şiddete 

eğilimliyim” ifade edişi ile başlamaktadır. 

Bu videolarda özellikle gerçek şiddet görüntülerine yer verilmemiştir. 

Fakat bir performans sergilenmesi söz konudur.  Kurban rolünü ve saldırgan 

rolünü oynayan kişiler birbirini tanımaktadır. Kendi aralarında bu rolleri 

değiştirmektedirler.  Şiddet içeren 39 video içinden izlenme, beğeni ve takipçi 

sayısı fazla olan kullanıcıların videoları analiz edilmiştir, bahsedilen 

kullanıcıların kendi sayfaları da incelenmiştir. Bu kullanıcıların takipçileri 

ergen gruplardan oluşmaktadır. Dolayısıyla ergenler için rol modellik 

yapmaktadırlar. Ek olarak kendileri de Z kuşağının içerisinde yer almaktadırlar. 

Yorumlar üzerine yapılan incelemede kendi takipçi kitlelerini oluşturdukları 

kanaatine varılmıştır. Destekleyicileri bu videoları çekmeleri için onları teşvik 

etmiştir. 

Bir diğer bulgu ise özellikle ben şiddete eğilimliyim akımına katılan bir 

grup tiktokerin bu akımdan öncede şiddet performansı sergilediği videoları 

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu tür bir içerik türü olduğunu söylemek 

mümkündür. Diğer bulgu ise şiddet içerikli video kurgusu yapan tiktokerlerin 

birbirlerini yakından takip ettiği, bir kısmının kendi grubunu oluşturup kendi 

sayfalarında başkahraman olarak çekilen performansları yayınlamasıdır. Bu 

konu üzerinde çalışmış, şiddeti gerçekçi gösterebilmek amacıyla teknikler 

geliştirmişlerdir. Ben şiddete eğilimliyim akımı dışında şiddet performansı 

sergiledikleri videolar bulunmaktadır. Yabancı ülkelerden alınan bazı 

içeriklerde yeniden üretilerek yayınlanmıştır. TikTok akımları bir anda viral 

olabilmektedir fakat beğenilen içerikler şiddet içeriğinde olduğu gibi farklı 

şekillerde çekilerek yayınlanmaya devam ettiği yayınlanma tarihleri üzerine 
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yapılan incelemede tespit edilmiştir. Ben şiddete eğilimliyim akımından 

incelemek için 39 şiddet içerikli videodan örnek birkaç video seçilmiştir. 

İlk olarak mehmetdemircan.01 adlı kullanıcının paylaşmış olduğu 20 

Mayıs 2020 (Görsel2) video ele alınmıştır. Bu kullanıcının videosu 307.4K 

(307 bin 400) kişi tarafından izlenmiştir. 35.1K (35 bin 100) beğeni ve 97 

yorum almıştır. Farklı efektler, hızlı kesmelerle yapılmış bu videoda oldukça 

şiddet içeren görüntülere yer verilmiştir. Bahsedilen kullanıcının TikTok 

platformunda 1.5M (1 milyon 500 bin) takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcının 

sayfası toplam 29M (29 milyon) beğeni almıştır. 21 yaşındaki kullanıcı belli bir 

hedef kitlesi yaratmıştır. 

 

Görsel 2:Mehmetdemircan.01 Adlı Kullanıcının TikTok Videosu 

Cringe ve Challenges tarzında videolar çekmektedir. Şiddet içeren birçok 

başka videosu da bulunmaktadır. Akıma da bu videolardan alıntılar ile dâhil 

olmuştur. Resimde görüldüğü gibi park, sokak, cadde gibi mekânlarda video 

çekmeyi tercih etmektedir. Videoda diğer videolarda da olduğu gibi tekme, 

tokat, boğaz sıkma, yere fırlatma gibi fiziksel şiddet içeren davranışlar 

sergilemektedir. Videoya yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekildedir; 

inci adlı kullanıcı: ufff şiddete eğilimliymiş nE KadAr hAwlı (Paylaşım Tarihi: 

21 Mayıs 2020) 

btordusu: bende eglimliyim şiddet e (Paylaşım Tarihi: 24 Mayıs 2020) 

Gamzelinizzzz: helal abi  (Paylaşım Tarihi: 12 Mart 2021) 

https://www.tiktok.com/@user8374827472
https://www.tiktok.com/@btordusu
https://www.tiktok.com/@gamzeli._.ococuk
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 Yorumlarda görüldüğü gibi kullanıcıyı havalı bulan kişiler 

bulunmaktadır. Aynı şekilde video çekmek isteyen, destekleyen, yaptığı 

şiddetin estetiksel yapısını tartışan kullanıcılar bulunmaktadır.  Bazı 

kullanıcılar ise btordusu adlı kullanıcı gibi kendinin de şiddete eğilimli 

olduğunu belirtmiştir. Video zaman geçtikçe izlenilmeye devam etmiştir. 

Şikâyet butonu olmasına karşın herhangi bir şikâyette bulunulmamıştır ve 

video izlenmeye halen açık konumdadır. Şiddet içerir ibaresi eklenilebilmesine 

rağmen kullanıcı takipçilerine veya başka TikTok kullanıcılarına böyle bir 

uyarıda bulunmamıştır. Kurgu olması şiddet görüntülerinin etkisini azaltan 

faktör değildir. Televizyonda olduğu gibi yaş kriterinin belirtilmesi gereklidir 

ama herhangi bir uyarıda bulunulmamıştır. 

3.2.Z Kuşağı TikTok Paylaşımlarında “Cinsellik” 

TikTok cinsellik içeren, ima eden videoların oldukça fazla olduğu bir 

platformdur. Şiddette olduğu gibi etiketleme yöntemiyle bu görüntülere 

ulaşmak araştırmamız açısından mümkün olmamıştır, onun yerine akımları 

takip etmek gerekmiştir. Özellikle şarkılar, efektler, pozlar ve ışıklar yardımıyla 

çağrışımlar yapılmaktadır. Yabancı ülkelerde çıkan bu akımlar bazen 

Türkiye’de de yapılabilmektedir. Bazen fazla izlenmeye ulaşırken bazen 

ulaşamadığı tespit edilmiştir. Akımlar arasında aşırı cinsellik içeren, cinsellik 

çağrıştıran dans figürlerini içeren veya teşhirciliği teşvik eden akımlar 

bulunmaktadır. Çok fazla video içeren akımların Türk takipçi sayısına ve Türk 

yayıncı sayısına ulaşmak oldukça zordur fakat bu akımların izlenme, beğeni 

getiren viral akımlar olmaları ergenlerin izleme olasılığını arttırdığı 

düşünülmektedir. 2020-2021 yılında yayınlanan akımlardan bazıları şunlardır: 

1. #putyourheadonmyshoulder 

2. #OutfitReveal 

3. #Boom akımı 

4. #twobestfriendsintheroom 

“Two Best Friends İn The Room” adlı akımına ait 3 yabancı kullanıcının 

ve 3 Türk kullanıcının paylaşımları incelenmiştir. Örnekler paylaşım tarihi 

sırasıyla incelenmiştir. 23 Mart 2021 (Görsel3) tarihinde taylerbrickeen adlı 

kullanıcı akım etiketi ile paylaşım yapmıştır. Videosu 6.1M (6 milyon 100bin) 

izlenme, 852.3K (852 bin 300) beğeni, 20.1K (20 bin 100) yorum almış ve 
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22.3K (22 bin 300) defa yeniden paylaşılmıştır. Kullanıcı akıma en yakın 

arkadaş akımına erkek bir arkadaşıyla çektiği video ile katılmayı tercih etmiştir. 

Açıklama kısmında “I kiss my best friend ” (En yakın arkadaşımı öptüm) 

ifadesi kullanmıştır.  İfadesinin yanına tedirgin yüz ifadesi kullanmıştır. Bu 

kullanıcının tepkiler konusunda tereddüt yaşadığını göstermektedir. Video 

diğer akım videolarında olduğu gibi iki farklı sahneden oluşmuştur. Işık ve 

efektler ile iki sahne arasında farklılıklar belirginleştirilmiştir.  

Videoda ilk mekân bir markettir. Burada kullanıcı en yakın arkadaşını 

kamera açısının gördüğü alana çağırmaktadır. Daha sonra iki arkadaşı yatakta 

öpüşürken görülen sahneye geçiş yaşanmıştır. İlk sahnede aydınlık bir ortam ve 

gündelik kıyafetler göze çarparken; ikinci sahnede ışık kaynağı azalmış, kırmızı 

ve mavi yan ışık tercih edilmiştir. Işık oyunlarının yapıldığı bu sahnede iki 

arkadaşın üstlerinin çıplak olması dikkat çekmektedir. Yatak odasında geçen 

bu sahnede yatak üzerinde iki arkadaş öpüşürken görülmektedir. Bu sahnede 

sadece cinsellik çağrışımları değil ek olarak öpüşme eylemi de söz konusudur.  

Genç iki arkadaşın böyle bir videoyu çekerek paylaşması 18 yaş altı kullanıcılar 

için uygunsuz olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle videoya uyarı yazısı veya 

açıklamaya uyarı konulması gereklidir. Özellikle arkadaş vurgusunun 

yapılması 18 yaş altına mensup kişilerce kafa karıştırıcı olabilecektir. Bu kimlik 

bunalımı ve cinsel yönelim keşfi için önemli bir husustur. 

 

  

Görsel3: Taylerbrickeen Adlı Kullanıcının Two Best Friends İn The Room Akımı Videosu 

Bu akımın ikinci örneği samantha.bannister adlı kullanıcının 14 Nisan 

2021 (Görsel4)  videosudur. 89.7K (89 bin 700) takipçisi olan kullanıcının akım 

videosu; 6.7M (6 milyon 700 bin) izlenme, 1M (1 milyon) beğeni, 5424 yorum 

almıştır. 12.7K (12 bin 700) yeniden paylaşıma sahiptir. Kadın kullanıcı akıma 

erkek bir arkadaşı ile katılmıştır. Bu videoda mekân değişikliği yaşanmamıştır. 
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Videonun başından sonuna kadar mekân olarak oda kullanılmıştır. İki arkadaş 

yatakta otururken kadın kullanıcı akımın sözlerini tekrarlamaya başlamıştır. 

Daha sonra iki arkadaş öpüşüyor gibi yapmışlardır. Videoda ışık değişimi 

yaşanmamıştır. Fakat paylaşımı yapan kullanıcının kıyafet seçimi cinsel 

çağrışımlara müsaittir. Tişört içine iç çamaşırı giymeyen kullanıcı toplum 

tarafından tahrik edici nitelendirilen bir şekilde kameraya poz vermiştir. Göğüs 

bölgesini ön plana çıkarak oturarak dans eden kullanıcının daha sonra 

arkadaşına yönelerek öpüşüyor gibi yapması iki sahnenin birleşik 

algılanmasına dolayısıyla cinsel yakınlaşmanın temsil edilmesine neden 

olmuştur.  

 

Görsel4:Samantha.BannisterAdlı Kullanıcının Two Best Friends İn The Room Akımı Videosu 

 Yabancı örneklerden üçüncüsü 24 Nisan 2021(Görsel5) paylaşım 

tarihli maurena adlı kullanıcıya ait videodur. Bu video 15.6M (15 milyon 600 

bin) izlenmeye, 1.9M (1 milyon 900 bin) beğeniye, 30.6K (30 bin 600) yoruma 

ve 75.9K (75 bin 900) tekrar paylaşıma sahiptir.  Kullanıcının sayfası 186.8K 

(186 bin 800) kişi tarafından takip edilmektedir.  Kullanıcı akıma bir kız 

arkadaşı ile katılmayı tercih etmiştir. Aşağıdaki görüntüler ikinci kısımdan 

alınmıştır. Bu akımın iki farklı videosu kullanıcı tarafından paylaşılmıştır. 

Video odada yatakta oturan iki kadın ile başlamaktadır. Daha sonra müziğe 

eşlik edilmektedir. İkinci sahnede ise yatağa öpüşürken düşmektedirler. 

Kullanıcı ikinci sahnede cinsel çağrışım yapan kırmızı ışığı tercih etmiştir. 

Kullanıcı arkadaşıyla bir süre öpüşmüştür. Bu sahne bu sebeple cinsellik 

içeriyor olarak nitelendirilebilir. Kullanıcı herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. 

İki arkadaşın öpüşme içeren videoyu çekerek paylaşması 18 yaş altı kullanıcılar 

için diğer video örneğinde olduğu gibi uygunsuz olarak nitelendirilebilir. Bu 

nedenle videoya uyarı yazısı veya açıklamaya uyarı konulması gereklidir. 

Özellikle arkadaş vurgusunun yapılması 18 yaş altına mensup kişilerce kafa 



A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -8 | 748 

karıştırıcı olabilecektir. Bu kimlik bunalımını ve cinsel yönelim keşfi için 

önemli bir husustur. 

Bu akımın 2Türk kullanıcılı örneği ise ilaiydaa ve elyadagtekin adlı 

kullanıcılara aittir. Her iki kullanıcı da diğer kullanıcılara kıyasla daha az 

takipçiye sahiplerdir. İlaiydaa adlı kullanıcı 4073 takipçiye, elyadagtekin 15.1K 

(15 bin 100) takipçiye sahiptir. Kullanıcılar bu akıma birer video ile katılmıştır. 

Akıma şarkı ya da etiketle katılmayan bir kullanıcı daha tespit edilmiştir. 

35seroo adlı bu kullanıcı “Artık gerçekten en yakın arkadaşız” açıklaması ile 

paylaşımda bulunmuştur. Bu kullanıcının 35.5K (35 bin 500) takipçisi 

bulunmaktadır. 35seroo adlı bu kullanıcının videosu 4 Şubat 2022’de 

paylaşılmıştır. Bu son örnek oldukça önemlidir. Çünkü akım dışında çekilen bu 

videonun sahibi daha önce denenmiş ve yüksek izlenme getirmiş bu görüntüleri 

kendi sayfasını daha fazla yaymak amaçlı kullanmıştır. Bu da öğrenmenin 

gerçekleştiği anlamına gelmektedir. 

 

Görsel5: Maurena Adlı Kullanıcının Two Best Friends İn The Room Akımı Videosu 

 İlaiydaa adlı kullanıcı 7 Temmuz 2021’de(Görsel6) akım için video 

paylaşmıştır. Video 52.4K (52 bin 400) izlenme, 205 beğeni, 1 yorum almış ve 

6 kere yeniden paylaşılmıştır. Videoyu yakın arkadaşıyla odada değil dışarıda 

bir mekânda çekmiştir. Öpüşüyor gibi yaptıkları bu videoyu dışarıda çekmek 

konusunda bir çekinceleri olmamıştır. Bu kültürel algılarının diğer kuşaklardan 

farklı olduğunu göstermektedir. Akıma yakın kız arkadaşı ile katılan kullanıcı 

kadın-kadın eşleşmesi yapmış bulunmaktadır. Diğer videolarda olan cinsel 

çağrışım unsurları bu videoda bulunmamaktadır. Elyadagtekin adlı kullanıcının 

videosu ise erkek-kadın eşleşmesine sahiptir. 10 Ağustos 2021’de(Görsel7) 

paylaşılan bu video 58.9K (58 bin 900) izlenme, 1845 beğenme, 18 yorum 

almış ve 13 defa yeniden paylaşılmıştır. Bu kullanıcıda diğer kullanıcı gibi 

videoyu dış mekânda çekme tercihinde bulunmuştur. Işık değişimi 
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yaşanmamıştır ve diğer kullanıcı gibi cinsel çağrışım yapan sembol ve simgeler 

kullanılmamıştır. Kullanıcının videosunda iki arkadaş olayı canlandırırken 

kullanıcının erkek arkadaşı gülmeye başlamıştır. Bu durum en yakın 

arkadaşların öpüşmesinin komik bulunabileceğini göstermektedir. Arkadaş 

algısının kültürel anlamda yapı bozumuna uğradığı ve iki arkadaşın 

öpüşmesinin eğlenceli olacağı düşüncesi gençler arasında yaygınlaşmaya 

başlamıştır.  

 

Görsel 6: İlaiydaa Adlı Kullanıcının Two Best Friends İn The Room Akımı Videosu 

 

Görsel7: Elyadagtekin Adlı Kullanıcının Two Best  Friends İn The Room Akımı Videosu 

Son video incelemesi ise 35seroo adlı bu kullanıcının videosudur. Bu 

video başka bir Türk kullanıcının “En yakın arkadaşınızla öpüşmediyseniz 

gerçekten en yakın arkadaş mısınız?” (Görsel8)sorusuna cevaben çekilmiş 

olmasıdır. Bu video diğerlerinden farklı olarak meydan okuma değil duet (ikili) 

olarak adlandırılmaktadır. Meydan okuma içermesine rağmen ilk videoya 

cevaben çekilmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri 

sorulan sorudur. En yakın arkadaş toplum içerisinde saf sevgi duyulan, beraber 

vakit geçirilen ve sır paylaşılan arkadaş rolüne sahiptir. Fakat burada arkadaş 

rolünün alanının genişlediği kız ya da arkadaş ilişkisinin en yakın arkadaş ile 

harmanlandığı görülmektedir. Kullanıcı ise bu videoyu çektikten sonra 
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açıklamasında “Artık en yakın arkadaşız” ifadesini kullanmıştır. Eğer ilk 

anlamıyla düşünülürse bu algının kabul edildiği, ironi olarak düşünülürse bu 

algının doğru olmadığına inanıldığı anlamına gelmektedir.  

  

  

Görsel 8: 35seroo Adlı Kullanıcının Videosu 

Videoda erkek-erkek arkadaşlığı sergilenmiştir. Video 33.9K izlenme, 

2309 beğenme, 39 yorum ve 74 yeniden paylaşıma sahiptir. Kullanıcının 

kendisine ait sahnesinde evde ve odada olduğu görülmektedir. Videoda cinsel 

çağrışım yapacak sembol ve simgeler bulunmamaktadır. Two Friends İn The 

Room akımında kullanılan şarkı değil, kendi orijinal sesi kullanılmıştır. Fakat 

diğer akıma ait yüz ifadeleri ve hareketleri kullanılmış ve öpüşüyor gibi 

yapılmıştır. Bu videoya var olan Türk kültürü ile şuan uzlaşan bir görüntü 

olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yrn_xx adlı kullanıcı 5 Şubat 

2022’de “aferin aferin jxjdkslslslağ” şeklinde yorum yapmıştır.  

Bu kullanıcının yazım şeklinden dolayı Z kuşağına mensup olduğu 

düşünülmektedir. “jxjdkslslslağ” ifadesi Z kuşağının güldüm anlamında 

kullandığı rastgele basılmış tuşlarla oluşan ifade biçimidir. Kullanıcı teklifi 

onayladıktan sonra gerçekleştirdikleri eyleme gülmüştür. Bu algının diğer 

kuşaklara göre değiştiğini göstermektedir. 8 Şubat 2022’derbisckl0434 adlı 

kullanıcı “anlık benle bf” yorumunu yapmıştır. Bu ifade kullanıcının en yakın 

arkadaşıyla genel durumunun kullanıcının videosuna benzediğini ifade 

etmektedir. Sonucunda en yakın arkadaş ile öpüşmenin normalleştiği ve 

yabancılardan gelen bu rol değişiminin Türk kullanıcılar tarafından öğrenilerek 

gittikçe toplumsal algı haline gelebilme olasılığı bulunduğu anlamına 

gelmektedir.  
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3.3.Z Kuşağı TikTok Paylaşımlarında “Argo/Küfür” 

Argo veya küfür kadar el hareketleri sergilemek de TikTok içeriklerinde 

karşılaşılan davranışlardan biridir. İçeriklerde müziklerle ve şarkı sözleriyle 

senkronize edilerek el hareketleri yapılmaktadır. Bazı şarkıların sözleri 

sansürlenerek, el hareketleri tam yapılmayarak (fakat kişiler tarafından 

algılanacak şekilde) içerikler de oluşturulabilmektedir. Bu davranış 

biçimlerinin ergenlerde yetişkinlere oranla daha fazla gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Ergen grubunda bu davranış ve söylemler komik, normal ve 

eğlenceli şekilde algılanabilmektedir. Bununla birlikte TikTok’ta yayınlanan 

içeriklerde hem ergenler bağlamında hem de yetişkin kullanıcılar bağlamında 

küfür ve argo kullanımının yaygın olduğu gözlenmiştir. Özellikle dünya 

genelinde yayınlanan içerikler kadar Türkçe videolarda da bu durum yaygındır. 

TikTok kullanan ergenlerin söylemlerinde bozuk dil yapısının, kısaltmaların ve 

sembolik ifadelerin kullanıldığı saptanmıştır. TikTok sosyal medya 

platformunda cinsiyetçi, ırkçı, ötekileştirici ve aşağılayıcı ifadelere maruz kalan 

veya bu tarz ifadeleri tercih eden ergenler de bulunmaktadır. 

Küfür ve argo kullanımın yaygın kullanımını tespit etmek amacıyla 

akımlar, etiketler ve videolar 1 yıl boyunca incelenmiştir. Belli ifade 

biçimlerinin diğerlerine göre daha fazla kullanıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle 

Z kuşağı arasında bazı kelimelerin kısaltıldığı ve değiştirildiği saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra Türkçe ve İngilizce kelimelerin kullanımı yaygındır. Örneğin 

“müq”, “mük”, “muq” ifadeleri “mükemmel” ifadesini karşılamaktadır. “Bro” 

ve “sis” gibi seslenme ifadeleri de oldukça yaygındır. Bro, brother kısaltması, 

yani erkek kardeşi karşılarken; Sis, sister yani kız kardeşi karşılamaktadır.  Her 

ikisi de yakın arkadaş anlamında kullanılmaktadır. Yakın arkadaş ile paylaşılan 

videolarda “best”, “bestfrieds”, “bf” ve “bestie” ifadeleri de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Son olarak ise küfür içeren “amq” ve “amk” ifadeleri 

kullanılmaktadır.  E-sözlüklerde yapılan araştırmalar sonucunda bu kısaltmanın 

iki anlamda kullandığı öğrenilmiştir. İlki “az mantıklı konuş”, ikincisi “amına 

koyayım” anlamında kullanılmaktadır.  

Yaygın olan bu kullanımlar için az beğenili ve çok beğenili ayrımı 

yapılmaksızın örnekler bulunmuştur. Küfür akımlarının olduğu tespit 

edilmiştir. Bu tespiti kanıtlamak için bir kullanıcının duygu ve düşüncelerine 

yer verilmiştir. Sırasıyla bu örnekler incelenmektedir. İlk olarak diğer 
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akımlarda da sıklıkla görülen “bestim” ifadesi alınmıştır.  Aşağıdaki örneklerde 

görüldüğü gibi kadın ya da erkek fark etmeksizin kullanılan bir ifadedir.  

İkinci örnek “mükemmel” ifadesinin argo kullanımlarıdır.  “Müq”, 

“muq” ve “mük” ifadeleri; sıfat, duygu belirtme ifadesi olarak 

kullanılabilmektedir. “Efsane” ifadesinin de “efso” olarak kısaltıldığı 

görülmektedir. Gençlerde bu tarz kelime oyunları yaygın olmakla birlikte, 

video konuşmalarında da yazı dili kadar yaygın kullanıldığı saptanmıştır. 

Kelimeler İngilizceden ya da Türkçeden olabilmektedir. Etiket yöntemiyle 

aratıldığında içerisinde bu kısaltmaların bulunduğu videolara ulaşmak oldukça 

kolaydır. 

Son olarak ise “amq” ve “amk” örnekleri verilmiştir. İlk örnekte kullanıcı 

açıklama kısmına “arkadaş çıkamio amq kaldı” şeklinde yazı yazmıştır. 

“Çıkamıyor” yerine “çıkamio” ifadesi kullanması Türkçe kullanımına dikkat 

etmediğinin de göstergesidir. Aynı şekilde herkesin görebileceği şekilde küfür 

yazmayı da tercih etmiştir. Kullanıcı HaHa adlı takipçisinden “Tutmalıydı la” 

şeklinde yorum almıştır. Cevaben “Sarma knk ya” şeklinde cevap vermiştir. 

Buradan yola çıkarak iki kişi arasında argo konuşmanın sosyal medyada garip 

karşılanmadığını söylemek mümkündür. Kullanıcının başka sözcüklerde 

kısaltma yaptığı da görülmektedir. “Knk”, “kanka” gibi sözcükler yine en yakın 

arkadaşı kapsamaktadır.  

İkinci örnekte kullanıcı “2 volimler benim sıfat amq” olarak videosuna 

açıklama yazmıştır. Volim bir içki çeşididir. Kullanıcı sarhoş olduktan sonraki 

halini videoya çekerek paylaşmıştır. Kullanıcının sarhoşluğa tepki olarak 

küfürettiği görülmektedir. Kullanıcının videosuna bowerpretty adlı kullanıcı 

“of cok pis baş dönmesi oluyo lan” şeklinde yorum yapmıştır. Cansuuuu._3 adlı 

kullanıcı ise “olm ilk icisimdi 2 tane içtim yavaş yavaş beni çarpmadı lan sadece 

yüzüm kızardı aq” şeklinde yorum yapmıştır. Bu durum kullanıcılar arasında 

geçen diyaloglarda argo ve küfürlü kullanımın sosyal medyada da olabileceğini 

göstermektedir. Keşfet etiketinin kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda 

tanımadıkları kullanıcıların bu ifadeleri görmesini umursamadıkları 

düşünülmektedir.  

Üçüncü örnekte ise kullanıcının video açıklamasına “Oha amq” yazdığı 

görülmektedir.  Kullanıcı 17 yaşında olduğunu ama daha büyük gösterdiğini 

anlatmak istediği bir video çekmiştir. Takipçileri ise aynı şekilde kaç 

göründüklerini yazan yorumlarda bulunmuşlardır. Sanane adlı kullanıcı “Lan 
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seninki gene iyi ben 43 çıktım”, Larasu3g adlı kullanıcı “26 çıktım laa”, Büşra 

adlı kullanıcı “lan 13 üm 29 ciktim” şeklinde yorum yapmıştır. Görüldüğü gibi 

argo kullanımı 13 yaşında kullanıcılar tarafından da kullanılmaktadır. Bu 

durum ergenlerde argo ve küfür kullanımı olduğunu göstermektedir. Daha da 

önemlisi “lan” gibi ifadeler oldukça yaygındır. Yorum yapmak düşünme süreci 

gerektiren bir eylemdir bu sebeple kullanıcılar bir anda değil bilerek ve 

isteyerek bu ifadeleri kullanmaktadır. 

Son örnek ise küfürlü akımlar ile ilgilidir. Bir kullanıcı küfür içeren 

akımlara karşı video çekmiştir. Videosuyla ilgili gelen yorumlarda ise neden bu 

akımların yapıldığını açıklamıştır. Abdulkadirrvk adlı kullanıcı videosunda 

“Böyle küfürlü sesleri akım yapmayın babam TikToklarımı izliyor” demiştir. 

Görüldüğü üzere babanın bu seslere tepki vereceği kullanıcı tarafından 

düşünülmüştür. Babasının kuşağı küfür etmeyi toplum içinde hoş bir durum 

olarak değerlendirmeyen bir kültüre sahip olması muhtemeldir. Bunun üzerine 

1ngkayaa adlı kullanıcı “çekme kank” demiştir. Bunun üzerine kullanıcı 

“Çekmek zorundayım TikTok bura akımlara uymak lazım” şeklinde cevap 

vermiştir. Kullanıcının video çekmek zorunda olduğunu belirtmesi her akımda 

olduğu gibi yüksek izlenme, beğeni, yorum beklentisi ile ilgilidir. TikTok 

platformunun akımlardan beslendiğini bu sebeple de akımlara uymanın 

gerekliliğine dikkat çekmiştir.  

SONUÇ 

Sosyal medya kullanımının kimlik, kültür ve toplumsal algıya dolaylı ya 

da doğrudan etkisini görebilmek için yapılan bu araştırmanın sonucunda 

kullanıcıya bağlı olarak etkinin değişebileceği sonucuna varılmıştır. 

Kullanıcıların yaptıkları paylaşımların esas alındığı incelemelerde şiddet 

içeriklerinin kurmaca ve gerçek içerik olmak üzere iki şekilde video olarak 

çekildiği ve paylaşıldığı sonucuna varılmıştır. İncelemelerde kurgusal 

içeriklere gelen beğeni ve verisel değerlerin gerçek şiddet görüntülerinin 

paylaşımına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Şiddet içeriklerinin sosyal 

medya uygulaması olan TikTok’ta paylaşılması çok fazla sayıda kullanıcının 

ilgisini çekmektedir. Örneklerde de görüldüğü gibi birçok videoda ergenlerin 

şiddet içerikleri ürettiği, yorum yaptığı, beğendiği veya kendisiyle 

özdeşleştirdiği ifadelerine ulaşılmıştır. Şiddet kültürünün TikTok beğeni, 

izlenme, yorum ve akımları ile desteklendiği düşünülmektedir. 18 yaş altı 
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bireylerde ise kavgacı kimliklerin dışa vurumu gözlemlenmiştir.  Bu gruptaki 

bireyler için şiddetin bir güç temsili olarak görüldüğü sonucuna varılmıştır. 

Videolarda kurban ile özdeşleşme fazla yaşanmamış, şiddet uygulayan kişi 

övgüler ile sahiplenilmiştir. Şiddet uygulayanın beğeni topladığı, özenildiği ve 

bu içeriğin kaliteli olduğuna ilişkin toplumsal bir algı oluşturulduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Cinsel aktivite imalarını ve cinsel aktiviteyi ön plana çıkaran videolardır. 

Bu videolar kız arkadaş, erkek arkadaş ya da yakın arkadaş arasında ilişkilerin 

videoya çekilmesini içermektedir. 2020’den itibaren yakın arkadaşla cinsel 

birleşim yaşanabileceğine ilişkin imalar ile başlayan akımlar olmuştur. 2021’de 

ve 2022’de benzer akımlar ortaya atılmıştır. Akımlar genelde şarkı ve ışık 

kullanımı ile desteklenmektedir. Sonucunda erkek-erkek arkadaşlığı, erkek-

kadın arkadaşlığı ve kadın-kadın arkadaşlığı hakkında düşüncelerde değişimler 

meydana gelmiştir. Kimliğin bir parçası olan cinsel yönelimin keşfedilmesinde 

bu akımların etkili olabileceği düşünülmektedir. Daha önceki kuşaklarda erkek-

erkek öpüşmesi, kadın-kadın öpüşmesi kınanırken, Z kuşağında bu etki 

kırılmıştır. Videolarında arkadaşları ile öpüşmenin ya da öpüşüyor gibi 

yapmanın Z kuşağı tarafından normal karşılanması toplumsal algıda değişimler 

yaşandığını göstermektedir. Cinsel imaların ve aktivitelerin kamera karşısında 

sergilenmesine ait kültürel tutumda da değişim yaşanmıştır. Kullanıcılar 

çektikleri videolarda performans sergilemekte ve bu performansı belli bir süre 

sonra diğer videolarına da yansıtmaktadır. 

Argo ve küfür kullanımıyla beraber bozuk Türkçe kullanımı TikTok 

kullanıcılarının paylaşımlarında görülmüştür. Kullanıcılar gerçek hayatta 

sergiledikleri konuşma biçimlerini sosyal medya platformu olan TikTok’ta 

rahatça sergileyebilmektedir. Özellikle bazı kısaltmalar, argo ifadeler 

yaygınlaşmıştır. Spesifik küfürlerin kullanımı da söz konusudur. 18 yaş altı 

kullanıcıların ifade biçimlerinin özgün olduğu saptanmıştır. Kendileri arasında 

diyalog kurarken kalıp ifadeler kullanmaktadırlar. Bu, kültürün bir parçası olan 

dil kullanımının değiştiğini göstermektedir. Yaygınlaşan eğitim şartlarına 

rağmen kullanıcılarda oldukça fazla bozuk Türkçe kullanımı yaygındır. 

Gözlemlerin ve incelemenin sonucunda internet yayıncılığını parçası olan 

sosyal medya uygulamalarında yer alan kullanıcılar kimlik, kültür ve toplumsal 

algı bağlamında değişimler yaşamışlardır. 
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Bu araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç; TikTok uygulamasının 

akım, müzik, filtre gibi özgün materyallerden de yararlanarak şiddet, cinsellik 

ve argo/küfür içeriklerinin izlenme, beğeni, yorum sayıları gibi verileri 

kullanarak teşvik ettiği ve yaygınlaştırdığıdır. TikTok maddi ve toplumsal 

çıkarlar elde etmek amacıyla bu içeriklerin yayılımına destek vermektedir. 

Diğer sosyal medya şirketlerinde de olduğu gibi özel alanın kamuya açılmasını 

sağlamaktadır. Kullanıcıların daha fazla şiddet, cinsellik içeren paylaşım 

yapmasına dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır.  

Kültürel etkileşimin olumlu yönleri olduğu kadar, toplum yapısını 

bozabilecek yönleri de bulunmaktadır. Dijital okuryazarlığın yaygın olmadığı 

ülkelerde ve ülkemizde ergenlere örnek olan kullanıcılar uygunsuz içerikler 

paylaşarak kimlik oluşumuna, kültürel bozulmalara ve asimilasyonlara, 

evrensel bir toplumsal algıya olumsuz olarak dolaylı veya doğrudan etki 

etmektedir. Bu etkinin en temel örneği öğrenme ile gerçekleşen davranışın 

yeniden üretimidir. Bu sebeple TikTok gibi platformlarda yaş sınırlamalarını 

ve içerik kontrolünü kapsayan; şiddet, pornografi ve argo kullanımı içeren 

paylaşımların önlenmesini kapsayan denetim mekanizmalarının oluşturulması 

gereklidir. TikTok’un getirmiş olduğu “şikâyet et” ve benzeri önlemleri yasal 

bir önlem olmasına karşın yeterli değildir.  
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