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ÖNSÖZ 

Duygu ve düşüncelerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasını ve 

paylaşılmasını ifade eden iletişim, esasında bir anlam yaratma sürecidir. Bu 

süreçte ortak simgeler sistemi olarak dilin kullanılması, anlatmayı ve 

anlaşılmayı sağlayarak iletişimin sağlıklı şekilde işlemesini sağlamaktadır. 

Bazen de aynı sözel ya da sözsüz simgeler farklı kültürel yapılarda değişime 

uğrayarak farklı anlamları beraberinde getirmekte ve kişiler arasındaki iletişimi 

etkilemektedir. Dinamik bir etkileşim süreci olarak iletişim sayesinde bireyler, 

çevresindeki diğer insanlarla bağ kurmaya çalışmaktadır. Bunun için bazen bir 

fotoğraf, bir kelime, bir resim ya da bir bakış bile iletilmek istenen mesajı karşı 

tarafa ulaştırmaktadır. Zaman içerisinde teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim 

araçları farklılaşsa da insanoğlunun isteklerini, arzularını, beklentilerini ya da 

hayallerini bir başkasına anlatma ve onunla paylaşma ihtiyacı değişmemiştir.  

Sosyal bir varlık olarak bu ihtiyacını ancak iletişim sayesinde 

karşılayabilmiştir. Bireylerin yanı sıra kurumlar ve markalar da ortaya 

koydukları ürünlerini ve hizmetlerini hedef kitlesine doğru şekilde 

anlatabilmek için iletişime başvurmak zorundadır. Bu süreçte yalnızca mesaj 

aktarımı yeterli değildir. Aynı zamanda iletişimin önemli bir unsuru olarak 

geribildirim mekanizmasının da işletilerek, hedef kitlenin düşüncelerinin 

öğrenilmesi ve bu doğrultuda mesajların inşa edilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda iletişim sürecini sağlıklı şekilde yürüten kişilerin ve kurumların her 

daim kazançlı çıkacağını söylemek mümkündür. 

Editörler:  

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

Doç. Dr. Ali Fikret AYDIN 
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GİRİŞ 

Sinema, anlatı ve hareketliliğin imkânlarını en etkili ve estetik şekilde 

kullanabilme yetisine sahip özgün bir sanat dalıdır. Sinemanın sahip olduğu 

bu anlatı yetisinin en geleneksel yöntemi olan klasik anlatı yapısı, temellerini 

Antik Yunan’daki Dionysos şenliklerinde gerçekleştirilen keçi türküleri ve 

tragedya oyunlarından alırken, bu anlatı yapısının karşısında yer alan modern 

anlatı ise Vertov ve Brecth’e kadar uzanmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun 

tek derdi izleyicisine ulaşamayacağı bir dünyayı sunmak olan sinemanın 

zaman içerisinde bir endüstri haline dönüşmesi, bu anlatı yapılarının 

incelenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Rus biçimcilerden 

esinlenen David Bordwell ve Kristin Thompson’ın ortaya koydukları eserler, 

film anlatılarının incelemesinde neoformalist yaklaşımın temellerini 

oluşturmuştur. Bu neoformalist yaklaşımın temelinde de, yine David Bordwell 

ve Kristin Thompson’ın ileri sürdüğü biçimsel analiz teknikleri yer 

almaktadır. Bu çalışmada, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un 

gerçekleştirdiği 2013 yapımı Yozgat Blues filmi ile Kaan Müjdeci’nin 

yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı Sivas filminin neoformalist yaklaşım 

çerçevesinde anlatısal ve biçimsel olarak analizi yer almaktadır. Çalışma 

kapsamında ilk olarak sinemadaki anlatı kavramı açıklığa kavuşturulmuş, 

daha sonra neoformalist yaklaşımın temel kavramları üzerine kısaca 

değinilmiştir. Son olarak neoformalist yaklaşımın doğrultusunda sinemadaki 

biçim kavramında söz edilmiştir. Çalışmanın tüm bölümleri David Bordwell 

ve Kristin Thompson’ın bu yaklaşım çerçevesinde ortaya koyduğu görüşler 

üzerinden ilerlemiştir. Bu bağlamda ele alınan filmler, anlatı ve biçimsel 

olmak üzere iki ayrı koldan değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Anlatı yapısı 

içerisinde olay örgüsü, öykü, neden-sonuç, zaman ve mekân kavramları ele 

alınırken, biçimsel düzeyde işlev, benzerlik – yineleme, farklılık – çeşitleme, 

gelişme ve uyum kavramları ele alınmıştır. 

 

1. SİNEMADA ANLATI KAVRAMI 

Herhangi bir olayın anlamının inşa edilebilmesi için ihtiyaç 

duyduğumuz anlatılar, insanlık tarihinin var olduğu günden bu yana gündelik 

yaşantımızda sıkça karşılaştığımız bir kavramdır. İnsanların birbirleri ile 

iletişim kurabilmeleri ve geçmişten gelen bir takım bilgileri elde edebilmeleri 

açısından son derece önemli olan anlatı kavramı, temelde zaman, mekân, 
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neden, sonuç ilişkileri ile birbirine bağlanan olaylar dizisini ifade etmektedir. 

Mutlu’ya (2004, 28) göre, Latince ‘gnaus’ yani bilme kelimesinden gelen 

anlatı, mantıksal bağlamda birbiri ile ilintili ve zaman içerisinde gelişim 

gösteren herhangi bir konunun aktarılmasıdır. Bir başka tanımda ise anlatı, 

zaman ve mekân içerisindeki neden-sonuç ilişkisine bağlı olaylar zinciri 

olarak vurgulanmaktadır. Bu bağlamda anlatı, genel bir ifade ile öykü terimi 

ile kastedilen şeydir (Bordwell ve Thompson, 2008, 75). 

Günümüzde tiyatro, edebiyat, resim, müzik gibi pek çok sanat dalının 

temelinde de, bir şeyleri anlatabilmek adına anlatı kavramına 

başvurulmaktadır. Zaman ve mekan farklılıklarıyla birlikte çeşitli duygu ve 

düşüncelerin izleyicisine sunan sinema da, en etkili anlatım araçlarından birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema tarihinde Lumière Kardeşlerin ilk 

gösterimlerinin ardından her geçen gün bacasız bir sanayiye dönüşen sinema, 

bu yolculuğunda filmlerin dili ve anlatımında Alman, Sovyet, yeni Dalga, 

Hollywood gibi çeşitli akımların etkisi altında kalmıştır. Fakat tüm bu 

akımların arasında özellikle anlatım biçimi olarak klasik anlatı biçimi, 

yönetmenler tarafından oldukça fazla kullanılmaktadır. Oluk’a (2013, 83) 

göre, sinemada sinematografik anlatım araçları ile öykü anlatmanın popüler 

biçimi olan klasik anlatı, 1920li yıllarda Hollywood stüdyo sistemi tarafından 

geliştirilen ve dünyaya yayılan bir anlatı biçimidir. 

Temelde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan klasik sinema 

anlatısı, bu örgüyü belirli bir nedensellik ilkesi çerçevesinde 

yapılandırmaktadır (Bakır, 2008, 68). Merkez anlatının içerisinde yer alan bir 

karakter, anlatıyı ilerletebilmesi için bir arzuyla donatılmıştır. Dolayısıyla 

anlatının gelişimi karakterin arzusuna ulaşması demektir. Fakat klasik anlatı 

yapılarında arzunun bir hedefe ulaşmayla ilişkilendirilmesi tek öge değildir. 

Bu noktada karakterin karşısına bir engel olarak onunla zıt hedefleri bulunan 

başka bir karakter çıkar. Sonuç olarak kahraman arzusundan vazgeçmez ve 

arzu dolu hedefine ulaşabilmek için içerisinde ve karşısında bulunan 

olumsuzlukları lehine çevirmeye çalışır. Filmin sonunda ise güçlü bir final 

sunulur ve izleyici, tüm karakterlerin kaderleri de dâhil olmak üzere meydana 

gelen çatışmaların bir sonuca bağlandığından emin hale gelir (Bordwell & 

Thompson, 2008, 94-95).  

Klasik anlatı yapılarında izleyici ile kurulan ilişki de oldukça önemlidir. 

Zaman ve mekân başta olmak üzere diğer tüm dış etkenler bir kenara 
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bırakılarak izleyicinin odak noktası filmin akışına ve karaktere 

yönlendirilmektedir. Bu noktada ilginin kaybolmaması adına anlatılarda 

izleyicinin yaşadığı deneyim ya da tahminler hemen doğrulanmaz. Böylece 

izleyici, çeşitli tahmin oyunlarıyla sürekli merak içerisinde tutulmaktadır. 

Kısacası izleyici, karakter ile özdeşleşerek olayın içerisine dahil edilir. Kendi 

gerçekliğini, bilincini geride bırakan izleyici karakteriyle birlikte oluşturulan 

kurmaca evrende yaşamaya başlar. Buradaki özdeşleşme, izleyicinin kendini 

film kahramanıyla bir tutup, onun başından geçenleri kendi yaşıyormuşçasına 

karaktere kapılması demektir (Özön, 2000, 530). Böylece izleyici özdeşleşme 

ile bir hazza da ulaşmış olur. Klasik anlatı filmi izleyicisinin aldığı haz, 

algılamanın, dikizciliğin, başkalarına ait görüntülerin, konuşmaların ve 

öykülerin dışarıdan izlenmesinin verdiği hazdır (Erdoğan, 1992, 69).  

Klasik anlatı yapısının karşısında yer alan modern anlatı yapısı ise, 

Vertov (1896-1954) ve Brecht’e (1898-1956) kadar uzanmaktadır. İlk olarak 

edebiyat alanı içerisindeki roman türünde ortaya çıkan ve daha sonra 

sinemaya uyarlanan bu anlatı biçiminde asıl amaç, özdeşleşmeyi kırmaktır. 

Çağdaş anlatı yapısında, klasik anlatıda olduğu gibi belirli bir başlangıç ve 

son da yoktur. Filmler, olağan bir yaşam döngüsü içerisinde başlar ve biter. 

Dolayısıyla bu tür anlatılarda izleyici, düşünmeye sevk edilir. Filmdeki zaman 

ve mekân kavramları da akılcı bir düzlem üzerinde işlemez. Şimdinin geçmiş 

ve gelecekle iççice geçtiği bu yeni zaman anlayışında, bireyin duyumsadığı 

öznel zaman gösterilmektedir (Gürkan ve Ozan, 2014, 160). 

İster klasik ister modern olsun, her sinema anlatısı izleyicisine bir 

şeyler aktarabilmek adına kendisine özgü teknikleri kullanmaktadır. 

Mizansen, ses, kurgu, sinematografi gibi film stilini belirleyen tekniklerle 

desteklenen bu anlatı yapıları, temel olarak olay örgüsü, öykü, neden-sonuç 

ilişkisi, zaman ve mekân kavramlarının etrafında şekillenmektedir.  

Yönetmenin anlatmak istediği ya da izleyicinin gösterilenden anladığı 

tüm olaylar dizisi, anlatı içerisindeki öyküyü oluşturmaktadır. Olay örgüsü 

ise, filmde duyulabilen ve görülebilen her şeyi ifade etmektedir. Daha net bir 

ifade ile öykü, tanık olmadığımız diegetik olayları ima ederek olay örgüsünün 

ötesine geçerken, olay örgüsü de diegetik olmayan görüntüleri ve sesleri 

sunarak öykü dünyasının ötesine geçmektedir. Bu bağlamda öykü ve olay 

örgüsü, anlatıyı üç etken üzerinden etkilemektedir. Bunlardan ilki olan 

nedensellik, filmdeki anlatılarda genellikle karakterler üzerinden 
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kurulmaktadır. Bu karakterler gelişen olayları ya tetikleyen ya da tepki veren 

olarak filmin biçimsel sistemi içerisinde önemli rol oynamaktadır. Fakat yine 

de bütün nedenler ve sonuçlar bir anlatı içerisinde sadece karakterler 

üzerinden ortaya çıkmamaktadır. Örneğin doğal bir felaket, filmin anlatısı 

içerisinde bir aksiyona sebep olabilir. Dolayısıyla nenden-sonuç ilişkisi 

çerçevesinde izleyici olaylar arasında bir bağlantı kurmaya çalışır. Buna 

karşılık bazı durumlarda filmin olay örgüsü bize meydana gelen sonuçların 

nedenlerini vermeyebilir. Bu durum, izleyicinin anlatıya olan merakını 

arttırmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun nedenler ve onların sonuçları 

zamanla olmaktadır. Zaman kavramı da anlatı etkileyen ikinci kavramdır. Her 

hangi bir filmi izleyen kişi, öykü zamanını olay örgüsünün sundukları 

çerçevesinde şekillendirmektedir. Anlatıyı etkileyen zaman kavramının 

ardından, üçüncü olarak ise mekân kavramı gelmektedir. Film içerisindeki 

öykünün geçtiği yer aynı zamanda olay örgüsünün geçtiği yeri 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla çoğu anlatı içerisinde sadece nedensellik ve 

zaman öne çıkmaktadır. Fakat bazı durumlarda anlatı, izleyicisine bu 

mekânları göstermeyerek, düşünmeye sevk etmektedir (Bordwell ve 

Thompson, 2008, 76-82). 

Sinemada anlatıların bilimsel olarak incelenmesi ise, sadece yukarıda 

ifade ettiğimiz olay örgüsü, öykü, zaman ve mekân kavramları altında 

değerlendirilmemektedir. Her hangi bir anlatının analiz teknikleri, temelde 

Şklovski, Propp, Tomaşevski gibi Rus Biçimciliğinin önemli isimleri 

tarafından geliştirilmiştir. Bu bağlamda neoformalist yaklaşım temelli 

analizler de Rus biçimcilerin çalışmaları doğrultusunda sinemaya uyarlanmış 

ve sıkça kullanılmaktadır. 

 

  2. SİNEMA ANLATISINDA NEOFORMALİST 

YAKLAŞIM 

Anlatı çözümlemeleri içerisinde yer alan neoformalist yaklaşım, Rus 

biçimcilerden esinlenen David Bordwell ve Kristin Thompson’a 

dayanmaktadır. Bordwell, Historical Poetics of Cinema adlı makalesinde bu 

yaklaşımın temel sorularını, bitmiş bir sanatsal ve anlatısal yapıtın belirli 

etkiler yarattığı prensiplerin neler olduğu ve bu prensiplerin nasıl ortaya 

çıktıkları üzerinde temellendirmektedir (Bordwell, 1987, 371). Bordwell’in 

ortaya attığı bu iki soru doğrultusunda incelenen anlatı yapıları, araştırmacıya 
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o sanat yapıtının sahip olduğu anlatı araçlarının karşılıklı ilişkisi hakkında bir 

takım bilgiler sağlamaktadır. Thompson (1988, 4) ise, bu yaklaşımı Marksist 

ya da psikanalitik film kuramının tersine yukarıdan aşağı bir süreçle değil, 

aşağıdan yukarıya bir süreç ile çalıştığını ve bir anlatı yapısına bir takım 

soruların sorularak bunların cevaplarının alınması şeklinde işlediğini ifade 

etmektedir. 

İzleyicinin sanat yapıtına aktif bir şekilde katıldığı neoformalizmde, en 

önemli unsurlardan bir tanesi farklılaşmadır. Bu bağlamda herhangi bir film 

anlatısının orijinal olabilmesi, kendinden önceki anlatıları farklılaştırma 

yeteneğine bağlıdır. Neformalizm için önemli olan bir diğer kavram da araçtır. 

Araç kavramı temelde, bir filmin ortaya çıkarılmasında kullanılan 

sinematografi, mizansen, ses, kurgu gibi unsurları ifade etmektedir. Bu 

unsurlar sanat yapıtını farklılaştırmak adına kullanılan ve bu farklılığı 

belirlemeye yarayan yapılardır. Thompson (1988, 15), araç ve farklılaştırma 

arasındaki bu ilişkide, işlev ve motivasyon kavramlarının altını önemle 

çizmektedir. Ona göre bir filmin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçlar, her 

film eseri içerisinde farklı işlevlere sahip olabilmektedir. Bu noktada bir film 

anlatısının analizini yapan araştırmacı, kullanılan aracın bağlamına göre onun 

üstlendiği işlevi bulmalıdır. 

Bunun yanı sıra neoformalist yaklaşım, film izleme süreci içerisinde 

izleme, hatırlama ve sonuç olguları ile ilişkili olan şema kavramının da altını 

çizmektedir. Bir filmi hazır şekilde izlemeye gelen izleyici, bu şema sayesinde 

film anlatısındaki olayları tanımlamakta ve anlatıyı zaman, uzam ve 

nedensellik ilişkisi çerçevesinde birleştirebilmektedir. Dolayısıyla buradaki 

bütün süreç, anlatı yapısının kendisi ile izleyicinin algısal donanımına bağlı 

olarak elde ettiği deneyim ile işlemektedir (Topçu, 2012, 42).  

 Neoformalist kuramcıların, film anlatılarını psikanaliz ve post 

yapısalcılık çerçevesinde yorumladığı bu yaklaşım, aynı zamanda hermenetik 

yaklaşım ile yapılan film analizi yöntemlerini reddetmektedir. Dolayısıyla 

Slavoj Zizek gibi pek çok kuramcı bu yaklaşımı eleştirmiştir. Eleştirilerin 

temelinde ise, genellikle neoformalist yaklaşımın bir sanat yapıtının metinsel 

olarak şekillenmesinde kültür ve ideolojinin rolünün es geçildiği yatmaktadır 

(Gürkan ve Ozan, 2014, 156).  

Neoformalist yaklaşım her ne kadar bir takım eleştirileri beraberinde 

getirse de, günümüzde film anlatılarının incelenmesinde oldukça önemlidir. 
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Yaklaşımı bu denli önemli konuma getiren nokta ise, neoformalist yaklaşımın 

içyapısının işleyişinde sinemadaki biçim kavramının yatmasıdır. Bu bağlamda 

neoformalist yaklaşımın temelini oluşturan David Bordwell ve Kristin 

Thompson, yine bu doğrultuda film anlatılarının incelenmesinde film biçimin 

işlevlerine vurgu yapmaktadır.  

 

3. SİNEMADA BİÇİMİN ANLAMI 

Biçim en genel tanımıyla, herhangi bir şeyin maddeleşmiş durumunu, 

gerçekleştiğinde ortaya çıkan görünümünü ifade etmektedir. Bu bağlamda 

çevremizde bulunan tüm nesnelerin bir biçimi vardır. İster doğal yollarla 

meydana gelmiş olsun, ister insan eliyle oluşturulmuş olsun her nesnenin 

biçimi, bize onunla ilgili bir takım görsel çizgileri aktarmaktadır. Özellikle 

sanat dalları içerisinde sıkça kullanılan bu kavram, önemli bazı düşünürler 

tarafından da estetik bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Aristoteles’te biçim, 

duyular ile kavranabilen bir yapıyken, Kant biçim kavramını zihnin bir 

görüngüde önsel olarak kavradığı şey olarak tanımlamaktadır. Hegel ise 

biçimi, bir şeyin derin içeriğinin ona zorunlu olarak kazandırdığı somut, yani 

dış görünüş olarak ifade etmektedir (Şölenay, 1997, 138). 

Yedinci sanat olarak nitelendirilen sinemada ise, bu biçim kavramı 

estetik bir model olarak 20. yüzyılın başlarından itibaren sinematografik bir 

üslup olarak dikkat çekmektedir. Sinemanın kendi içsel dinamikleriyle ortaya 

çıkan bu biçim anlayışı, bir yandan sinematografik dilin gelişmesini 

sağlarken, diğer yandan da tekniki açıdan bir evrimin yaşlanmasına neden 

olmuştur. Bu doğrultuda sinemada biçimsel olarak ortaya çıkan görüşler 

Munsterberg, Eisenstein ve Arnheim gibi biçimci kuramcıların ortaya 

koyduğu kuramlar sayesinde bir yöntem olarak anılmaya başlanmıştır 

(Denizel, 2014, 184). 

Sinemanın ilk yılarından itibaren ortaya çıkmaya başlayan biçimcilik 

anlayışı, zaman içerisinde farklı yönetmenlerin farklı biçimsel özellikleri 

taşımasına neden olmuş ve sinemada biçim üzerine yapılan araştırmaların 

artmasına neden olmuştur.  Sinema tarihine göz attığımızda birçok yönetmen 

tarafından ortaya konulan sayısız filmde, her yönetmenin kendine özgü bir 

biçemi olduğu görülmektedir. Bu biçim anlayışının temelinde ise, anlatı 

yapısı, sinematografi, mizansen, kurgu ve ses gibi çeşitli sinemasal anlatımın 

temel öğeleri yer almaktadır. (Serter, 2009, 136). 
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David Bordwell ve Kristin Thompson (2008, 65-71) ise, Film Sanatı 

adlı çalışmalarında film biçiminin ilkelerini beş ilkeye ayırarak bunları işlev, 

benzerlik ve yineleme, farklılık ve çeşitleme, gelişme ve uyum-uyumsuzluk 

açısından değerlendirmiştir; 

Bu beş maddelik ilke içerisinde ilk sırada yer alan işlev, neformalist 

yaklaşımın temelinde de yer alan, bir film içerisindeki herhangi bir öğenin 

‘Bunun işlevleri nedir?’ sorusu etrafında şekillenmektedir. Bir öğenin 

işlevinin kavranabilmesi için diğer öğelerin neyi sunması gerektirdiğini 

sormak, işlev ilkesinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun diğer bir 

yolu ise, o öğenin motivasyonunu düşünmektir. Filmdeki her öğenin orada 

olmasının haklı bir nedeni vardır. Dolayısıyla bu haklılık o öğe için bir 

motivasyondur.  

İkinci sırada yer alan benzerlik ve yineleme işlevi ise, herhangi bir filmi 

anlayabilmemiz açısından bir temel oluşturmaktadır. Her filmin 

başlangıcından sonuna kadar, diyalog, kamera, ışık, ses, karakter davranışı, 

aksiyon gibi pek çok noktada yinelemeler bulunmaktadır. Bu biçimsel 

yinelemelerin tanımlanması için kullanılabilecek en uygun tanım ise motiftir. 

Yinelemenin yanı sıra film biçimi içerisinde anlatılar, birebir kopyalamadan 

farklı olarak benzerlikleri kullanmaktadır. Benzerlik sayesinde izleyicinin iki 

ya da daha fazla farklı öğeyi karşılaştırması sağlanmaktadır. 

Fakat bir film sadece benzerlik ve yineleme ilkelerinden 

oluşmamaktadır. Bunun dışında bazı değişimlerin ya da çeşitlemelerin olması 

gerekmektedir. Bundan dolayı farklılık, film biçiminin bir diğer temel ilkesini 

oluşturmaktadır. Öğeler arasındaki farklılıklar pek çok kez onlar arasındaki 

kesin karşıtlıklar için keskinleşmektedir. Bu bağlamda karakterler arasında 

yaşanan çatışmalar, biçimsel olarak ortaya çıkan karşıtlıklarda en büyük 

örneği oluşturmaktadır. Fakat karşıtlıklar üzerinden yaratılan bu farklılıkların 

sadece karakterler üzerinden yaratılması tek seçenek değildir. Ortamlar, 

aksiyonlar ve diğer tüm öğeler de birbirileri ile zıt olabilir.   

Film biçimi içerisinde daha önce ifade ettiğimiz benzerlik ve 

yinelemenin nasıl işlediğinin farkına varılmasının bir diğer yolu da gelişimdir. 

Biçimsel gelişme film anlatısı içerisinde başlangıçtan sona doğru gelişen bir 

ilerlemeyi ifade etmektedir. Filmin bu gelişme modelinin analiz edilebilmesi 

için film anlatısının bir taslağını çıkarmak, yani bölümleme yapmak iyi bir 
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seçenektir. Bunun yanı sıra bir filmin biçimsel olarak nasıl işlediğini 

değerlendirmek için başlangıç ve son karşılaştırması da yapılabilir. 

David Bordwell ve Kristin Thompson’ın film biçiminin işlevleri 

açısından ortaya koyduğu beş ilkenin sonuncusu olan uyum-uyumsuzluk, bir 

filmdeki tüm öğelerin ilişkisi ile alakalıdır. Herhangi bir filmden algılanan 

bütün öğeler sistemi net bir şekilde oluşturulduğunda, bu sanat yapıtında bir 

uyum söz konusudur. Bu noktada sunulan her öğenin bir dizi işlevi vardır ve 

bu öğeler mantıksal olarak gelişirler ve hiçbirisi gereksiz değildir. Sonuç 

olarak bir anlatı yapısının uyumlu olması, izleyici açısından tatmin 

duygusunun elde edilmesini sağlamaktadır. 

 

4. YOZGAT BLUES FİLMİNİN ANLATI VE BİÇİM 

ANALİZİ 

Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un üstlendiği ve başrollerinde 

Ercan Kesal, Ayça Damgacı ve Tansu Biçer’in yer aldığı 2013 yapımı Yozgat 

Blues, bir takım umutlarla İstanbul’dan taşraya giden Yavuz ve Neşe’nin 

hikâyesini anlatmaktadır. Karakterlerin büyük şehir hayallerine değil, 

bulundukları yerde kurdukları küçük hayallere odaklanıyor olması filmin 

dikkat çeken en önemli noktasını oluşturmaktadır. Bu hayaller izleyiciye 

Yozgat’a gelen Yavuz karakterinin iç dünyası üzerinden anlatılmaktadır.  

 

4.1. Yozgat Blues’da Anlatı 

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen birçok festivalde çeşitli 

ödüllerin sahibi olan Yozgat Blues filminin olay örgüsünü ele aldığımızda, 

geçimini yetmişli yılların şarkılarını söyleyerek sağlayan Yavuz karakteri, 

artık kariyerinde bir çöküş noktasına gelmiştir. Filmin açılış sahnesinde de bu 

çöküş, kimsenin onu dinlemediği bir alışveriş merkezinin zemin katında 

söylediği şarkılar ile vurgulanmaktadır. Yavuz, şarkıcılığının yanı sıra bir 

belediyenin sanat merkezinde ücretsiz olarak verilen müzik kursunda 

eğitmenlik yapmaktadır. Filmin ikinci ana karakteri olan Neşe ise, Yavuz’un 

belediye kursundan başarılı bir öğrencisidir. Kursun sona ermesiyle birlikte 

hem Yavuz’un hem de Neşe’nin geçimlerini sağlayabilme arayışları, bu 

ikilinin bir araya gelmesini sağlayacak yeni bir yolculuğun başlangıcını 

oluşturmuştur. Bu başlangıca neden olan şey ise, Yozgat’ta bulunan bir 

gazinonun kadın ve erkekten oluşan bir müzik grubuna ihtiyaç duymasıdır. Bu 
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andan itibaren Yavuz ve Neşe, yaşadıkları tüm umutsuzlukları bir kenara 

bırakarak, yeni umutlar için Yozgat’ın yolunu tutmuştur. Artık yeni bir 

şehirde, yeni bir hayata başlayan Yavuz ve Neşe, teklif aldıkları gazinoda 

şarkı söylemeye başlamıştır. Bu ikili, bir süre sonra Yozgat’ta berberlik yapan 

Sabri ile tanışır. Sabri’nin hayattan beklediği iki amacı vardır; ilki bir kızla 

evlenmek, ikincisi ise kendi kuaför dükkânını açmaktır. Fakat Sabri’de, tıpkı 

Yavuz ve Neşe gibi umutsuz bir görünüm çizmektedir çünkü bugüne kadar 

görüştüğü kızlardan sürekli olumsuz yanıt almıştır. Zaman içerisinde Sabri ve 

Neşe arasında bir yakınlık gelişmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra gazino 

patronunun, Yavuz ve Neşe yerine arabesk şarkılar söyleyen bir sanatçıyı işe 

alması ve artık onlara para veremeyeceğini söylemesi, İstanbul’da baş 

gösteren sıkıntıların Yozgat’ta da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 

durumdan haberi olmayan Neşe ise, Sabri ile daha çok vakit geçirmeye 

başlamıştır. Yaşanılan tüm olumsuzlukları Neşe’ye haber vermeden çözmeye 

çalışan Yavuz, artık düğünlerde şarkı söylemeye başlamış, hatta arabasını bile 

satmıştır. Neşe ise bir yandan Sabri’nin hayallerini gerçekleştirmesinde 

yardımcı olmakta, bir yandan da tanıştığı dj ile türküler söyleyerek geçimini 

sürdürmektedir. Başlangıçta Yavuz ve Neşe’nin kurduğu birliktelik, Neşe’nin 

Sabri’nin evlilik teklifini kabul etmesi ile tamamen sona ermiştir. Bu noktada 

Neşe, Yavuz ile birlikte kaldığı otelden eşyalarını toplayarak Sabri’nin yanına 

yerleşmiştir. Küçük Yozgat umutları Neşe’nin hayatını değiştirmesine 

rağmen, Yavuz için hiçbir şey değişmemiş ve tek başına başladığı yer olan 

İstanbul’a geri dönmüştür. 

Olay örgüsünün ardından yine anlatı yapısı içerisinde 

değerlendirebileceğimiz neden-sonuç ilişkilerini ele aldığımızda, filmin bu 

ilişkileri kurmada özellikle Yavuz karakteri üzerinden bir çizgisinin olduğu 

görülmektedir. Filmin başlamasıyla birlikte Yavuz karakterinin umutsuzluğu 

ve maddi sıkıntıları, anlatı içerisinde bir sonuç doğuracak ilk neden olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Yavuz ile birlikte Neşe’de bu anlatıya 

dâhil olmaktadır. Sonuç olarak Yavuz ve Neşe, geçimlerini sağlayabilmek 

adına İstanbul’dan Yozgat’a giderek, burada bulunan bir gazinoda çalışmaya 

başlamaktadır. Mekânsal olarak gazino üzerinden devam eden olaylar 

zincirini takip ettiğimizde ortaya çıkan diğer bir ilişkiyi ise, gazino 

patronunun yeni arayışları doğrultusunda, arabesk şarkılar söyleyen yeni bir 

sanatçıyı işe alması oluşturmaktadır. Bu durum, Yavuz ve Neşe’nin 
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gazinodaki iş hayatlarının sekteye uğramasına neden olmuştur. Yaşanılan bu 

gelişmelerin ardından, daha önce ifade ettiğimiz gibi anlatıdaki neden-sonuç 

ilişkileri daha çok Yavuz karakterinin üzerinden işlenmektedir. Dolayısıyla 

ortaya çıkan olumsuzlukları Neşe’ye belli etmeden kendi yöntemleri ile 

çözmeye çalışan Yavuz, daha önce bıraktığı sigaraya tekrar başlamış, sahibi 

olduğu arabasını satılığa çıkarmış ve düğünlerde şarkı söylemeye başlamıştır. 

Yavuz’un filmde gösterdiği bu çaba aslında kendisinden çok Neşe için 

yapılmış olan şeylerdir. Çünkü küçük umutlarla İstanbul’dan başlayan bu 

yolculukta Neşe, Yavuz için bir kadın sıcaklığının temsili olmuştur. Neden-

sonuç ilişkilerine diğer karakterler üzerinden baktığımızda ise, Yavuz’un 

berber Sabri ile tanışması doğal olarak Neşe’nin de bu tanışıklığa dâhil 

olmasına neden olmuştur. Sabri’nin hayattaki iki amacından birisi olan bir 

kızla evlenmek ve bu doğrultuda karşılaştığı olumsuzluklar, onun Neşe ile 

kurduğu yakın ilişki içerisinde daha büyük adımlar atmasına neden olmuştur. 

Sonuç olarak filmin son bölümlerinde Sabri Neşe’ye evlenme teklifi etmiş, 

yine bunun sonucunda da Neşe bu teklifi kabul ederek Yavuz’un yanından 

ayrılmıştır. Yavuz ise, ilk günkü umutsuzluklarını arttırarak, üzgün bir şekilde 

İstanbul’un yolunu tutmuştur. 

Filmin anlatı yapısı içerisinde kullanılan mekânlar ise, taşra olan ama 

taşrayı anlatmayan bir yapıda dikkat çekmektedir. Kullanılan mekânlar 

genellikle merdiven altı karanlık sokaklar, kapalı pasajlar, alt sınıf bir otel 

odası ve gazinodan öteye geçmemektedir. Olay örgüsü ve kullandığı mekânsal 

yapı ile Yozgat Blues, hikâyenin anlatımı içerisinde izleyicinin öykü içerisine 

dâhil olmasını başarılı bir şekilde sağlamaktadır. Filmin Yozgat’ta geçmesine 

hatta adında bile Yozgat bulunmasına rağmen, izlerken Yozgat’a dair izlere 

rastlanılmamaktadır. Bu bağlamda bir taşra şehri olan Yozgat, filmde 

kullanılan en önemli metaforlardan bir tanesidir. Kurulan küçük hayaller ve 

taşranın küçüklüğü doğrultusunda hem buradan kurtulmak isteyen insanların, 

hem de buradan çıkınca büyük denizde boğulacağını düşünen insanların 

varlığı açıkça görülmektedir. Bunun yanı sıra bir taşra olarak Yozgat’ı Yozgat 

yapan, aslında Neşe ve onun etrafında şekillenen yeni ilişkileridir. Bir bakıma 

filmdeki mekânsal anlatıyı yapılandıran ve inşa eden karakterlerin 

etkinlikleridir. Film içerisinde mekânlar, karakterler tarafından 

dönüştürülmektedir.  
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4.2. Yozgat Blues’da İşlev 

Filmin başkahramanı olan Yavuz, Neşe için önemli bir işlev ilkesini 

yerine getirmektedir. Başlangıç sahnelerinden birinde Neşe’nin Yavuz’a 

onunla beraber Yozgat’a gelmek istediğini söylemesi ve Yavuz’un bu teklifi 

kabul ederek ikilinin Yozgat’ta yeni bir hayata başlaması, bu işlevin 

başlangıcını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Yavuz karakterinin yalnız bir 

erkeği canlandırması, zaman içerisinde Neşe’nin bir kadın olarak Yavuz’da 

uyandırdığı duyguları ön plana çıkartmıştır. Neşe artık Yavuz’un hayatının 

ruhsal iklimine ikinci bir bahar gibi tesir etmiştir. Dolayısıyla hep sıkıntılı ve 

umutsuz bir imaj çizen Yavuz’un yüzü sadece Neşe ile birlikteyken 

gülmektedir. İşte tam bu noktada Yavuz’un işlevi, kendisini iyi hissettiren o 

kadına karşı tüm sorumlulukları eline almaktır. Yavuz’un gazinodan 

ayrılışlarını, otelin borcunu ve arabasını sattığını Neşe’ye haber vermeden 

çözmeye çalışması, Neşe’nin hazırladığı sabah kahvaltılarından zevk aldığı 

için çarşıdan porselen tabak alması gibi pek çok şey, bu işlev doğrultusunda 

gerçekleştirilen eylemlerin birer örneğini oluşturmaktadır.   

Yavuz’un Neşe karşısında üstlendiği bu koruyuculuk işlevi, Neşe ile 

Sabri arasındaki ilişkide ise farklı bir boyut kazanmaktadır. Yavuz’un 

Yozgat’ta umduğunu bulamamasına karşılık, Neşe için her şey yolunda 

gitmektedir. Sabri’nin de evlilik arzusunu Neşe üzerinden aramaya başlaması, 

bu ikilinin hedefleri doğrultusunda yeni bir işlevi karşımıza çıkartmaktadır. 

Kısacası Sabri, Neşe için daha önce Yavuz’un üstlendiği işlevleri 

gerçekleştirmeye başlamış, Neşe’de umduğunu bulduğu Yozgat’ta Sabri’nin 

hayallerini gerçekleştirmesinde ona destek olan en önemli kişi olmuştur.  

Yozgat Blues filminin karakterler üzerinden işleyen bu işlev özelliği, 

bir takım nesneler üzerinden de kendisini göstermektedir. Örneğin Yavuz 

karakterinin film boyunca kullandığı peruğu, bu bağlamda oldukça dikkat 

çekicidir. Yavuz için peruğu, Yozgat ile başlayan macerasının ardından hem 

Neşe için, hem de icra ettiği sanat için gerekli bir nesneye dönüşmektedir. Bu 

bağlamda perukla ilgili olarak karşımıza çıkan en önemli sahne ise, otel 

odasında Neşe’nin kahvaltılık aldıktan sonra Yavuz’un hazırlıksız yakalandığı 

sahnedir. Lavaboda yüzünü yıkayan Yavuz, Neşe’ye peruksuz gözükmemek 

için havluyu başına sararak aceleyle dışarıya çıkmaktadır çünkü yavuzun 

kişiliği o peruk ile özdeşleşmiştir. Böylesi bir durum Yavuz açısından kendini 

tanımladığı kimliksel sürekliliğin sekteye uğramasına neden olmuştur çünkü 
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Yavuz, o peruğu taktığı sürece kendisinin inşa ettiği kimliği 

sürdürebileceğinin düşüncesindedir.  

Filmde işlev ilkesi tarafından değerlendirilebilecek bir başka nesne ise 

sigaradır. Yavuz ve Neşe’nin Yozgat yolundayken mola verdikleri bir 

benzinlikte geçen sahnede, Neşe elindeki sigarayı Yavuz’a uzatmaktadır. 

Fakat Yavuz sigarayı bıraktığını söyleyerek bu teklifi geri çevirmektedir. Bu 

sahneden sonra uzunca bir süre Yavuz’un sigara ile hiçbir bağı 

bulunmamakta, hatta zaman zaman bu alışkanlığından tamamen kurtulmak 

için omzuna nikotin bantı yapıştırmaktadır. Fakat filmdeki olay örgüsünün 

maddi sıkıntılar üzerine gelişim göstermesi ve Yavuz’un yeniden umudunu 

yitirmeye başlaması, onun yeniden sigaraya başlamasına neden olmuştur. Bu 

bağlamda sigaranın Yozgat Blues içerisindeki işlevi, Yavuz’un içerisinde 

bulunduğu olumsuz koşulları destekler niteliktedir.  

 

4.3. Yozgat Blues’da Benzerlik ve Yineleme 

Daha önce ifade edildiği üzere filmlerdeki benzerlik ve yinelemeler 

motif kavramı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Yozgat Blues 

filmi, yinelenen pek çok motif ile karşımıza çıkmaktadır. Bu motifleri bazen 

mekânlar oluştururken, bezen karakterlerin sözleri oluşturmakta, bazen de 

nesneler aracılığıyla yansıtılmaktadır. Örneğin filmin açılış sahnesinde bir 

alışveriş merkezinin zemin katında umutsuzca şarkı söyleyen Yavuz, bir 

sonraki sahneye geçemeden hemen önce yerdeki su şişesini alıp 

yudumlamaktadır. Aynı sahnenin bir benzeri Yavuz ve Neşe’nin gazinoda 

çalıştığı son günün gösterildiği sahnede karşımıza çıkmaktadır. Her iki 

sahnede de kullanılan su şişesi, tıpkı bir önceki bölümde sigaranın üstelendiği 

işlev doğrultusunda izleyiciye bir takım metaforlu yinelemeleri sunmaktadır. 

Dolayısıyla Yavuz su şişesinden su içtiği her iki sahnenin sonunda da, 

çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kalmış ve maddi sıkıntılar yeniden baş 

göstermiştir.  

Yineleme motifinin kullanıldığı bir diğer sahne ise, Sabri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Sabri’nin evlenme arzusuyla pastanede konuştuğu kızın 

içecek olarak sütlü kahve söylemesinin ardından bir benzer sahne de Neşe ile 

tanışmasından sonra yaşanmıştır. Sabri ile Neşe’nin tanıştıktan sonra gittikleri 

bir pastanede Neşe’nin de içecek olarak sütlü kahve söylemesi, akıllara 

Sabri’nin evlenme arzusunu getirmektedir. Bu bağlamda bir diyalog olarak 
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ifade edilen sütlü kahve, filmin önemli motifleri arasında yer almaktadır. 

Filmin sonunda da Sabri ve Neşe’nin evlilik planları yapması, bu motifin 

aslında izleyiciye önceden verilmiş bir ipucu olduğunun kanıtıdır. 

 

4.4. Yozgat Blues’da Farklılık ve Çeşitleme 

Farklılık ve çeşitleme başlığı altında Yozgat Blues filminin temel 

vurgusu karakterler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu bağlamda karakterler 

arasında yaşanan çatışmalar, biçimsel açıdan ele alındığında meydana gelen 

karşıtlıkların en büyük örneğini oluşturmaktadır. Bu karşıtlıklar ise Yavuz ve 

Neşe arasında etkili bir şekilde görülmektedir. Filmin başlangıcında Yavuz 

için de, Neşe için de her şey yolundadır. Yozgat’ta beraber çalışacakları bir iş 

bulmaları, hatta arasında sadece bir kapı olan aynı otel odasını paylaşmaları 

bu ikilinin gösterdiği uyumun bir kanıtıdır. Fakat Neşe’nin zaman içerisinde 

Sabri ile kurduğu yakın ilişki, Yavuz’un yalnız kalmasına neden olmuştur. 

Her ne kadar eylemsel açıdan bir karşıtlık olmamasına rağmen, filmin 

sonunda Neşe’nin Sabri ile kurduğu evlilik düşüncesi, Yavuz’un Neşe ile 

birlikte geldiği Yozgat’tan tek başına İstanbul’a geri dönmesine sebep 

olmuştur. Bu durum, filmin başlangıcından sonuna ilerlerken iki karakter 

üzerinden yaratılan çatışmasının en önemli göstergesidir. Sonuç olarak Yavuz 

için Yozgat’ta başarısızlıklar birbirini takip etmiş, onun izleyicileri salonları 

birer birer terk ettikçe Neşe’nin seyircileri artmıştır. Bu bağlamda sahne 

hayatındaki yerini giderek kaybeden Yavuz, kaybeden ve gözden çıkarılan bir 

sanatçı olarak şansını gündelik hayatın kollarına bırakmıştır. 

Bunun yanı sıra Yavuz’un sanatını icra etmek üzere gerçekleştirdiği 

tüm girişimlerden sonuç alamaması, onun kendi yaşam dünyası içerisinde 

ortaya çıkan farklı bir çatışmanın sinyallerini vermektedir.  Örneğin film 

boyunca Yavuz’un seslendirdiği şarkılar hiçbir zaman tamamlanmamaktadır. 

Sürekli tekrarlanan ama hiçbir zaman tamamlanmayan bu şarkılar, Yavuz’un 

kendi sanatını icra ettirmede gösterdiği ısrarın bir göstergesidir. Gazinoda ya 

da düğün salonlarında hiçbir zaman izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaramayan 

Yavuz, kendinden sonra sahne alan sanatçıların coşkulu performansları 

ardında sıklıkla sigarasına başvurmaktadır. Bu tarz sahneler, onun kendi iç 

dünyası ile yaşadığı çatışmanın en önemli kanıtıdır. 
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4.5. Yozgat Blues’da Gelişme 

David Bordwell ve Kristin Thompson’ın ifade ettiği üzere, bir filmin 

biçimsel olarak nasıl geliştiğinin değerlendirilmesi, o filmin başlangıç ile sonu 

arasında yapılacak karşılaştırmadan geçmektedir. Bu noktada filmin başı ile 

sonu arasında ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar, filmin gelişim modelinin 

anlaşılmasında oldukça önemli ipuçları vermektedir. Dolayısıyla Yozgat 

Blues filmini başlangıç ve son açısından değerlendirdiğimizde, gelişim 

modelinin aynı çizgi üzerinde izleyen bir yapıda olduğu görülmektedir. Filmin 

başlangıcında hem sanatlarını gerçekleştirmek hem de bundan para kazanmak 

amacında olan Yavuz ve Neşe, filmin sonuna kadar bu amaçlarının peşinde 

koşmaktadır. Filmin sonunda ise, bu ikilinin yolları gelişim çizgisi 

doğrultusunda farklı yönlere ayrılmaktadır. Yavuz, umduğunu bulamamış bir 

şekilde başlangıç çizgisine geri dönerken, Neşe ise başladığı yolda kendisini 

nelerin beklediğini bilmeden bambaşka bir çizgi üzerinden hayatına devam 

etmektedir. Fakat filmin sonu bu noktada bir takım belirsizlikleri de 

beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, son sahnede terminalde yalnız başına 

oturan Yavuz’un nereye gideceği ve ne yapacağı izleyiciye 

aktarılmamaktadır. Aynı şekilde Neşe’nin de Sabri ile kuracağı hayatın nasıl 

şekilleneceği ve onu Yozgat’ta nelerin beklediği soru işareti olarak akıllarda 

kalmaktadır. 

 

4.6. Yozgat Blues’da Uyum 

Filmde sunulan belli başlı bir takım öğelerin üstlendiği işlevler, filmin 

uyumu açısından son derece önemlidir çünkü film içerisinde yer alan tüm 

öğelerin birer işlevi ve anlatmak istediği bir takım mesajları bulunmaktadır. 

İşlev başlığı altında sözü edilen değerlendirmelerin dışında, Yozgat Blues’da 

uyum açısından dikkat çeken en önemli sahnelerden bir tanesi Yavuz’un tıraş 

olduğu sahnelerdir. Yavuz bu sahnelerden ilkinde Sabri’nin dükkânında tıraş 

olurken, ikinci tıraş sahnesi otelin lavabosunda gerçekleşmektedir. Aynı 

eylemlerin gerçekleştiği bu iki sahnenin farklı mekânlarda gerçekleşmesinin 

tek nedeni, filmin olay örgüsü ile değerlendirilebilecek uyumunda 

yatmaktadır çünkü Yavuz, bir berber dükkânında Sabri’ye tıraş olurken 

Yozgat’a yeni gelmiştir. İstanbul’da başlayan umutsuzlukları ve iş arayışları 

geçicide olsa burada sona ermiştir. Fakat belli bir süre sonra işlerin onun 

adına kötüye gitmesi, maddi açıdan da Yavuz’u büyük sıkıntılar içerisine 
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sokmuştur. İkinci tıraş sahnesinin otel lavabosunda gerçekleşmesinin altında 

da filmin anlatısı ile paralele bir şekilde ilerleyen bu umutsuzluk ve buhran 

havası yatmaktadır.  

 

5. SİVAS FİLMİNİN ANLATI VE BİÇİM ANALİZİ 

Çalışma kapsamında değerlendireceğimiz ikinci filmi, Kaan 

Müjdeci’nin 2014 yılında yönetmenliğini yaptığı Sivas filmi oluşturmaktadır. 

Film genel olarak ana karakter Aslan’ın hayatı üzerinden, ataerkil toplum, 

cinsiyetçilik ve sınıf ayrımcılığı gibi konulara dikkat çekmektedir. 

Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olan Sivas, 71. Venedik Film Festivali’nde 

Jüri Özel Ödülü’nü alarak büyük ses getirmeye başarmıştır. Film, bu ödülün 

dışında sinema yazarları jürisi tarafından en iyi erkek oyuncu ve 51. Antalya 

Altın Portakal Film Festivali’nde jüri özel ödülü, en iyi kurgu ve Behlül Dal 

Özel Ödülü gibi ödüllerinde sahibi olmuştur. 

 

5.1. Sivas’ta Anlatı 

Filmin ana karakteri 11 yaşındaki Aslan, hayatını sürdürdüğü küçük 

köyde okul arkadaşı olan Ayşe’ye âşıktır. Okulda düzenlenecek olan 23 Nisan 

gösterisinde Pamuk Prensesi canlandıracak olan Ayşe’nin yanına Prens olmak 

ister. Fakat öğretmen prens rolü için muhtarın oğlu Hasan’ı seçer ve Aslan bu 

gösteride cüce rolünü üstlenmek zorunda kalır. Ayşe’nin prenses olduğu bir 

oyunda Prens olamadığı için büyük hayal kırıklığına uğrayan Hasan’ın 

yaşantısı, bir gün yaşadıkları yerde hayli popüler olan köpek dövüşlerinden 

birine denk gelmesiyle baştanbaşa değişir. Yarışma sırasında dövüşü 

kaybeden ve öldü sanılan Sivas adındaki bir köpek, onun bu yeni yaşantısının 

temellerini oluşturmaktadır. Bu andan itibaren Aslan, çocuk dünyasından 

çıkıp erkek olmanın ne demek olduğunu öğreneceği bir sürece girer.  

Filmin bu şekilde ilerleyen olay örgüsünün yanında, daima kara 

bulutların havayı kapladığı, köpek seslerinin kulaklardan eksik olmadığı, 

geniş toprakların izleyeni pastoral bir havaya soktuğu mekân, Aslan’ın 

gözünden bakmayı tercih eden sallantılı kamera ile birleşmektedir. Fakat 

yönetmenin yüksek diyaframlı ve dar açılı objektifleri senaryonun saf ve 

gerçekçi yapısı ile birleştiğinde, arka plandaki gerçekçi yapının bozulmasına 

neden olmaktadır. Filmde yer alan küfürlü cümlelerin fazlalığı ise, mizah 
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unsurunun küfürlü diyaloglar üzerinden sağlandığının bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Filmdeki neden-sonuç ilişkilerine baktığımızda ise,  aslında bu yapının 

tamamıyla Aslan üzerinden kurulduğu göze çarpmaktadır. Aile, okul ve 

arkadaş yaşantısında sürekli ikinci plana atılan bir konumda gördüğümüz 

Aslan’ın yalnızlığı, filmin gelişme ve son bölümlerinde ortaya çıkan 

sonuçların en büyük nedenini oluşturmaktadır. Aslan’ın bir köpek vasıtasıyla 

eyleme geçmesindeki en büyük neden ise, Ayşe’ye olan aşkı karşısında Hasan 

ile olan yüzleşme gereksinimidir. Bu noktada filmin önemli karakterlerinden 

sayılabilecek kangal cinsi Sivas adındaki köpeği, Aslan’ın erkelik olarak tabir 

edilebilecek bir yapıya dönüşmesindeki en büyük nedeni oluşturmaktadır. 

Bununla ilgili olarak Aslan’ın Sivas adındaki köpeği sahiplendikten sonra 

annesi ile banyo yaptığı sahne oldukça ilgi çekicidir. Bu sahnede, artık 

Aslan’da yüzleşmek istediği Hasan gibi bir köpeğe sahiptir. Filmin anlatısında 

da böylesi bir köpeğe sahip olmak, erkek olmakla eş değerdir. Dolayısıyla 

Aslan, annesine kendisinin büyüdüğünü ve banyoyu tek başına yapmak 

istediğini söyler. Annesinin de “Sen erkek mi oldun” sözleri, bu görüşü 

kanıtlar niteliktedir.  

Görüldüğü gibi Sivas’ta, belirli bir takım zincirleme olaylar vasıtasıyla 

neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde şekillenmiştir. Fakat Sivas, daha önce ele 

aldığımız Yozgat Blues ve diğer pek çok filme göre, bu ilişkiyi temel birkaç 

nokta üzerinde şekillendirerek bırakmıştır. Bu noktada kurulan neden-sonuç 

ilişkisi, Aslan’dan başlayarak bir köpek üzerinden ilerleyen erkek olma 

çabasında son bulmuştur.  

 

5.2. Sivas’ta İşlev 

Film içerisinde David Bordwell ve Kristin Thompson’ın bahsettiği işlev 

yapısı açısından değerlendirilebilecek pek çok nokta vardır. Fakat bunlardan 

en önemlisi, filmin anlatısının da sıklıkla üzerinde durduğu Sivas adındaki 

köpektir. Sivas köpeğinin filmdeki işlevi, Aslan’ın amaçlarına ulaşması 

açısından oldukça önemlidir. Aslan, âşık olduğu Ayşe’ye kendisini 

ispatlamasını ve Hasan ile girdiği üstünlük yarışında kendisini ön plana 

çıkartacak hamleleri köpek üzerinden gerçekleştirmektedir. Fakat bu noktada 

filmdeki köpeğin işlevleri Aslan’ın olumsuz taraflarını göstermek açısından 

da önemlidir. Örneğin Aslan, Sivas’ı sahiplenmeden önce köpeklerden 
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korkmaktadır. Hatta bir sahnede kendisine havlayan köpeklere küfür ederek 

onlara taş atmaktadır. Bunun yanı sıra yine bir başka sahnede, Hasan’ın 

kendisinden büyük bir köpeği gezdirirken Aslan’ın önünden geçmesi,  

Aslan’ın Hasan karşısındaki konumunu köpek üzerinden anlatan etkileyici bir 

sahnedir. Diğer bir sahne ise, baş köpek yarışlarının gerçekleştiği zaman 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sahnede Hasan kendi köpeğini bir başka köpek 

karşısında cesurca dövüştürürken, Aslan ise gördüğü şiddet ve havlama sesleri 

karşısında korkarak abisinin elini tutmaya çalışmaktadır.  

Fakat Aslan’ın Sivas adındaki köpeği sahiplenmesi, hem onun 

yaşantısını hem de filmin anlatısının köpek üzerindeki işlevlerini bambaşka 

bir konuma taşımaktadır. Bu bağlamda Aslan, köpeği sahiplendikten sonra ilk 

iş olarak Ayşe’nin karşısına çıkmakta, artık kendisinin de bir köpeği olduğunu 

söyleyerek köpek üzerinden Ayşe’yi etkilemeye çalışmaktadır. Köpek artık 

Aslan’ın hayattaki tek gerçeğidir ve bu yüzden okula bile gitme gereksinimi 

duymamaktadır. Aslan’ın Sivas’tan sonra okula gittiği her sahne, sadece okul 

çıkışında köpeğini sınıf arkadaşlarına gösterme çerçevesinde gelişmektedir. 

Fakat bu noktada karşımıza çıkan en önemli sahneyi, Aslan’ın Hasan ile 

yaptığı ve köpekler üzerinden gerçekleşen düello sahnesi oluşturmaktadır. 

Aslan, okul arkadaşlarının çevrelediği bir arazide, sahiplendiği köpeğini 

Hasan’ın köpeği ile dövüştürmektedir. Bu düello sonucu her ne kadar kazanan 

Aslan’ın köpeği olsa da, aslında bu zafer Aslan’ın Hasan karşısında kazandığı 

bir üstünlüğe karşılık gelmektedir.  

Görüldüğü gibi Sivas filmi içerisinde filmin ana karakteri olan Aslan’ın 

yaşadığı dönüşümler, metafor olarak tanımlanabilecek kangal cinsi bir köpek 

ile izleyiciye aktarılmaktadır. Bu dönüşümler ise, Aslan’ın hem yalnızlığını ve 

ezikliğini hem de cesaretini ve erkekliğini bir köpek üzerinden 

işlevselleştirmektedir.  

Film içerisinde yine köpek üzerinden tanımlanabilecek diğer bir 

işlevsellikte Aslan’ın bir gece yatarken kullandığı slayt makinası üzerinden 

gerçekleşmektedir. Bu sahnede Aslan, elindeki slayt makinası ile bir golden 

cinsi köpek ile bir çocuğun resimlerine bakmaktadır. Aslan her ne kadar 

köpek dövüşlerinin ardından kendi köpeğini bir daha dövüştürmeyeceğini 

söylese de, kendi köpeği ile aslında kurmak istediği ilişkiyi sadece bu 

fotoğraflar üzerinden gerçekleştirebilmektedir çünkü Aslan’ın sahiplendiği 

Sivas adındaki köpeği ile bu tür bir ilişki kurabilmesi, yaşadığı çevre 
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açısından mümkün değildir. Köpek, film anlatısının içerisinde erkekliğin ve 

şiddetin sembolüdür. Aslan’ın da hedeflerine ulaşabilmesi için köpeğini 

dövüştürmesi ve köpeğin kazandığı başarılar ile kendisine verilecek erkeklik 

unvanını kazanması gerekmektedir.  

Köpeğin yanı sıra filmin bazı sahnelerinde karşımıza çıkan at da 

işlevsellik açısından değerlendirebileceğimiz bir konumda yer almaktadır. 

Aslan’ın ailesinin sahip olduğu bu at, köpeğe göre farklı anlamların karşısında 

yer almaktadır. Örneğin, 23 Nisan gösteri için Aslan’ın cüce olarak 

seçilmesiyle birlikte, bir sonraki sahnede Aslan’ı ahırda at ile birlikte görürüz. 

Bu sahnede zaman zaman atın gözlerine yöneltilen yakın plan kamera 

çekimleri ve bu çekimleri destekler nitelikte kullanılan yağmur damlaları ile 

fırtına sesleri, Aslan için ileriki sahnelerde gerçekleşecek bir kıyametin 

provası niteliğindedir. Aslında atın film anlatısındaki yeri, Aslan’ın köpek ile 

kuramadığı ilişkilerin bir örneğini oluşturmaktadır. Bu sahnenin ertesinde 

Aslan, az önce yüzleştiği atın üstünde görülür. Fakat Aslan’ın yaşadığı 

güvensizlik atın üstünden inmesine sebep olur. Sonrasında ise Aslan, atını 

özgürlüğe salmaya çalışırken görülür. Aslan’ın atı kendi özgürlüğüne 

bırakmak için onu taşlaması, atın bir andan yere yığılmasına ve onun 

öldüğünü düşünmemize neden olur. Bu noktada Aslan’ın merhamet duyguları 

açığa çıkar ve at ile konuşarak onu canlandırmaya çalışır. Ardından yardım 

çığlıklarıyla abisini çağırır. Fakat geri döndüklerinde at tam anlamıyla yok 

olmuştur. İşte bu yok oluş, Aslan’ın bulunduğu toprakla kan uyuşmazlığına 

çıkıyor gibidir.  

 Son olarak tıpkı Yozgat Blues filminde olduğu gibi, Sivas’ta da 

karşımıza çıkan sigara, filmin anlatısı açısından değerlendirildiğinde 

işlevsellik olgusunu yerine getirmektedir. Sadece bir sahnede karşımıza çıkan 

sigaranın işlevselliği, Aslan’ın Hasan’a karşı kurduğu üstünlük sonrasında 

gerçekleşmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi Aslan’ın köpek dövüşü 

üzerinden Hasan ile olan kapışmasının ardından aldığı zafer, onu elinde sigara 

ile görmemize neden olmaktadır. Sigaranın buradaki işlevselliği, yine köpeğin 

yarattığı işlevsellikte olduğu gibi, Aslan’ın artık erkek olduğuna ve Hasan 

karşısında kurduğu üstünlüğe karşılık gelmektedir.   
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5.3. Sivas’ta Benzerlik ve Yineleme 

Sivas’ta benzerlik ve yineleme yapısı altında değerlendirebileceğimiz 

motifler, kamera, aksiyon ve diyalog ile sınırlanmaktadır. Bu bağlamda ele 

alacağımız ilk motif kameradır. Filmde yer alan oyuncuların genellikle amatör 

ruhlu olmasıyla birlikte kullanılan kamera tekniği de aktüeldir. Filmdeki 

aktüel kamera kullanımının, yüksek diyafram ile birleşmesi sonucu ortaya 

çıkan netlik sorunu pek çok sahnede izleyicinin gözünü tırmalamaktadır. 

Bunun yanı sıra yönetmenin kullandığı hareketli kamera, özellikle kapalı 

mekânlarda filmi karakterin gözünden izlememize neden olmaktadır. Bu 

doğrultuda yönetmenin kamera kullanım tekniği film içerisinde sürekli 

tekrarlanan bir motif olarak dikkat çekmektedir.  

Filmdeki tekrarlanan aksiyon motifleri ise daha çok Aslan’ın köpekler 

ile olan ilişkisine bağlıdır. Fakat bu bağlılık filmin anlatısı açısından bir süre 

sonra değişime uğramaktadır. Örneğin filmin başlangıç sahnelerinden 

birisinde okuldan eve dönen Aslan, kendisine havlayan zincire bağlanmış 

köpeklere taş atarak, onlara küfür etmektedir. Bir başka sahnede ise, köpek 

dövüşünü izleyen Aslan, korkarak yanında bulunan abisinin elini tutmaya 

çalışmaktadır. Görüldüğü gibi Aslan’ın köpeklere karşı olan korkusu film 

içerisinde bir aksiyon olarak sürekli tekrarlanmaktadır. Fakat bu tekrarlar 

Aslan’ın Sivas’ı sahiplenmesinden sonra bir dönüşüme uğrayarak bu zinciri 

kırmaktadır. Bu dönüşümün ardından Aslan, köpeklerden korkan değil aksine 

onları dövüştüren cesur bir erkek halini almıştır. 

Diğer bir tekrarlama motifi de diyaloglar ile gerçekleşmektedir. Aslan, 

her ne kadar köpek dövüştürecek bir psikolojiye sahip olsa da, içerisindeki 

merhamet duygusu zaman zaman bu diyaloglar sayesinde tekrarlanmaktadır. 

Bu bağlamda Aslan, Sivas’ı sahiplenmesinin ardından sürekli köpeğini 

dövüştürmeyeceğini vurgulamaktadır. Fakat bu vurgusunun ardından 

kendisini sürekli bir köpek dövüşünün içinde bulmaktadır. Öyle ki, filmin son 

sahnesinde bir köpek dövüşünden dönen Aslan, araba arkasında yatan 

köpeğinin yanında bu vurguyu tekrar yapmaktadır ve film böylece sona 

ermektedir.  

 

5.4. Sivas’ta Farklılık ve Çeşitleme 

Sivas’ta farklılık ve çeşitleme yapısını Aslan’ın çevresindeki insanlarla 

yaşadığı çatışmalar üzerinden değerlendirmek mümkündür. Filmin açılış 
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sahnesinde, arkadaşlarının fişek patlatmada gösterdiği başarı karşısında 

dışlanan bir konumda yer alan Aslan’ın sınavı, böylece ilk dakikalardan 

itibaren başlamaktadır. Fakat Aslan’ın sahiplendiği köpek sonrası değişen 

yaşamı bile bu çatışmaların sona ermesine bir çözüm oluşturmamaktadır. 

Filmin olay örgüsü ile paralel bir biçimde ilerlediğimizde, farklılık ve 

çeşitleme açısından ortaya çıkan çatışmalar, filmde karşımıza çıkan tüm 

karakter üzerinde belirgin bir şekilde görülmektedir.  

Aslan’ın film boyunca ulaşmaya çalıştığı hedeflerinin temelinde Hasan 

ile yaşadığı çatışma yer almaktadır. Bu çatışmanın başlangıcı ise, tiyatro 

gösterisi için Hasan’ın Ayşe karşısında elde ettiği prens rolü bulunmaktadır. 

Bu bağlamda Aslan’ın diğer karakter ile yaşadığı çatışmaların temelini de 

Hasan oluşturmaktadır. Örneğin bir sahnede Aslan, prens olmak istediğini 

söylemek için öğretmenin evine gider. Öğretmeni ise Aslan’ın bu isteğine 

karşılık ona cevabını bilemeyeceği bir matematik işlemi sorusu sorar. Aslan 

ise bu soruya ‘Bu sorunun cevabını Hasan’da bilemezdi’ şeklinde bir cevap 

verir. Bu sahnede görüldüğü gibi, Aslan’ın Hasan ile yaşadığı çatışma, filmin 

çerisinde pekte görülmeyen öğretmenine bile sirayet etmiştir.  

Buna benzer diğer bir çatışma da Ayşe’nin içerisinde olduğu bir 

sahnede karşımıza çıkmaktadır. Sabah okula giderken Ayşe’nin yoldan 

geçmesini bekleyen Aslan, Ayşe’yi görünce onun yanına giderek tiyatro 

oyununda kendisinin prens olacağını söyler. Fakat bu durum karşısında Ayşe, 

Hasan’ın ne olacağını sorar. Kendisinin prens olma arzusunun karşısında yine 

Hasan ile yüzleşmek zorunda kalan Aslan, yolunu değiştirerek Ayşe’den 

uzaklaşır. Başka bir sahnede de, Aslan ve köpeği,  branda ile örtülmüş 

samanların üzerinde Ayşe ile karşılaşmıştır. Aslan, köpeğinin kendisine 

verdiği cesaret ile Ayşe’ye, Hasan’ı mı yoksa kendisini mi sevdiğini sorar. 

Ayşe ise bu soruya cevabını köpek üzerinden vererek şöyle der; ‘Hasan 

Sivas’ın has kangal olmadığı söylüyor’. Bu cevaptan da anlaşılacağı gibi 

Aslan, âşık olduğu Ayşe’yle bile Hasan yüzünden bir çatışma içerisine 

girmiştir. 

Aslan’ın çatışma içerisine girdiği diğer bir kişi ise abisidir. Filmin son 

sahnelerinden birinde eve gelen Aslan, köpeğinin abisi tarafından 

zincirlendiğini görünce çılgına döner. Filmin başlarında köpek sesinden bile 

korkan Aslan, bu durum karşısında abisi ile kavga edebilecek kadar cesur bir 

hal alır çünkü köpeğinin özgür olması aynı zamanda onun da özgür olduğu 
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anlamına gelmektedir. Aslan’ı abisi ile bu denli çatışacak bir duruma getiren 

diğer neden ise, yine köpeği ile birlikte kendinde sağladığı güven ve erkeklik 

duygularıdır.  

Son olarak Aslan’ın kendi kendisiyle yaşadığı çatışma, film içerisindeki 

farklılık ve çeşitleme açısından dikkat çekicidir. Aslan’ın birkaç sahnede 

köpeğini bir daha dövüştürmeyeceği konusundaki söylemleri, genellikle 

sonuçsuz kalmaktadır çünkü köy yaşantısının getirdiği gereklilikler ve 

çevresinin ona uyguladığı baskı, Aslan’ın her seferinde kendisini bir köpek 

dövüşü içerisinde bulmasına neden olmaktadır. 

       

5.5. Sivas’ta Gelişme 

Sivas, genel anlamda Aslan’ın kangal cinsi bir köpeği sahiplenmesi ile 

birlikte yaşadığı erginleşme sürecinin hikâyesidir. Bunun yanı sıra genel 

anlamda taşra dünyasının ve bu dünyadaki çocukluktan kopuşun bir 

hikâyesidir. Büyüklerin akşam toplandıkları bir evde gözü bağlı en hızlı silahı 

söküp takma yarışının yanında, Aslan’ın çocukluğu yine büyüklerin 

favorilerinden olan köpek dövüşleri üzerinden vurgulanmaktadır. Filmin 

gelişim modeline bu öykü üzerinden baktığımızda, anlatının başlangıç ve son 

modelleri, klasik anlatı yapısının kuralları ile oldukça çelişkilidir. Anlatının 

başında arkadaşlarıyla füze uçuran, saklambaç oynayan, okula gidip gelen 

Aslan, filmin sonunda okulu bırakan, köpeğiyle dövüşten dövüşe koşan bir 

çocuk görüntüsü çizmektedir. Kuşku yok ki bahsettiğimiz bu iki Aslan, birbiri 

ile hiç de aynı değildir. Her ne kadar içerisinde çocukluğunu, masumiyetini, 

vicdanını ve gururunu hala taşısa da, o artık yaşadığı çevrenin kurallarına ve 

baskısına uygun bir şekilde erkek olmuştur. Bir yandan Aslan’ın bir yandan 

da Sivas’ın hikâyesini anlatan bu film, Hollywood filmlerinde sıklıkla 

rastladığımız çocuk ile köpek dostluğunu anlatan filmlerden oldukça farklıdır. 

 

5.6. Sivas’ta Uyum 

Filmin başlangıç anlatısında Aslan’ın hedefi Ayşe’ye olan aşkı ve 

Hasan’a olan düşmanlığı doğrultusunda çizilmektedir. Fakat filmin bir köpek 

üzerinden gerçekleştirdiği erkeklik vurgusu, başta ele alının bu iki olgunun bir 

anda es geçilmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak, Ayşe’de, Hasan’da 

Aslan’ın erkek olabilmesi için yardımcı öğeler olarak film içerisinde yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra filmin son sahnesinde köpek dövüşünü 
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kazanmasına rağmen, hiç te mutlu gözükmeyen aksine köpek 

dövüştürmeyeceğini sıklıkla vurgulayan Aslan, çocukluğuna geri dönmüştür. 

Filmin başlangıç ve sonu arasındaki bu tutarsızlıklar, Sivas’ın klasik anlatı 

karşısında yer alan bir anlatı yapısına sahip olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. 

 

6. SONUÇ 

David Bordwell ve Kristin Thompson’ın ortaya koyduğu neformalist 

yaklaşım temelli anlatı çözümlemesinden yola çıkarak, yine bu ikilinin ‘Film 

Art An Introduction’ isimli kitaplarında geliştirdikleri film biçiminin işlevleri 

açısından değerlendirdiğimiz Türk sinemasının ödüllü filmlerinden olan 

Yozgat Blues ve Sivas, gerek anlatı gerek sinematografi gerekse de mizansen 

açısından geleneksel yapıdan uzaklaşan bir görünüm sergilemektedir. Her iki 

filminde geleneksel yapı ile ters düştüğü nokta, özellikle anlatı çözümlemeleri 

içerisinde belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda filmlerin içerdiği 

karmaşık anlatı yapısı, filmlerin son sahnelerinin herhangi bir sonuca 

bağlanmaması ile yakından ilişkilidir. Öyle ki, Yozgat Blues’un Yavuz’u ve 

Sivas’ın Aslan’ı, filmlerin final sahnelerinde ne yapacakları ile ilgili olarak bir 

belirsizlik durumu yaratmaktadırlar. Dolayısıyla her iki filmin sonu 

izleyicinin hayal dünyasına bırakılmıştır. Yavuz’un otogar sahnesinde 

İstanbul’a dönüp dönmeyeceği, Aslan’ın arabada kurduğu ‘Bir daha köpeğimi 

dövüştürmeyeceğim’ sözünü tutup tutmayacağı tamamıyla bir soru işaretidir. 

Bunun yanı sıra yine her iki filmde de paralel olarak işleyen herhangi bir olay 

örgüsü zinciri bulunmamaktadır. Filmlerin başlangıcında ortaya koyulan 

karakter hedefleri, olay örgüsünün gelişim aşamalarında başka hedeflere 

dönüşmekte ve ilk başta ortaya koyulan hedefler sonuçsuz ve cevapsız 

kalmaktadır. Sinematografik açıdan da geleneksel yapıların yıkıldığı biçimsel 

özellikler oldukça dikkat çekicidir. İzleyicilerin genelde alışık oldukları 

devamlılık kurgusu, bu iki filmde yerini sıçramalı ve parçaların birbiri ile 

uyuşmadığı bir kurguya bırakmaktadır. Sürekli sallanan kamera, grenli 

görüntü, kontrast yetersizliği, diyafram açıklığı ile birleşen net olmayan 

görüntüler, renk skalasının darlığı gibi pek çok teknik, biçem açısından 

geleneksel yapının karşısında yer almaktadır.  

Sonuç olarak her sanat yapıtının kendine özgül biçemsel ilkelerini 

oluşturma süreçleri, Yozgat Blues ve Sivas filmlerinde olduğu gibi bu 

çeşitliliğin örneklerini karşımıza sermektedir. Bu iki filmin biçimsel 
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deneyimlerini ele aldığımız işlev, benzerlik ve yineleme, farklılık ve 

çeşitleme, gelişme ve uyum gibi ilkeler, her iki yönetmenin de uymak zorunda 

olduğu klasik kuralların olmadığını göstermektedir. Temelde tüm mesele 

yukarıda ifade edilen biçimsel yapıların birçok ilkesi bir uylaşıma 

dayanmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgu ise, her iki filmin 

biçimsel olarak yasalara değil, David Bordwell ve Kristin Thompson’ın ortaya 

koyduğu beş maddelik biçimsel ilkelerin uylaşımlarına itaat ediyor olmasıdır. 
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GİRİŞ 

Kitlelerin günlük yaşantısı görsel, işitsel veya yazılı medya iletileri ile 

her an karşı karşıyadır. Televizyon, bilgisayar veya cep telefonu gibi 

medyaların olmadığı bir dünya düşünülememektedir. Çocuk, genç, yetişkin 

veya yaşlı ayırt etmeden insanlar medyaya bağımlı bir hayat sürmektedirler. 

Modern toplumlarda bireyler, içinde yaşadıkları toplumda olan bitenle ilgili 

olarak bilgi sahibi olabilmek için medya araçlarına muhtaç hale gelmişlerdir 

(Tekinalp & Uzun, 2004). Birçok insan daha çocukluk yıllarında medyayla 

tanışır ve bu etkileşimi hayatı boyunca devam eder. Çoğu insanın hayatında 

televizyon, radyo veya gazete kullanmadığı bir gün yoktur. Ekranların olmadığı 

bir çarşı, cadde veya AVM, düşünülememektedir. Medya bir yandan 

bilgilenme, haber alma, dünyayı tanıma gibi olumlu etkilerle hayatı 

kolaylaştırmakta, bir yandan da zaman kaybı, bağımlılık, şiddete başvurma, 

sosyal etkinliklere karşı isteksizlik gibi olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Medya 

okuryazarlığı eğitimi, bu olumlu ve olumsuz etkilerin fark edilmesini sağlar. 

Medyayı doğru kullanma becerisi kazandırarak medyanın olumsuz etkilerini en 

aza indirmeyi hedefler. Buradan hareketle medya eğitiminin gerekliliği, 

medyayı doğru kullanmak, olumlu ve olumsuz yönlerini keşfedebilmek, 

sağlıklı ve başarılı medya okuryazarı bireyler yetiştirmek adına kaçınılmazdır. 

Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarının doğru okunmasını, doğru 

yorumlanmasını, medyaya ne kadar süreyle ihtiyaç duyulduğunun bilinmesini 

ve ona göre de medyadan beklentilerin belirlenmesini sağlar.  

Medyayı uzun süre kullanan kişilerle kısa süre kullanan kişilerin duygu 

ve düşünceleri aynı değildir. Uzun süre kullanan kişilerde ekrandaki dünyanın 

‘gerçek dünya olduğu hissi’ gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar (Erdoğan, 

1998). Medya, insanların hayatıyla o kadar iç içedir ki insanlar medya araçlarını 

kullanmaktan vazgeçemezler. Çoğu medya araçlarının kullanılma nedenleri 

arasında eğlenme ve bilgilenme isteği vardır. Eğlenme veya bilgiye duyulan 

ihtiyacın karşılanması noktasında bir sorun görülmemektedir ancak kullanıcılar 

medya karşısında saatler harcayıp gündelik işlerini aksatmaya başladıkları 

zaman veya medyanın sunduğu mesajları sorgulamayıp doğrudan almaya 

başladıkları zaman sorun yaşanmaya başlamaktadır. Burada sorun oluşturan 

nokta, medya mesajlarının belirli amaçlarla kurgulanmış olması, izleyicilerin 

özellikle de çocukların bu durumun farkında olmamalarıdır. Kullanılan 

sözcükler, temalar, renk tonları, seçilen mekân, kamera açısı, kullanılan müzik 
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gibi birçok etken birbiriyle uyumludur. İzleyiciyi rahatsız etmez. Medya 

üzerine yapılan birçok araştırma gibi bu araştırma da, medyanın gerçekliği belli 

ölçütlerle şekillendirdiği tezine dayanmaktadır. Ancak bu çalışma, medyanın 

olumsuz etkilerini en aza indirip olumlu yönlerinin fark edilip kullanılmasını 

hedefleyen medya eğitiminin gerekliliğini vurgulayarak ve bu eğitimin 

uygulanmasında yaşanan aksaklıkları tespit edip çözüm önerileri sunarak 

benzer birçok çalışmadan ayrılmaktadır. 

2007–2008 eğitim ve öğretim yılından itibaren Türkiye’de ki okullarda 

seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı dersi, çocukların medya 

becerisi kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu becerileri kazanan çocuk, 

medya araçlarını doğru ve etkin kullanmayı öğrenmektedir. Eleştirel bakabilme 

(Söğüt, 2021), izlediklerini yorumlayabilme, görsel ve işitsel sembollerden 

kişisel anlam çıkarma (Thoman, 2009; Çiftçi, 1344) gibi yetenekler medya 

okuryazarlığı dersinin öğrencilere kazandırdığı becerilerden bazılarıdır. Medya 

okuryazarlığı eğitimi, sadece medyanın zararlı etkilerinden korunma becerisini 

geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda medyayı kendi yararı için kullanma 

becerisini de geliştirmektedir. Medya okuryazarlığı dersinin uygulanmasında 

yaşanan aksaklıklar ve eğitimcilerin ders kapsamında benimsedikleri 

yaklaşımları incelemek amacıyla böyle bir çalışma yürütülmüştür. Bu 

çalışmada medyayı doğru kullanma ve medyadan faydalanma becerilerinin 

öğrencilere kazandırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Medya 

okuryazarlığının amacı, önemi ve hedefleri hakkında bilgiler verilerek, 

medyayı doğru okumanın önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Türkiye’de medya 

okuryazarlığı dersinin tarihsel sürecinden, medya okuryazarlığı uygulamasında 

öğretmenin rolünden ve medya okuryazarlığı eğitiminde benimsenen 

yaklaşımlardan bahsedilmiştir. Böylelikle medya okuryazarlığı dersinin verimli 

hale gelmesi için bir adım atılmak istenmiştir. Çalışma, Kayseri İlindeki beş 

ortaokulda “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” ile gerçekleştirilmiş ve 

ortaya çıkan sonuçlar neden-sonuç ilişkileri bağlamında değerlendirilmiştir.  

 

Medya Okuryazarlığı 

Medya okuryazarlığı, medya dünyasında iletileri yorumlamada 

sergilenen bakış açısıdır (Potter, 2010). Bu tanımla beraber medya 

okuryazarlığı; yazılı medyadan videoya, internete, çeşitli yapılarda bulunan 

medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve yeniden oluşturma yeteneği 
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için çerçeve sağlayan bir 21. yüzyıl yaklaşımıdır (Jolls & Thoman, 2008). 

Medya okuryazarlığı bilinçli vatandaş olmanın gereği kapsamında kitle iletişim 

araçlarının bireye sunduğu her bilginin, haberin veya yorumun eleştiriye tabi 

tutulması, eğer yanlış ise kabul edilmemesidir (Şeylan, 2008). 

Bu tanımlardan hareketle medya kavramı, sinema, televizyon, radyo, 

fotoğrafçılık, reklamcılık, gazete, dergi, müzik, bilgisayar oyunları, internet, 

dijital ekranlar, mobil iletişim, tablet vs. alanlarının hepsini içerir. Medya 

okuryazarlığının bünyesinde barındırdığı kavramlar şunlardır: 

• Medya Kullanımı: medya araçlarını etkin biçimde kullanma olarak 

adlandırabilecek bu kavram, bireylerin medya aracılığıyla ihtiyaç 

duyduğu bilgilere ulaşabilme becerisidir. 

• Medya Farkındalığı: Medya mesajlarının altında yatan politik ve 

sosyolojik içeriklerin farkında olmak. 

• Medya Eleştirisi: medyanın sunduğu mesajları ve bu mesajları 

verirken kullandığı yolları eleştirel bir gözle değerlendirebilmek. 

• Teknoloji Kullanımı: medyanın nasıl faaliyet gösterdiğini 

anlayabilmek amacıyla, izler kitleye kendi medya ürünlerini 

oluşturma olanağı vermek (İnceoğlu, 2011). 

İyi bir medya okuryazarı olabilmek için medya okuryazarlığı eğitiminin 

temel gereksinimlerini Potter ‘kişisel konum, bilgi birikimi ve beceriler (temel 

beceriler ve ileri düzey beceriler)’ olarak sıralar (2010). Jolls ve Thoman da 

medya okuryazarlığının kapsamı içerisindeki dört temel bileşenden söz eder: 

Bilgiye erişim, iletileri çözümleme, birçok açıdan değerlendirebilme, farklı 

teknikleri kullanarak kişisel ileti oluşturabilme (2008). Medya Okuryazarlığına 

ilişkin temel ilkeler ise şu şekilde sıralanmıştır; 

• Medya okuryazarlığı bir kategori değildir.  

• Medya okuryazarlığı becerileri sürekli geliştirilmelidir.  

• Medya okuryazarlığına düşük düzeyde sahip olan kişiler, sunulan 

yüzeysel anlamı kolayca yakalarken derin anlamı görmekte sorunlar 

yaşarlar. 

• Medya konusunda kendini sürekli yenilemeyen bireyler, kısa bir süre 

sonra medya okuryazarlığı düzeylerinin gerilediğini hissederler.  

• Medya okuryazarlığı çok boyutludur (Şahin, 2011). 
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Medya dünyasında sürekli bir değişim vardır. Medyanın sahiplik yapısı 

değişmekte, yayın anlayışı her dönem birbirinden farklı olabilmektedir. Medya 

okuryazarlığı eğitimi, kazanılan becerilerin hayat boyu devam etmesini 

amaçlamaktadır. Medya eğitiminin daha iyi anlaşılabilmesi için, medya 

okuryazarlığının amacı, önemi ve hedeflerinden de bahsetmek gerekmektedir. 

Ticari kaygılarla kurgulanan bir medya iletisi, medya araçları vasıtasıyla gerçek 

hayattan bir parçaymış gibi doğal bir hale dönüşür ve yayınlanır. Aslında 

izleyicilerin bir tercihi yoktur. Bunları izleyici adına başarılı bir şekilde medya 

üreticileri yapar. Dolayısıyla medya okuryazarlığının amacı bireylerin 

medyanın güçlü etkisine karşı bilinçlenmelerini, pasif izleyici olmaktan 

kurtulup aktif bireyler haline gelmelerini, eleştirel bakış açısına sahip 

olmalarını, okuduklarını ve gördüklerini doğru anlayıp, doğru değerlendirme 

yapıp kendi medya iletilerini oluşturmalarını sağlamaktır. Eleştirel medya 

okuryazarlığı, hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça önemlidir. Medya 

okuryazarlığı eğitimi ile insanlar, medya dünyası ile gerçek dünyayı ayırabilir 

hale gelirler. Eleştirel bakmayı öğrenirler. Edilgen bir alıcı değil, farklı medya 

metinlerini karşılaştıran ve yorumlayan aktif bireyler (Giddens, 2008) haline 

gelirler. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan bilgi 

ve iletişim teknolojilerine ilişkin raporda dünya çapında genç nüfusun internet 

kullanım oranının yüzde 70 olduğu belirtilmiştir. Toplam nüfusun internet 

kullanım oranı ise yüzde 48’dir. Rapor verilerine göre 104 ülkede genç nüfusun 

(15-24 yaş) yüzde 80’inden fazlasının çevrim içi olduğu görülmüştür. Bu oran 

gelişmiş ülkelerde yüzde 94’e ulaşırken gelişmekte olan ülkelerde yüzde 67, az 

gelişmiş ülkelerde ise yüzde 30 olarak karşımıza çıkmaktadır (Medya 

Okuryazarlığı, 2017). Medyanın bu etkisi karşısında insanların medya 

mesajlarını doğru anlamaları ve içeriğini sorgulamaları için medya 

okuryazarlığı çerçevesinde bilinçlendirilmeleri zorunlu hale gelmiştir (Avşar, 

2013). Bu konuda eğitim ve öğretim kurumlarına büyük sorumluluklar 

düşmektedir (Karaman & Karataş, 2009). 

Medya okuryazarlığı eğitimi toplumun ve çocukların geleceği adına 

önem arz etmektedir. Medya araçlarının nasıl ve ne kadar süreyle kullanılacağı, 

medyaya eleştirel bakabilme, izlediklerini yorumlayabilme gibi özellikler 

medya okuryazarlığı dersinin öğrencilere kazandıracağı yeteneklerden 

bazılarıdır. Medya becerisini kazanan çocuk, medya araçlarını doğru 
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kullanmayı öğrenecek, bir yetişkin müdahalesi olmadan medyanın zararlı 

yönlerini kendi kendine keşfedebilecektir. İnsanlar her gün ya gazete, ya 

internet, ya da televizyon gibi medya araçlarından mutlaka biriyle bilgi, haber, 

eğlence ya da zaman geçirme ihtiyaçlarını karşılarlar. Günümüzde işitsel, 

görsel ve yazılı medya hayatın her alanına nüfuz etmişken, medya eğitiminin 

gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle televizyon, cep telefonu, 

internet ve bilgisayarlar insanlar için günlük işlerde vazgeçilmez objelerdir. 

Çocuklara bu eğitimin verileceği en ideal yer ise okullardır.  

Medya okuryazarlığı kitle iletişim araçlarıyla izleyiciler arasındaki 

iletişimin sağlıklı ve bilinçli bir etkinlik biçiminde gerçekleşmesini sağlamak 

amacını taşımaktadır (Gündüz Kalan, 2010). European Commission (Avrupa 

Komisyonu) medya okuryazarlığının hedefini şu şekilde açıklamıştır: Medya 

okuryazarlığı, insanları bilginin üreticisi ve sağduyulu tüketicisi yapmak için 

eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile donatmayı hedeflemektedir 

(2006). 

 

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı 

Türkiye’de medya okuryazarlığı son yıllarda tartışılmaya başlanan bir 

konudur. 2004 yılında Şiddeti Önleme Platformu’nda, RTÜK ilk kez ilköğretim 

okullarında medya okuryazarlığı derslerinin okutulmasını önermiştir. 2005 

yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi önderliğinde düzenlenen 

Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansında RTÜK medya 

okuryazarlığının gerekliliğine ilişkin resmi bildiri sunmuştur. Daha sonra 

medya okuryazarlığı konusundaki çalışmaları yürütmek üzere RTÜK 

uzmanları, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nden 

akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, 

özellikle ABD ve Avrupa’daki örnekleri incelemiş, konuya ilişkin yurtiçi ve 

yurtdışı kaynaklı makaleleri detaylı bir biçimde değerlendirmiştir. “İlköğretim 

Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” 31.08.2006 tarihinde 

MEB Talim ve Terbiye Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. MEB, 30 

sosyal bilgiler öğretmeni ile 2006-2007 öğretim yılında Erzurum, İstanbul, 

Ankara, İzmir, Adana illerinde belirlenen pilot okullarda medya okuryazarlığı 

dersini uygulamaya başlatmıştır. Sonraki yıllarda tüm Türkiye’de 6, 7 ve 8. 

Sınıflarda, seçmeli ders olarak okutulmuştur. Türkiye genelindeki ilköğretim 

okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 4 milyon öğrenciden 1 
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milyon 500 bininin 2007–2008 öğretim yılı içinde medya okuryazarlığı dersi 

alması hedeflenmiştir. MEB 2014 verilerine göre medya okuryazarlığı dersi, 

2007-2008 öğretim yılında 425.000, 2008-2009 öğretim yılında 1.020.000, 

2009-2010 yılında ise yaklaşık 840.000 öğrenci tarafından seçilmiştir (MEB, 

2008). 2007 yılının sonunda “İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen 

El Kitabı” hazırlanmıştır. Bu kitapta dersi yürütmekle görevli öğretmenlere 

yardımcı olmak amacıyla her üniteyle ilgili gerekli teorik bilgilere ve çeşitli 

serbest yazılara yer verilmiştir. Dersin öğretim izlencelerine seçmeli ders olarak 

eklenmesi 2007–2008 eğitim ve öğretim yılında gerçekleşmiştir. Dersin 

kapsamı ise şu şekilde belirlenmiştir; 

• İletişime Giriş (İletişim türleri). 

• Kitle İletişimi. 

• Medya (Medyanın ekonomik boyutu, medya ve etik, medya 

okuryazarlığı). 

• Televizyon (Televizyon program türleri). 

• Aile, çocuk ve televizyon (Televizyonun olumsuz etkileri). 

• Radyo (Radyonun olumsuz etkileri). 

• Gazete ve Dergi (Gazete ile ilgili temel kavramlar, dergi türleri). 

• İnternet (İnternet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar)  

(MEB, 2007). 

Türkiye’de medya eğitimi konusunda son yıllarda yaşanan olumlu 

gelişmelerden biri de RTÜK’ün uyarıcı semboller kullanmasıdır. Akıllı 

işaretlerde, programların hangi yaş grubuna uygun olduğunu gösteren dört 

sembol (7+, 13+, 18+, genel izleyici) ile programlardaki içeriği tanımlayan üç 

sembol (Şiddet/korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar) 

izleyicilere bilgi vermektedir. www.rtukisaretler.gov.tr sitesinde gösterilen 

semboller ve anlamları şu şekildedir (2006); 

 

 

 

 

 

 

 



37 | A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI -9 

 

Tablo 1. RTÜK Uyarıcı Semboller (Akıllı İşaretler, 2006) 

 

Genel İzleyici Kitlesi 

 

Şiddet / Korku 

 

Cinsellik 

 

Olumsuz Örnek Oluşturabilecek 

Davranışlar 

 

7 Yaş ve Üzeri için 

 

13 Yaş ve Üzeri için 

 

18 Yaş ve Üzeri için 

 

Medya Okuryazarlığı Uygulamasında Öğretmenin Rolü 

Medya eğitimi yaşam boyu devam eden bir süreç olduğuna göre, medya 

eğitiminin en temel amacı, öğrencilerin karşılaştıkları medya metinlerini 

okurken eleştirel yaklaşabilmek için gerekli olan güveni ve çözümleme 

becerilerini geliştirebilmeleridir. Medya okuryazarlığı öğretiminde başarının en 

temel göstergelerinden biri, öğretmenin yer almadığı ortamlarda da 

öğrencilerin medya metinlerine karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir tutum 

sergilemeleridir. Medya ile yaşam boyu öğrenen insanın medya eğitimi sadece 

okulla sınırlı kalamaz. Açıkçası öğrencilerin sunulanları alması, sunulanlara 

ilişkin fikir geliştirmesi, eleştirel bir bakış sergilemesi yeterli değildir. Medya 

eğitimi veren öğretmenler için temel sorun, öğrencilerin öğrendiklerini gerçek 

yaşamda kullanmaya yönelik bir tutum geliştirip geliştirmedikleridir (Şahin, 

2011). Türkiye’de ana dalı sosyal bilgiler olan öğretmenler, MEB’nın 

düzenlemiş olduğu sertifika programına katılarak medya eğitimi verme yetkisi 

kazanmışlardır.  Ancak bu kısa süreli eğitim, etkin bir medya eğitimi 

verebilmeleri için yeterli değildir. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar 

incelendiğinde öğretmenlerin korumacı anlayışa sarıldıkları görülmektedir. 

Hâlbuki eleştirel medya okuryazarlığı medya eğitiminin öncelikli amacıdır. 

Ancak dünya üzerindeki birçok uygulama hala eleştirellikten uzak, korumacı 
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düzeydedir. (Buckingham, 2006). RTÜK ve MEB’in 2012 yılında medya 

okuryazarlığı dersini veren 77 öğretmen ve 2.515 öğrenci ile yaptığı bir 

araştırmaya göre dersin öğretmenler tarafından öğrencilere sevdirilerek 

verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin % 58’i RTÜK ve MEB 

tarafından hazırlanan web sayfasından haberdar iken, % 42 düzeyindeki bir 

kesimi bundan haberdar değildir. Öğretmenlerin % 75’i medya okuryazarlığı 

dersiyle ilgili herhangi bir ön çalışmada bulunmamıştır. Öğretmenlerin katıldığı 

çalışma, genelde MEB tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarıdır 

(2012). Hâlbuki öğretmen ders esnasında medya metinlerinin üretiminden, 

medyanın sahiplik yapısına kadar tüm aşamaları öğrencilere açıklamalıdır. Jolls 

ve Thoman bu konuda beş anahtar sorudan bahsetmektedir: 

• Bu mesajı kim oluşturdu? 

• Bu mesajda ne tür teknikler kullanıldı? 

• Bu mesajı diğer insanlar nasıl anlamış olabilirler? 

• Bu mesajda hangi yaşam biçimleri verilirken hangileri göz ardı 

edilmiştir? 

• Bu mesaj niçin gönderilmiştir? (2008). 

Öğretmen tüm bu soruları cevaplayabilecek yeterlilikte olmalıdır. Medya 

üreticilerinin kimler olduğunu, medyanın kurgulama tekniklerini, hedef kitleye 

yönelik amaçlarını ve etkilerini bilmelidir. Medya okuryazarlığı, öğretmekten 

çok öğrenme ve uygulama gerektiren bir alandır. Dersin başarısı, öğrencinin 

ilgisi ve çabası ile doğrudan ilişkilidir (Bilici, 2014). Medya eğitiminde 

geleneksel yapıdaki öğretmen anlatır, öğrenci dinler şeklindeki öğretmen 

merkezli eğitim metodu, öğrencilere medya okuryazarlığı becerisi 

kazandırmaktan uzaktır. Geleneksel öğretmen merkezli öğretimden, öğrenci 

merkezli yapılandırmacı öğretmeye geçiş şu şekildedir; 

• Teorik olarak davranışçı ve bilişselcilikten sosyal yapılandırmacı ve 

öğrenci merkezliliğe, 

• Ders tasarımı olarak sınırları kapsam ve sıralamadan açık uçlu 

öğrenmeye, 

• Zaman ve yer olarak sabit eğitim yeri uygulamasından öğrencinin 

koşullarına uygun olana, 
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• Bilginin dayanağı olarak uzmanlar tarafından belirlenmiş bilgiden 

serbestçe paylaşılan bilgiye, 

• Etkinlik olarak arka ve ön planı olmayandan düşünme ürünü ve 

sürdürülebilir olana, 

• Kaynak olarak öğretmenin seçtiğinden öğrenciler tarafından seçilene, 

• Değerlendirme olarak sınavlar yerine başarı temelli değerlendirmeye 

geçiş (Herrington & Oliver, 2000). 

 

MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNDE BENİMSENEN 

YAKLAŞIMLAR 

 

Aşılamacı/Korumacı Yaklaşım 

Medya eğitimiyle alakalı yapılan çalışmalar incelendiğinde hem dünya 

genelinde hem de Türkiye genelinde en çok benimsenen yaklaşımın korumacı 

yaklaşım olduğu görülmektedir. Korumacı yaklaşımı benimseyenlere göre 

medya yayınlarının çoğu zararlıdır ve medya eğitimi, çocukları medyanın kötü 

mesajlarından korumak girişimidir. Bu yaklaşım, medyanın zararlı etkilerine 

karşı çocuğa eleştirel bakış açısı kazandırmak yerine, onu tamamen medyadan 

uzak tutmayı hedeflemiştir. Bu yaklaşıma göre her türlü medya “kötü” dür. 

Medyadan kaçmak gerekmektedir. Hâlbuki medya okuryazarlığı medyadan 

uzak kalmak, medyaya saldırmak veya bütün suçu medyaya atmak değil, 

medyayı ve medya iletilerini çoklu bir bakış açısıyla incelemek ve eleştirel bir 

yolla okumaktır (Şahin, 2011). Bu yaklaşımda öğrenciye söz hakkı tanınmaz. 

Öğretmen egemen kişidir. Freire, eğitmenin sürekli anlatıcı konumunda olduğu 

ve öğrencilerin anlatılan şeyleri mekanik olarak ezberledikleri eğitim modelini 

“klasik aktarmacı model” olarak adlandırır. Bu modelin özelliklerini Binark ve 

Bek, Freire’den şu şekilde aktarır;  

• Öğretmen öğretir, öğrenci öğrenir, 

• Öğretmen her şeyi bilendir, öğrenci hiçbir şey bilmez, 

• Öğretmen düşünür, öğrenci adına da düşünür, 

• Öğretmen konuşur, öğrenci dinler, 

• Öğretmen disipline eder ve öğrenci disipline olur, 
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• Öğretmen seçer ve karar verir, seçimlerini uygularken öğrenci bunları 

takip eder, 

• Öğretmen ders izlencesinin içeriğini seçer ve içerik hakkında 

kendisine danışılmayan öğrenci bunu uygular, 

• Öğretmen hem bilgi hem de profesyonellik otoritesini/yetkisini 

öğrenci üzerinde uygular/kullanır, böylece öğrencinin özgürlüğünü 

kısıtlar, 

• Öğrenme sürecinde öğretmen özne iken öğrenciler bu süreçte nesne 

konumundadır (2010). 

Bu eğitim modelinde öğretmen öğrenciye medya hakkında bazı 

gerçekleri söyler. Öğrenci sessizce dinler ve sınav için notlar alır ama 

öğrendikleri öğrencinin okul dışındaki medya hayatında bir işe yaramaz 

(Hobbs, 1998). Böylelikle öğrenci bilgi yığınının altında kalır. Öğretmen 

öğrenci için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verir. Öğretmenin 

belirlediği doğrular öğrenci için “mutlak gerçek” olur. Öğrenci bu gerçeği 

kayıtsız şartsız kabul eder, kendi fikri yoktur. Medya iletilerini bu şekilde 

aktarmacı ve korumacı anlayışın egemen olduğu bir eğitim yapısıyla incelemek 

yetersizdir (Ertürk & Gül, 2006). Medya okuryazarlığının önündeki 

engellerden biri bu korumacı yaklaşımdır. Korumacı yaklaşımın medya eğitimi 

konusunda yetersiz kaldığı düşüncesi son zamanlarda yapılan birçok çalışmada 

araştırmacılar tarafından dile getirilmiş, güçlendirmeci veya çözümlemeci 

yaklaşımlardan söz edilmiştir. 

 

Güçlendirmeci Yaklaşım 

Çocuklar ve gençlerin medyanın zararlı etkilerinden korunmaları için 

medya kullanımlarını kısıtlayan veya engelleyen, bu yöntemle onları korumaya 

çalışan korumacı yaklaşım her ne kadar bazı bölgelerdeki okullarda varlığını 

sürdürmeye devam etse de bazı bölgelerde yavaş yavaş geçerliliğini 

yitirmektedir. Doğru bir medya eğitiminin önemini kavrayan toplumlarda 

ilerleyen yıllarda bu yaklaşımın tamamen kaybolacağı iletişim uzmanları 

tarafından öngörülmektedir. Tartışmasız kabul gören, başarılı olan medya 

eğitimi tipi, kamera, internet, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanarak medya 

mesajı üretildiğinde medyanın en iyi şekilde anlaşılabileceği düşüncesine 

dayanan ‘medya ile birlikte’ yaklaşımıdır. Bu eğitim modelinde medyanın gücü 
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ve imkânları kullanılarak medya eğitimi yapılması gerekir. Ancak bu yaklaşım 

medyanın içinde yer alıp da medyaya eleştirel bir gözle bakabilmenin güç 

olduğu eleştirisine de hiçbir zaman tam olarak cevap verememektedir (Bilici, 

2014). Bu yaklaşım Türkiye’de ki medya okuryazarlığı dersinin seçmeli ders 

olarak okutulduğu okullarda eğitimciler tarafından henüz uygulanmamaktadır. 

Korumacılığın yetersiz kalması veya bir takım desteklere ihtiyaç duymasıyla 

birlikte medya eğitiminin en iyi şekilde verilmesi için güçlendirmeci yaklaşım 

ön plana çıkarılmıştır.  

 

Çözümlemeci Yaklaşım 

Medya okuryazarlığı öğretmenlerinin sınıfta öğrencilerle beraber bir 

filmi incelemesi, öğrencilerden okula gelirken gazete sayfası getirmelerini 

isteyip bu sayfaları öğrencilerle beraber derste incelemesi veya akıllı tahtadan 

internet sayfalarını açıp incelemesi, çözümlemeci yaklaşım olarak 

adlandırılabilir. Medya eğitiminde öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya 

dökülmesiyle, öğrenciler ürettikleri metinlerle kendi öğrenme düzeylerini 

keşfetme ve kendilerini ifade edebilme fırsatını yakalamış olurlar (Jolls & 

Thoman, 2008). Medya eğitiminde sınıf içi uygulamaların temelini oluşturan 

ve analitik düşünme becerisinin gelişmesini sağlayan bu yaklaşım, gündelik 

hayattaki problemleri ele alma ve eğitim süreçleri sonrasında yaşam boyu 

öğrenme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir katkıya 

sahiptir (Bilici, 2014). Medya okuryazarlığı eğitiminde benimsenen farklı 

yaklaşımlar içinde konunun öğretim programlarıyla ilişkilendirilip derste 

öğrencilere uygulamalı olarak anlatılması, medya eğitimi için daha doğru bir 

seçim olabilmektedir (Brown, 1998). Medya okuryazarlığı yaşam boyu devam 

etmesi gereken bir hayat becerisi olduğuna göre, bunun temelleri daha okul 

yıllarında atılmalıdır. Medya okuryazarlığı daha önceden oluşturulmuş bir 

öğretim programı konusu içinde kaynaşmış bir unsur olarak derste öğrencilere 

öğretilebilir veya konu merkezli olmayan bütünleşik bir öğretim programının 

içinde bir konu olarak öğretilebilir (Masterman, 2001’den aktaran Altun, 2012). 

Çocukları medyadan korumak gerektiğini savunan yaklaşımların aksine bu 

yaklaşımla beraber çocuklar medya okuryazarlığı becerisi kazanabilir, medya 

ile nasıl yaşanacağını öğrenebilir, medya yayınlarını çözümleyebilirler.  
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Eleştirel Yaklaşım 

Eleştirel bakış açısının temelleri, Frankfurt Okulu temsilcilerine ve 

İngiliz Kültürel Çalışmalar okulunun araştırmalarına dayanmaktadır (Dağtaş, 

1999). Bu okulun temsilcilerine göre eleştirel yaklaşımın doğduğu nokta, 

medya araçlarının metalar üreten ticari aygıt olmalarının kabul edilmesiyle 

başlar. Buna göre kitleler kitle iletişim araçlarından gelen mesajların boş 

içerikleriyle uyutulmaktadırlar (Krogh, 1999). İnsanlar ve kültürler metaya 

dönüştürülmüş, gerçeği gerçek olmayandan ayırt edememektedirler. Adorno ve 

Horkheimer’a (1996) göre insanlar makineleşmiş çalışma sürecinden bir kaçış 

için eğlenceye yönelirler. Aynı zamanda mekanikleşmenin insanların eğlencesi 

üzerinde o kadar büyük etkisi var ki, bu eğlence ve mutluluk çalışma sürecinin 

hayalidir. Kültür endüstrisinin vaat ettiği tatmin, duyuları donuklaştırır. 

Eleştirel medya okuryazarı olan bir yurttaş, medya metinlerinde dolaşıma 

sokulan uzlaşımları ve başat kodları okumakla kalmayarak, bunların gündelik 

yaşamdaki köklerinin de farkına varabilecektir (Binark & Bek, 2010). Çünkü 

medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları yoluyla edinilen bilgileri 

çözümleyerek öznel yargılar oluşturmamızı sağlayan eleştirel düşünme 

becerisidir. Medyanın kâr amaçlı şirket olarak çalıştığı gerçeğini bilmek tek 

başına yeterli değildir; kültür politikaları medya izleyicisini müşteri olarak 

görüyorsa medya okuryazarlığı da yeni bir yetişkin becerisi olarak ele 

alınacaktır. Yurttaşlık eğitimi ise örgün eğitimin içinde eleştirel medya 

okuryazarlığına yer verecektir (Türkoğlu, 2011). Medya okuryazarlığı 

öncelikle medyayı “okumayı” ve “yazmayı” kapsar. Bu nedenle medya eğitimi 

hem eleştirel anlamayı hem de aktif katılımı geliştirmeyi amaçlar (Frau-Meigs, 

2007). Bu yüzden medya okuryazarlığının temel dayanağı eleştirel bakış açısı 

olmalıdır. Topuz’un da (2011) belirttiği gibi bazı olayları medyaya hiç 

yansıtmıyor görmezden geliyorlar. Bazı olayları da abartarak ön plana 

çıkarıyorlar. Bazılarını saptırıyor, bazılarını göze görünmeyecek ya da hiç 

dikkati çekmeyecek bir biçimde küçültüyorlar.  

Medyanın nasıl okunması gerektiğine ilişkin medya okuryazarlığının 

sekiz sürekli evresini Christ ve Potter (1998) şöyle tanımlar: Temel öğeleri 

öğrenmek, dili öğrenmek, anlatıyı öğrenmek, şüpheciliğin/eleştirinin gelişmesi, 

derinlikli inceleme, eleştirel farkındalık, toplumsal sorumluluk. Medya 

eğitiminde bireyler medya mesajlarının kimin tarafından kurgulandığını, 

mesajın oluşturulma dilini, mesajın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını fark 
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edebilmelidir. Bu yetenek bireylere ancak medya okuryazarlığı dersiyle 

verilebilir. Dersin verimli olabilmesi de ancak eleştirel bir eğitim modeliyle 

mümkün olacaktır. Bu eğitim sayesinde öğrenci, medya mesajlarını 

değerlendirebilme yeteneği kazanacaktır. Öğretmenin konuşup öğrencinin 

susup dinlediği öğretmen merkezli/klasik eğitim modeli yerine, öğrencinin 

eleştirel aklını kullanarak toplumsal ve sosyal olayları değerlendirebildiği, 

kendi düşüncesini üreterek derse katılım sağladığı, öğrenci merkezli/eleştirel 

eğitim modeli medya okuryazarlığı dersinin uygulanmasında verimi 

artıracaktır.  

Yukarıda bahsedilen tüm bu yaklaşımlar medya okuryazarlığı derslerinin 

uygulanmasında eğitimciler tarafından tercih edilen yaklaşımlardır. Kimi 

eğitimciler bu yaklaşımlardan birini benimsemiş, kimileri bir kaçını birlikte 

benimsemiştir. Medya okuryazarlığı dersinin uygulanmasında önemli 

etkenlerden biri öğretmenlerin dersi anlatırken benimsedikleri yaklaşım ve 

dersi öğrencilere sunma biçimidir. Dolayısıyla medya eğitimiyle ilgili 

çalışmalarda üzerinde durulması gereken önemli konulardan biride dersin 

uygulanmasında öğretmenlerin benimsedikleri yaklaşımlardır. Yukarıda 

sayılan yaklaşımların medya eğitimine nasıl bir katkısı olduğu, aktif katılımı 

amaçlayan medya okuryazarlığı dersinde öğrencilere ne gibi faydalar sağladığı 

veya dersin uygulanmasında ne gibi aksaklıklara sebep olduğu çalışmanın 

bulgular kısmında verilmiştir.  

 

YÖNTEM  

Medya okuryazarlığı dersinin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar 

nelerdir? Öğretmenler dersi nasıl işlemektedirler? Öğrencilerin kendi 

medyalarını üretebilmeleri için okullarda teknik donanım var mıdır? 

Sorularından yola çıkarak eğitim-öğretim müfredatında var olan medya 

okuryazarlığı dersinin uygulamada ki durumunu araştırmak amacıyla böyle bir 

çalışma yürütülmüştür. Literatür taraması yapıldığında medya eğitiminin 

gerekliliği konusunda birçok çalışmaya rastlanılsa da dersin uygulanmasında 

yaşanan aksaklıklara, benimsenen eğitim modellerine ve öğretmenin rolüne 

yoğunlaşan çalışmalara çok az rastlanılmıştır.  

Uluslararası alanyazında Hobbs (1998) tarafından gerçekleştirilen 

"Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma”, Jolls ve Thoman 

(2008) tarafından yürütülen “21. Yüzyıl Okuryazarlığı: Medya Okuryazarlığına 
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Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler” çalışması ile Christ ve Potter (1998) 

tarafından yapılan “Medya Okuryazarlığı, Medya Eğitimi ve Akademi” 

çalışması göze çarpan çalışmalardır. Ayrıca yerli alanyazında Bilici (2014) 

tarafından yürütülen “Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi”, Cinman Şimşek ve 

Türkoğlu (2011) tarafından gerçekleştirilen “Medya Okuryazarlığı”, Binark ve 

Bek (2010) tarafından yürütülen “Eleştirel Medya Okuryazarlığı” çalışması ile 

Şahin (2011) tarafından yapılan “Öğretmenler, Öğretmen Adayları ve Medya 

ile Bağı Olan Herkes için Eleştirel Medya Okuryazarlığı” çalışmaları kayda 

değer araştırmalardır. 

Bu çalışmada medya okuryazarlığı uygulamasında yaşanan aksaklıkları 

tespit etmek ve dersleri verimli hale getirebilmek için çözüm önerileri sunmak 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışma ulaşacağı bulgular itibariyle; medya 

eğitiminin gerekliliğini ortaya koyma, dersin uygulanışıyla ilgili bilgiler verme 

ve konuyla ilgili bundan sonraki çalışmalara veri sağlamak açısından önem arz 

etmektedir.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden “görüşme” tekniği 

kullanılmıştır. Görüşme tekniği genel olarak “yapılandırılmış” ve 

“yapılandırılmamış” olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilmektedir. 

Yapılandırılmış görüşmede amaç, görüşülen bireylerin verdikleri bilgiler 

arasındaki paralellikleri ve farklılıkları saptayarak buna göre karşılaştırmalar 

yapmak iken yapılandırılmamış görüşme keşfetmeye yöneliktir ve buna uygun 

olarak önceden belirlenmiş sorular yoktur; araştırma, görüşme sürecinde 

biçimlenir ve derinleşir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen yüz-yüze 

görüşmelerde benimsenen yöntem ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar 

katı, ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir. Bu iki yöntem 

arasında yer alan yaklaşım yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği olarak 

adlandırılmaktadır (Karasar, 1995). Yapmacık cevapların daha aza indiği, 

doğru cevap verme olasılığının yüksek olduğu, ses tonu, mimikler ve soruları 

cevaplamada gösterilen isteğin gözlemlenebilmesi, verilen cevapların daha iyi 

değerlendirilmesini sağladığı için eğitimcilerin tutumlarına ilişkin bu çalışmada 

görüşme yöntemi tercih edilmiştir (Kvale, 1994). İnsanların sosyal gerçekliğe 

ilişkin bilgileri, kavramları, görüşleri, deneyimleri, etkileşimleri, 

anlamlandırmaları ve duyguları ile ilgili bir çalışma yapılıyorsa, tek yol, belki 

de en iyi yol görüşme tekniğidir (Mason, 2006). 
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Katılımcıların ders hakkındaki algılarını, duygu ve düşüncelerini ölçmek 

amacıyla görüşme yapılırken bazı konuların ayrıntısına girilmiş, daha çok 

sohbet tarzı bir yaklaşım benimsenmiştir. Böylece daha samimi bir ortamın 

oluşması ve bunun sonucunda katılımcılardan daha güvenilir yanıtlar alınması 

amaçlanmıştır. Sohbet tarzı görüşmede, araştırmacı doğrudan ortama katılır ve 

soruları bu ortamda gerçekleşen etkileşimin doğal akışı içinde sorabilir 

(Yıldırım & Şimşek, 2008). Çalışmanın evrenini Türkiye’de medya 

okuryazarlığı dersinin olduğu okullar, örneklemini ise Kayseri ilindeki seçilen 

ortaokullar oluşturmaktadır. Görüşmelerde çalışmanın amacı ve kapsamı 

hakkında katılımcılara ön bilgiler verilmiş, gönüllülüğün esas olduğu 

belirtilmiştir. Medya okuryazarlığı dersinin hangi öğretmenler tarafından 

verildiği, öğretmenlerin görevlendirilme kriterleri hakkında okul 

yöneticileriyle, dersin nasıl işlendiği ve dersin uygulanmasında ne gibi 

zorluklarla karşılaştıkları vb. gibi konularda öğretmenlerle görüşmeler 

yapılmıştır. Toplamda 3 okul yöneticisi ve 7 medya okuryazarlığı öğretmeni ile 

görüşme yapılmıştır. Görüşmeler, verilerin işitsel sunumuyla, bulguların yazılı 

olarak özetlenmesiyle, sonuç çıkarma ve sonucu doğrulamak basamaklarıyla 

çözümlenmiştir. Müfredatta yer alan medya okuryazarlığı dersinin, 

uygulamada ne kadar başarılı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

BULGULAR 

Eğitimcilere Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler 

Aşağıdaki tablo yüz yüze görüşme gerçekleştirilen 7 medya 

okuryazarlığı dersi öğretmeni ve 3 okul yöneticisine ilişkin mesleki özellikleri 

göstermektedir. 

 

Tablo 2. Eğitimcilerin Mesleki Özellikleri 

KOD CİNSİYET BRANŞ MEDYA EĞİTİMİ ALMA DURUMU 

Ö1 E Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 

Ö2 K Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 

Ö3 E Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 

Ö4 E Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 

Ö5 E Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 

Ö6 E Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 
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Ö7 E Sosyal Bilgiler (40 saatlik) hizmet içi eğitim aldı 

Y1 E İdareci Almadı 

Y2 E İdareci Almadı 

Y3 E İdareci Almadı 

 

Okul yönetimi tarafından belirlenen öğretmenlerin hepsinin ana dalı 

sosyal bilgiler öğretmenliğidir. Bu öğretmenler MEB’nın düzenlemiş olduğu 

bir haftalık (40 saat) hizmet içi sertifika programına katılarak medya eğitimi 

verme yetkisi kazanmışlardır. Bu eğitim bir seminer şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Medya eğitimiyle alakalı konuların ayrıntılarına çok fazla 

girilmemiştir. 

 

Medya Okuryazarlığı Öğretmenlerinin Görevlendirilme 

Kriterleri 

Görüşme yapılan okul yöneticileri medya okuryazarlığı dersini verecek 

öğretmenleri MEB’nın sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenleri olarak 

belirlediğini söylemişlerdir. Sayıları 4 ila 6 arasında değişen sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin arasından ders yükü az olan ve boş ders saati olan 

öğretmenleri, okul yönetimi olarak medya okuryazarlığı dersi için 

görevlendirdiklerini söylemişlerdir. Aşağıda görüşmelerin bir kısmı 

aktarılmıştır: 

“Medya okuryazarlığı dersini, MEB’nın bize gönderdiği dökümana 

dayanarak sadece sosyal bilgiler veya Türkçe öğretmenlerine verebiliyoruz. 

Okulumuzda altı tane sosyal bilgiler öğretmeni var. Bunların içinden ders yükü 

az olan öğretmeni medya okuryazarlığı dersi için görevlendiriyoruz.” 

Y1-E 

“Okulumuzda dört tane sosyal bilgiler öğretmeni var. Bunlardan iki 

öğretmenimiz medya okuryazarlığı dersine de giriyorlar. MEB’nın gönderdiği 

resmi yazılarla medya dersini sadece sosyal bilgiler hocalarımız verebiliyorlar. 

Türkçe öğretmenlerine de hak tanınıyor ama biz sosyal hocalarını daha çok 

tercih ediyoruz.” 

Y3-E 
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Medya Okuryazarlığı Dersinin Seçmeli Dersler Listesinden 

Seçilmesi 

Okul müdürleri medya okuryazarlığı dersini MEB’nın sunduğu seçmeli 

dersler (halk kültürü, zekâ oyunları, drama, çevre eğitimi, okuma becerileri) 

listesinden kendilerinin seçtiğini söylemişlerdir. Dersin içeriğinde çokta önemli 

konuların olmadığını, seçmeli ders olduğunu, bunun yerine öğrencilere sınava 

hazırlık testi çözdürdüklerini ve ailelerinde bu durumdan memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. 

“Öğrencilerimiz seçmeli dersler listesinden hangi dersi seçerlerse 

seçsinler son sınıfta oldukları için liseye giriş sınavına hazırlanmaya 

çalışıyorlar. Aileler de bunu istiyor.” 

Y3-E 

Araştırmaya konu olan bu okullarda medya okuryazarlığı dersinin 

seçmeli dersler arasında yer alması ve karnede not olarak değerlendirilmemesi 

zihinlerde bu dersin önemsiz olduğu izlenimini bırakmıştır.  

“Öğrenciler medyayı bizden daha iyi kullanıyorlar. Hemen hemen 

hepsinin Facebook ya da Instagram gibi sosyal medya hesabı var. Çok 

meraklılar ve teknolojiyi çok çabuk kavrıyorlar. Medya okuryazarlığı dersinin 

Türkçe ya da Matematik gibi haftalık bir programı yok. Bize gönderilen kılavuz 

‘mail hesabı açma’ gibi konulardan bahsediyor. Bunları zaten çocuklar 

yapabiliyorlar eğitim almalarına gerek kalmıyor. Öğretmenlerimiz de ne 

anlatacaklarını bilmediklerinden derste kendi konularını devam ettiriyorlar.” 

Y2-E 

Okul yöneticileri medya okuryazarlığı dersini Türkçe veya Matematik 

dersleri gibi ayrı bir disiplin olarak görmemektedirler. Bu durum 

öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin gözünde de derse olan ilgiyi 

azaltmaktadır.  

 

Medya Okuryazarlığı Öğretmenlerinin Derse İlişkin Görüşleri 

Çalışmaya katılan medya okuryazarlığı dersi öğretmenlerinin genel 

görüşü dersin içeriğinin zayıf olduğu ve dersin donanımlı öğretmenler 

tarafından verilmesi gerektiği yönündedir. MEB tarafından programın yeniden 

düzenlenmesi kaydıyla dersin yararlı olabileceğini düşünmektedirler.  
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“Ders faydalı hale getirilebilir. Ama şu an için zor görünüyor. Kılavuz 

dersin nasıl işleneceği konusunda yeterli bilgi vermiyor. Dersin temeli henüz 

oturmamış.” 

Ö4-E 

“Bu ders medya alanında bilgili öğretmenler tarafından öğretilmelidir. 

Ben yeterli bir medya okuryazarlığı eğitimi almadım.” 

Ö2-K 

“Medya okuryazarlığı dersi ile öğrencilere medyanın olumsuz 

etkilerinden korunmak için gerekli yöntemler öğretilmelidir. Bu bizim tam 

vakıf olduğumuz bir konu değil. Öğrenciler medyadan gelen zararlara karşı 

savunmasızdırlar.“ 

Ö1-E 

Öğretmenler medya eğitimi konusunda donanımlı olmadıklarını, temel 

medya eğitimi almadıklarını söylemişlerdir. Medya okuryazarlığı eğitimini 

daha çok çocukları medyadan korumak şeklinde algılamışlardır. Dersin bu 

alanda uzman, en azından iletişim fakültesi mezunları tarafından verilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir. MEB tarafından kendilerine verilen ‘Medya 

Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı’nı takip ettiklerini söylemişler ancak 

kitabın içerik bakımından, dersi işleyebilmek için yeterli bir kaynak olmadığını 

söylemişlerdir. 

“Ders saatini yetersiz buluyorum, haftada bir saatlik dersle öğrencilere 

bir şey öğretmek zor. Dersler haftada 3-4 saate yayılmalı.” 

Ö5-E 

“Haftada bir saat medya okuryazarlığı dersim var. Vakit yeterli değil. 

Belki diğer günlere de birkaç saat medya dersi konulabilir ama haftanın her 

günü ders programım dolu.” 

Ö7-E 

Ayrıca öğretmenler medya okuryazarlığı dersi için bir saatlik (40 dk.) 

sürenin öngörülen konuların işlenmesi için yeterli olmadığını, ders saatinin 

artırılmasının faydalı olacağını düşünmektedirler. 
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Katılımcıların Medyaya Yönelik Düşüncelerinin 

Tanımlanması 

Araştırma kapsamında cevap aranan sorulardan biri de; eğitimcilerin 

kitle iletişim araçları hakkında ne düşündükleridir. Aşağıdaki tablo 

katılımcıların, medyaya yönelik düşüncelerini göstermektedir. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Medyaya Yönelik Düşüncelerinin Tanımlanması 

YARGILAR Ö

1 

Ö

2 

Ö

3 

Ö

4 

Ö

5 

Ö

6 

Ö

7 

Y

1 

Y

2 

Y

3 

Medya yayınları yararlıdır          x 

Medya doğru ve güvenilir 

bilgiler sunar 

     x     

Medyada sunulan içerik 

tarafsızdır 

    x  x    

Medya yayınlarının çoğu 

zararlıdır 

x x x x x x x x x x 

Medya insanları 

saldırganlığa ve şiddete 

yöneltir 

x x  x x x x x   

Medya ürünleri gerçeği 

yansıtmaz 

 x x x    x x x 

Çocukları medyadan 

korumak gerekir 

x x x x x x x x x x 

Medya çocukları olumsuz 

etkilemektedir 

x x x x x x x x x x 

Medya daha çok 

eğlendirmeye yönelik yayın 

yapmaktadır 

x x x x x  x x x x 

Medya çocukları ders 

çalışmamaya 

yönlendirmektedir. 

x x x x x x x x x x 

 

Bu konuda katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Televizyonda yayınlanan diziler, Türk aile yapısına uygun değildir. 

Çocuklar aileleriyle beraber bu dizileri izliyorlar. Ertesi gün okula gelip 

birbirlerine anlatıyorlar. Bu programlar çocukların ahlakı üzerinde olumsuz 
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etkiler yapıyor. Çocuklara özellikle akşam saatlerinde televizyon 

izlettirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.” 

Ö1-E 

“Televizyonda veya radyoda gerçek bilgiye ulaşamadığımızı 

düşünüyorum. Kendi çocuklarımı bile televizyon ve internetin zararlı 

yayınlarından korumakta güçlük çekiyorum. Bu konuda eğitimciler ve aileler 

bilinçlendirilmeli. Çocuklar için belirli saatler aralığında televizyon 

izlettirilmelidir.“ 

Y3-E 

“Bazı çocuklar ödev verdiğimiz zaman, bu ödevi ya yapmıyor ya da bir 

kısmını yaparak geliyor. Bunları diğer öğretmenlerle konuştuğumuzda onlar da 

bize aktarmaktadırlar. Hemen hemen her öğrencimizin evinde internet 

bağlantısı var. Saatlerce Facebook gibi programları kullanıyorlar. İnternetin 

devamlı kullanıldığı bir evde çocuk nasıl ders çalışabilir?” 

Ö3-E 

Katılımcılar, medyanın bilgilendirmekten çok eğlendirmeye yönelik 

yayınlar yaptığını, medyanın çocukları ders çalışmamaya yönlendirdiğini, 

medya ürünlerinin gerçeği yansıtmadığını ve çocukları medyadan korumak 

gerektiğini düşünmektedirler. Bu durumda medyanın daha çok olumsuz 

yönlerine yoğunlaşmaları ‘koruyucu’ algının oluşmasına sebep olmuştur. Bu 

algı öğretmenlerin derste korumacı yaklaşımı benimsemelerine sebep olmuştur. 

Böylelikle öğrencileri medyadan ne kadar uzak tutarlarsa okul hayatında ve 

sosyal hayatta o kadar başarılı olacaklarını düşünmektedirler. Görüşme yapılan 

öğretmenler, yeterli medya eğitimi almadıklarını, dersle ilgili yeterli kaynak 

bulamadıklarını ve dersin okul yöneticileri tarafından kendilerine ek ders olarak 

verildiğini belirtmişlerdir. 

 

Öğretmenlerin Medya Okuryazarlığı Dersini İşleme Şekli 

Öğretmenlerin dersi işlerken tercih ettikleri yöntem ve teknikler 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Medya Okuryazarlığı Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

DERSTE KULLANILAN YÖNTEM ve 

TEKNİKLER 

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 

Anlatım      x x 

Ödevlendirme /Araştırma      x  

Tartışma        

Üretim (dergi, afiş hazırlama)        

LGS Deneme Testi Çözme x x x x x   

Sosyal Bilgiler Konusu İşleme x x x x x   

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin beşi, medya okuryazarlığı dersinde 

sosyal bilgiler dersinin eksik kalan konularını işlediklerini veya öğrencilere 

LGS (Liseye Geçiş Sınavı) deneme testleri çözdürdüklerini söylemişlerdir. 

Öğretmenlerden ikisi (Ö6 ve Ö7) medya konusunu işlediklerini söylemişler, Ö6 

öğrencilere medya konusuyla alakalı ödev verdiğini söylemiştir. Öğretmenlerin 

söz konusu ifadeleri şu şekildedir: 

“En iyi televizyon kapalı televizyondur. En çalışkan çocuk televizyon 

izlemeyen çocuktur.” 

Ö6-E 

“Çocuklar için cep telefonu ve internet kullanmak zararlıdır. Medyayı ne 

kadar az kullanırlarsa o kadar iyi olur. Okulda başarılı olan çocuklar tabletle 

fazla vakit harcamayan, internete saatlerce takılmayan, kitap okuyan 

çocuklardır. İnternette sahte rumuzlarla art niyetli insanlar var. Onun için ödev 

veya araştırma dışında internete girilmemeli” 

Ö7-E 

Dersi işleyen (Ö6 ve Ö7) öğretmenler dersi anlatmakta zorlanmakta ve 

daha çok medyanın olumsuz yönleri üzerinde durmaktadırlar. İfadelerinden de 

anlaşılacağı üzere eleştirel veya güçlendirmeci yaklaşımdan çok korumacı 

yaklaşımı benimsemişlerdir. 

 

Okulların Teknik Donanım Yeterliliği 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, sınıflar medya okuryazarlığı 

dersinin işlenebilmesi ve öğrencilerin kendi medyalarını üretebilmeleri için 

yeterli donanıma sahiptir. Dersliklerde bilgisayar, akıllı tahta ve örnek video 

çözümlemeleri için gerekli olan internet bağlantısı vardır. Fakat bu olanaklar 

medya okuryazarlığı dersinde kullanılmamaktadır. 
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Tablo 5. Okulların Teknik Donanım Yeterliliği 

 

Araştırma sürecinde sadece teneffüslerde öğrencilerin kendi aralarında 

eğlenmek amacıyla akıllı tahtadan video klip açıp izledikleri gözlemlenmiştir. 

Ayrıca teknik donanım olmasına rağmen okulların bünyesinde dersin 

geliştirilmesi için bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ders dönemi boyunca 

öğrenciler kendi medya metinlerini üretmemişlerdir. Reklam afişi hazırlama, 

okul gazetesi çıkarma, sınıf panosu oluşturma, ya da logo çalışması gibi 

herhangi bir uygulamalı çalışma yapmamışlardır. 

 

Medya Okuryazarlığı Dersinde Kullanılan Medyalar 

Katılımcılara medya okuryazarlığı dersinde hangi materyallerin 

kullanıldığını tespit etmek amacıyla sorular sorulmuştur. Cevaplar 

doğrultusunda aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere bilgisayar, gazete, akıllı 

tahta veya televizyon gibi dersi verimli hale getirecek herhangi bir materyal 

kullanılmamaktadır. 

 

Tablo 6. Medya Okuryazarlığı Dersinde Kullanılan Medyalar 

DERSTE KULLANILAN 

MEDYALAR             

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 

Bilgisayar - - - - - - - 

Akıllı Tahta - - - - - - - 

İnternet Bağlantısı - - - - - - - 

Gazete - - - - - - - 

Televizyon - - - - - - - 

DERSİN İŞLENİŞİNDE 

KULLANILABİLECEK MEDYALAR 

DERSLİKLERDE OLMA 

DURUMU 

Bilgisayar x 

Akıllı Tahta x 

İnternet Bağlantısı x 

Gazete - 

Televizyon - 
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Medya Okuryazarlığı Dersinin Genel Değerlendirilmesi 

Medya okuryazarlığı dersi hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek 

için okul yöneticilerine ve öğretmenlere sorular yöneltilmiş, verilen cevaplar 

doğrultusunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 

 

Tablo 7. Medya Okuryazarlığı Dersinin Genel Değerlendirilmesi 

DERSİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ö

1 

Ö

2 

Ö

3 

Ö

4 

Ö

5 

Ö

6 

Ö

7 

Y

1 

Y

2 

Y

3 

Ders Gerekli / Yararlı   x   x x    

Ders gereksiz x x  x x   x x x 

Zorunlu ders olmalı           

Dersi İçerik Açısından 

Yeterli Bulmuyorum 

x x x x x x x x x x 

 

Tabloda görüldüğü gibi (Ö3, Ö6 ve Ö7) üç öğretmen dışında diğer 

katılımcılar medya okuryazarlığı dersini gereksiz bulmaktadırlar. Katılımcılar 

dersin içerik açısından yeterli olmadığını ve medya okuryazarlığı dersi yerine 

haftalık ders programında başka bir dersin olabileceğini düşünmektedirler.  

“Ders müfredattan kalkabilir. Medya konusu sosyal bilgiler dersinin 

içinde de işlenebilir. Ayrı bir ders olmasına gerek yok.” 

Y1-E 

“Medya okuryazarlığı dersini eğitimli kişiler verse belki durum 

değişebilir. Benim alanım sosyal bilgiler. Çocuklara anlatacağım fazla bir şey 

yok.” 

Ö3-E 

“Görsel Sanatlar ve Bilişim Teknolojileri gibi derslerimiz var. Bu 

derslerde öğrenciler zaten medyayı ve teknolojiyi nasıl kullanacaklarını 

öğreniyorlar. Medya okuryazarlığı branşından gelen bir öğretmenimiz yok.” 

Y2-E 

Tüm bu ifadelerden anlaşılacağı üzere araştırmadaki katılımcıların çoğu 

medya okuryazarlığı dersinin eğitim müfredatından kaldırılmasını ya da bu 

konuda medya eğitimi almış öğretmenlerin görevlendirilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. 

 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
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Yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde, medya okuryazarlığı ders 

uygulamalarında birçok aksaklığın olduğu tespit edilmiştir. Araştırma yapılan 

okullarda dersin gerek öğretmenler, gerekse yöneticiler tarafından yeteri kadar 

önemsenmediği görülmüştür. Medya okuryazarlığı dersinin müfredatta var 

olduğu fakat uygulamada verimli bir şekilde işlenmediği görülmüştür. Medya 

okuryazarlığı dersinde ya sosyal bilgiler konuları işlenmekte ya da LGS’na 

hazırlık testleri çözülmektedir. Dersin başarıya ulaşamamasının birden çok 

sebebi sayılmakla beraber bu çalışmada tespit edilen en önemli etken dersi 

veren öğretmenlerin medya konusunda yeterli eğitim almamaları ve 

benimsedikleri korumacı eğitim modelidir. Bu eğitim modeli, öğrencilere 

eleştirel bakış açısı kazandırmak yerine onları tamamen medyadan 

uzaklaştırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle medya okuryazarlığı 

dersini alan öğrencilerin kitle iletişim araçlarının ardındaki politik ve ekonomik 

gerçekleri değerlendirmede yetersiz kalmaları kaçınılmazdır. Hâlbuki medya 

okuryazarlığı dersinin öğrenciler açısından en önemli kazanımı bu gerçekleri 

fark edebilmek ve yorumlayabilmektir. Dersliklerde teknik donanım olsa bile 

derslerin işleniş şekli eleştirel bakış açısından uzak olduğu için öğrencilere 

medyayı okuyabilme becerisi kazandırılamamıştır.  

Bu çalışmayla beraber bir kez daha görülmüştür ki, ders izlencelerine 

konulduğu tarihten itibaren, öğrencileri medya konusunda bilinçlendirmek ve 

medyaya eleştirel bakabilen bireyler kazandırmak amacıyla eğitim/öğretim 

programlarına dâhil edilen seçmeli medya okuryazarlığı dersi, korumacı 

anlayışını sürdürmektedir ve kendini geliştirememektedir. Oysa korumacı 

anlayış bireyleri medyanın zararları etkilerinden korumak için kitle iletişim 

araçlarından uzak tutmayı hedeflerken, medya okuryazarlığı toplumdaki 

bireylere ve özellikle de gelişim çağındaki çocuklara daha küçük yaşlardan 

itibaren medya araçlarını doğru şekilde kullanma becerisini kazandırmayı 

hedeflemektedir.  

Medya okuryazarlığı becerileri, öğretmenler tarafından medyadan 

korunmak şeklinde konumlandırıldığında, medya eğitiminin niteliği 

zayıflamaktadır. Nitekim medya okuryazarlığının hedefi öğrencileri 

gördüklerinin ve duyduklarının kontrolünde kalan değil, bunları kontrol eden 

kişiler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin medya mesajlarını eleştirel olarak 

yorumlayıp, kendi mesajlarını üretebilecek becerilere sahip olmalarına 

yardımcı olmaktır. İnsanları bilginin üreticisi ve sağduyulu tüketicisi yapmak 
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için eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile donatmaktır. Bunun 

içinde en uygun öğretim yöntemi, sorgulamacı bir tavırla araştırma sürecine 

dayalı olan, hem analitik yetenekleri hem de pratik yetenekleri içine alan 

öğrenci merkezli ve uygulamalı öğretim yöntemidir. Sadece öğretmenin söz 

sahibi olduğu otoriter bir eğitim anlayışından uzak olan bu yeni yöntemle 

beraber öğrenciler, medya mesajlarını sorgulayıp keşfetmeyi öğrenecek; 

kazandıkları medya becerilerini uygulamalı metinlere dönüştürebileceklerdir.  

Çocuklarda medya okuryazarlığı becerilerinin gelişmesi için en önemli 

görevlerden biri öğretmenlere düşmektedir. Korumacı yaklaşım medyanın 

olumlu etkilerini göz ardı ederek sadece olumsuz yönlerine odaklanırken, 

eleştirel medya okuryazarlığı, medyanın bazı durumlarda bireylerin 

okuryazarlık becerilerine önemli katkılar sağladığını düşünmektedir.  

Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerinin yanında 

dünyayı tanıma, yeni bilgiler edinme, kendini sosyal yönde geliştirme, algılama 

yeteneğini artırma, kendini ifade etme yetisini geliştirme gibi olumlu etkilerinin 

kısıtlanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Öğrenciler kendi metinlerini 

oluşturabilmek için gerekli teknik becerileri ancak medya eğitimi ile 

geliştirebilirler. Olumsuz etkileri yüzünden çocukları televizyondan ya da diğer 

medya araçlarından uzaklaştırmak çözüm değildir. Önemli olan, çocuğa hiç 

televizyon seyrettirmemek değil, çocuğun gelişimine olumlu katkılar 

sağlayacak şekilde kullanmasını öğretmektir. Çocuk, kitle iletişim araçlarını 

doğru kullanmayı öğrendiği takdirde, olumlu yönlerinden de faydalanacaktır. 

Öğretmen tarafından uygulanacak sınıf içi etkinlikler öğrencilerin medya 

metinlerine karşı bakış açılarını değiştirecektir. Örneğin, sınıfta bir filmi 

öğrencilerle birlikte izleyip analizini yapmak veya bir gazete sayfasını 

incelemek bu konuda etkili olacaktır. Benzer şekilde internet bağlantısı olan 

akıllı tahtada bir sosyal ağ sayfasını incelemek öğrencilerin medyaya eleştirel 

gözle bakma becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır. Çocuklara kazandırılması 

gereken beceri, medyadan kaçarak kendini korumak düşüncesi değil, medyaya 

eleştirel bakarak onu yorumlayabilme yeteneği olmalıdır. Ancak yapılan 

gözlemler öğretmenlerin korumacı anlayış modelini benimsediklerini ve 

çocukları olabildiğince medyadan uzaklaştırmaya çalıştıklarını göstermektedir. 

Kanada gibi birkaç gelişmiş ülke dışında, Türkiye’de dâhil olmak üzere 

dünya genelinde medya okuryazarlığı dersinin amacına ulaşmadığı 

görülmektedir. Medya eğitimi son zamanlarda sıkça tartışılan konulardan biri 
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olsa bile eğitimdeki uygulamalar tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştır. 

Eğitimci yetersizliği bunun başta gelen sebeplerindendir. Medya okuryazarlığı 

için öncelikle teorik ve pratik temelli medya eğitimine ihtiyaç vardır. Renee 

Hobbs (1998) “Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma” adlı 

çalışmasında medya eğitiminin yeterli eğitim almayan öğretmenlerce 

uygulanmasının medya okuryazarlığının yüzeyselleştirilmesi sonucunu ortaya 

çıkaracağını ifade etmiştir.  

Çalışmanın sonucunda medya okuryazarlığı dersinin verimli hale 

gelebilmesi için bu dersin yeterince medya eğitimi almış öğretmenler 

tarafından verilmesi, okullarda korumacı eğitim modeli yerine eleştirel ve 

öğrenci merkezli eğitim modelinin uygulanması, sınıflarda öğrencilerin kendi 

medyalarını oluşturabilmeleri için gerekli alt donanımın (akıllı tahta, bilgisayar, 

televizyon, internet vb.) ders esnasında aktif olarak kullanılması, öğretmenlerin 

niteliksel yönden kendilerini geliştirmeleri, derslerde örnek medya metinlerinin 

çözümlenmesi, haftalık programda ders saatinin artırılması ve dersin zorunlu 

ders olarak müfredata dâhil edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Medya 

okuryazarlığı eğitimindeki aksaklıkları en aza indirmek ve olumlu gelişmelere 

katkı sağlamak amacıyla bu öneriler sunulmuştur. Bu tavsiyeler uygulandığı 

takdirde bu dersin kapsamında ve işlenmesinde kayda değer değişikliklerin 

olacağı öngörülmektedir. Çalışma, Kayseri ilinde yapıldığı için elde edilen 

bulguların Türkiye genelini yansıtması beklenmemektedir. Ancak, konuyla 

ilgili benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmasında, benzerlik ve 

farklılıkların tespit edilmesinde bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması 

hedeflenmiştir. 
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GİRİŞ 
Küreselleşen dünyada toplumun dinamikleri hızla değişmektedir. Son 

dönemlerde bu dinamikler arasında sosyal sorumluluk anlayışının hızla 

yükselişe geçmesi önemli bir yerde durmaktadır. Bu anlayış sivil toplum 

kuruluşları, kamu ve özel sektörün bir amaç etrafında toplanarak çeşitli 

alanlarda toplum yararına gerçekleştirdiği bir çeşit görevdir. Sosyal sorumluk 

kavramı ve uygulaması sürdürülebilir bir başarı, sürdürülebilir gelişim ve 

kalkınmanın destekleyicisi olmaktadır. Topluma karşı sorumluluklarının 

farkında olan kuruluşlar, çeşitli alanlarda toplum yararı doğrultusunda sosyal 

sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmekte, insan hakları, çevre, sağlık, eğitim 

vb. konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Sosyal projeler çeşitli 

alanlarda gerçekleştirilen, toplum dinamiklerinin hayata geçirilmesini 

sağlayan, çözülmek istenen toplumsal sorunların türüne göre özel sektör-kamu-

sivil toplum kuruluşları işbirliğinde dayanışmayı yansıtan etkinliklerdir. 

Projelerde, toplumun dezavantajlı kesimleri öncelikli olarak dikkate alınmakta, 

sivil toplum kuruluşları da bu anlamda önemli bir rol üstlenmektedir. Böylece, 

sivil toplum kuruluşları bir taraftan sosyal sorumluluk alanının gelişimine katkı 

sunmakta diğer taraftan da kamunun ve özel sektörün stratejik kaynaklara 

ulaşabilmesi açısından önemli bir paydaş olarak yerini almaktadır. 

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk alanına katkıları, hem 

toplumda hem de akademik çevrede büyük ilgi görmektedir. Sosyal sorunların 

çözümlenmesinde gayret gösteren ve bu konudaki sorumluluğunu 

gerçekleştirdikleri projelerle ortaya koyan sivil toplum kuruluşlarından söz 

etmek mümkündür. Bu bağlamda STK’lar tarafından bağımsız olarak yürütülen 

faaliyet ve projeler olduğu gibi kamu, Özel sektör işbirlikleri gibi çeşitli 

biçimlerde gerçekleştirdikleri de söz konusudur. Örneğin, Türkiye özeline 

bakıldığında, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin büyük oranda 

kamu-STK-özel sektör koordineli gerçekleştiği söylenebilir (Biter, 2021, 

s.174-184). 

Genel olarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok kurum sosyal 

sorumluluk projelerinin fikir üretimi, planlama ve uygulanma aşamasında sivil 

toplum kuruluşlarıyla iş birliği yolunu tercih etmektedir. Bu tercihin bir nedeni, 

sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunları iyi bilmeleri ve toplumsal 

sorunlarla mücadele sürecindeki tecrübeleridir. Bu toplumsal mücadele 

alanlarından biri de toplumsal sorun olarak karşımızda duran evsizlik sorununa 
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ilişkindir. Bu çerçevede evsiz bireylere yönelik sunulan hizmetler bağlamında 

sivil toplum kuruluşları önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki 

amaç evsizlerin toplumun içinde var olmaları ve yeniden toplumsallaşmalarını 

sağlamaktır. 

Toplum için bu denli önemli bir yerde duran sivil toplum kuruluşları ve 

sosyal sorumluluk kavramının artan öneminin ele alınması ve incelenmesi 

önemli görülmüştür. Bu amaçla sosyal yardım ve hizmetler alanında gösterdiği 

mücadele ile dikkatleri çeken “Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin sosyal 

sorumluluk anlayışı ve gönüllü üyeleri ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk 

faaliyetleri hakkında bir tablo ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada 

araştırma yöntemi olarak, derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Derneğin faaliyetlerine ilişkin diğer veriler, derneğin resmi web sitesinden elde 

edilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan görüşme ve derneğin 

faaliyetlerine ilişkin resmi web sitesinden elde edilen veriler sonucu analiz 

yapılmıştır. 

Verilerin analiz edilmesi sonucunda, derneğin kamu kurumları ile 

irtibatlı, farklı dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüğü, İstanbul başta 

olmak üzere ülke genelinde evsizlerin giysi, gıda gibi temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasının yanı sıra iş ve meslek edindirme, psiko-sosyal destek, sağlık 

hizmetlerinden yararlanma gibi hizmetlerden yararlanmasına yardımcı olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bakımdan derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlerle 

oluşturmaya çalıştığı farkındalık ve evsizlere karşı gösterdiği mücadele ile 

sosyal yardımdan ziyade kapsamlı, çok yönlü ve bütüncül bir sosyal hizmet 

anlayışıyla hareket ettiği görülmüştür. 

Derneğin gönüllülük örgütlenmesi ve işleyişine yönelik elde edilen 

bulgulara göre, gönüllü katılımların üniversiteler, yerel yönetimler, özel kesim 

ve çeşitli sivil toplum oluşumlar gibi aktörlerden oluştuğu, faaliyetlerin sağlıklı 

ve uzun vadede işlemesi için özellikle genç nüfus üzerine gönüllü çalışmaların 

yürütüldüğü görülmüştür. Bu açıdan, farklı kimliklerin ortak bir amaç 

doğrultusunda bir araya gelerek birlikte uyumlu bir biçimde çalışmasının 

sağlanabilmesi, dernekte yapılan her işin imece usulüyle yürütüldüğünü ortaya 

koymuştur. İçinde bulunduğumuz toplumun birer vatandaşı olarak evsizlere 

yönelik olarak gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk adımları, toplumsal 

gelişim ve bütünleşme açısından pozitif bir kazanım sağlamıştır. 
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1. SOSYAL SORUMLULUK 

Sosyal sorumlulukla ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında 

gönüllülük, hayırseverlik, iyilik, yardımseverlik gibi ifadeleri içeren, toplumsal 

iyilik durumuna yönelik konuları destekleyen sorumluluk, mesuliyet şeklinde 

ifade edildiği görülmektedir (Kotler ve Lee, 2017, s.2-3; Peltekoğlu ve Tozlu, 

2017, s.15 ). Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde, sosyal kavramı toplumsal olanı 

ifade ederken, sorumluluk kavramı da “Kişinin kendi davranışlarını veya kendi 

yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, 

mesuliyet” olarak ifade edilmektedir (TDK, 2022). Bu tanım sosyal sorumluluk 

kavramını kişinin kendi bireysel yükümlülükleri üzerinden açıklamış olsa da, 

genel anlamda birtakım davranışların toplumsal sonuçlar gözetilerek 

düzenlenmesi boyutuna da dikkat çekmektedir. 

Sosyal sorumluluk yasal ve ekonomik zorunlulukların ötesinde 

kurumların gönüllü olarak benimsediği bir davranış şekli olarak da ifade 

edilmektedir (Carroll, 1991, s.229). Ancak buradan gönüllülük çerçevesinde 

hareket eden kurumların yasal ve ekonomik zorunlulukları göz ardı ettiği 

anlaşılmamalıdır. Gönüllülük çerçevesinde hareket eden kurumlardan beklenen 

yasalarla çizilen sınırları aşarak toplumsal fayda sağlamak ve toplumda bir fark 

oluşturmaktır. Örneğin, kurumların insani programlara veya bu amaçlara para, 

araç-gereç gibi katkı sağlayarak toplumsal gelişmeyi desteklemesi gönüllü 

sorumluluk kapsamında değerlendirilebilir. 

Sosyal sorumluluk bir kurumun kaynaklarını toplum yararına kullanması 

ve her şeyden önce karşılığında doğrudan bir fayda beklemeksizin gönüllü 

olarak faaliyette bulunması olarak adlandırılabilir (Biter, 2021, s.93). Kavramın 

kendisi gerek kişinin kendi bireysel yükümlülükleri üzerinden gerekse kurum 

ve kuruluşların yerine getirmesi gereken sorumluluklar, yükümlülükler 

üzerinden açıklanmış olsun, temelde toplumsal faydayı sağlamak ve toplumsal 

ödevleri yerine getirmek anlamını içermektedir. Bir diğer deyişle, toplumun 

refah düzeyini ve yaşam standardını yükseltici faaliyetlere gönüllü olarak 

katılımda bulunmasıdır. Sağlık, eğitim ve kültüre, sosyal yardım kuruluşlarına 

yapılan maddi ve manevi destekler buna örnek olarak gösterilebilir. 

Günümüzde ister ulusal ister çok uluslu yapılara sahip olsunlar, 

küreselleşmenin destekleyen ve iten gücüyle birlikte hemen her işletme ya da 

şirket rekabet ortamında kendine yer edinmeye çalışmakta, sosyal sorumluluk 

içeren birçok konuda aktif olarak yer almaktadır. Sosyal sorumluluğun gerek 
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kurum ve kuruluşların sürdürülebilirlik vasfını elde etmesi (yasal zeminini 

arttırması gibi), gerekse toplumda sorun oluşturan bir alanda katkı sağlayarak 

toplumsal gelişmeyi desteklemesi açısından stratejik bir tavır olduğunu 

söylemek de pek mümkündür. Dünya ölçeğinde sürdürülebilir kalkınma 

kavramının yükselmesi ile eş zamanlı olarak sosyal sorumluluk kavramı da 

popilerlik kazanmaya (Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, 2008, s.2) ve 

şirketlerin kendisi için sürdürülebilir kalkınma yolunda bir pusula görevi 

görmeye başlamıştır (Sarıkaya ve Kara, 2007, s.221-229). Denilebilir ki sosyal 

sorumluluk, giderek artan bir biçimde sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın 

destekleyicisi olmaktadır. Bu durum gelişen rekabet ortamı, çeşitlenen 

pazarlama araçları, bilinçlenen tüketiciler ve toplum bireylerinin çeşitli ölçülere 

göre örgütlenmesine dayandırılabilir. Toplum artık işletmelerden sosyal fayda 

beklemekte, bütün paydaş gruplarının çıkarlarını düşünerek hareket etmesini 

istemektedir. Paydaşlar sadece sermaye sahipleri değil; çalışanlar, müşteriler, 

tedarikçiler, sosyal gruplar, toplum ve ticari birliklerin her biridir. Bir 

işletmenin üstlendiği herhangi bir sosyal sorumluluk tüm paydaş gruplarını 

etkilediğinden, işletmeler bu sorumlulukları yerine getirirken bütün paydaş 

gruplarının beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler. 

Genel olarak bakıldığında işletmelerin birbirinden farklı ve çeşitli alanlar 

ve konular çerçevesinde sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata geçirdiğini 

görmekteyiz. Ayrıca toplumdan topluma ve işletmeden işletmeye de bu 

faaliyetler farklılık göstermektedir (Özüpek, 2005, s.45). Elbette ki hem toplum 

için hem de marka ve kar hanesi için iyi sonuçlar veren bu alanların hepsinde 

aynı anda faaliyet göstermek oldukça güçtür. Ancak bir işletmenin en azından 

ekonomik ve yasal sorumluluklarını gerçekleştirdikten sonra bunlara ilave 

olarak içinde faaliyet gösterdiği toplumun karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri 

sunması ve topluma fayda sağlayan faaliyetler gerçekleştirmesi önem 

taşımaktadır. Sosyal sorunluluk kapsamında ele alınan bu faaliyetlerin güçlü 

kurum imajı açısından olumlu bir sonuç vereceği de açıktır. 

Bugün pek çok işletme için kurumsal marka ve imaj yönetimi çok önemli 

bir konu özelliğini kazanmıştır. Çünkü marka kimliği ve imajı kuruma verilen 

değeri gösteren kavramlar arasındadır. Bu da kurumların sosyal sorumluluk 

anlayışına sahip olmaları ile mümkündür. Araştırmalar göstermektedir ki 

toplum değer gördüğünde ve önemsendiğinin farkına vardığında kuruma karşı 

pozitif bir bakış açısı gelişmektedir. Bunun çıktıları da marka konumunda 
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güçlenme ve daha iyi kurum imajı gibi bir dizi kar hanesi artılarına 

yansımaktadır (Kotler ve Lee, 2017, s.10-17). Nitekim geçmiş yıllardan 

günümüze hızla artış göstererek küresel bir boyut kazanan sosyal sorumluluk, 

toplumlar için sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlayacağı gibi 

işletmenin kendisi için de değer yaratan çok önemli bir trend olmaya 

başlamıştır. 

İşletmeler açısından sosyal sorumluluk alanları temel olarak işletme içi 

sosyal sorumluluk ve işletme dışı sosyal sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılır. 

İşletme içi alanda işletmenin çalışanları ve hissedarları gibi unsurlar 

bulunuyorken, işletme dışı alanda ise tüketiciler, rakipler, tedarikçiler, çevre ve 

genel olarak toplum bulunmaktadır. Bu alanlar aşağıdakiler gibidir (Bektaş, 

2016, s.289):  

• Çalışanlara Karşı Sosyal Sorumluluklar  

• Çevreye Yönelik Sorumluluklar.   

• Hissedarlarına karşı sorumluluklar.  

• Tüketicilere karşı sorumluluklar.  

• Çevreye ve topluma yönelik sorumluluklar.   

• Tedarikçi ve Rakip İşletmelere Karşı Sosyal Sorumluluklar. 

Sosyal sorumluluk yalnızca bir kurumu değil toplumun pek çok kesimini 

ilgilendiren bir kavramdır. Bu nedenledir ki artık sadece devletler değil, sivil 

toplum kuruluşları, özel kurum ve kuruluşların da insani yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi çerçevesinde birer önemli aktör olarak yerlerini almaları 

gerektiği sık sık vurgulanmaktadır. Sosyal sorumluluğa yönelik ortaya çıkan bu 

eğilim, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası toplumun da 

dikkatini çekmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri göz önünde 

bulundurulduğunda kamu, şirketler ve STK’ların ortak hareket ettiği ya da 

çeşitli projelerde bir araya geldikleri görülmektedir (Biter ve Kocabay Şener, 

2020, s.310-315). Dolaysıyla toplum içinde yer alan ve toplumsal 

değişimlerden beslenen ve etkilenen bütün kurum ve kuruluşların sosyal 

sorumluluk davranışı sergiledikleri görülebilmektedir. 

 

2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE SOSYAL 

SORUMLULUK 
Küreselleşme çağı denilen günümüzde ekonomik, sosyal ve politik 

alanda yaşanan sürekli değişim, sivil toplumun bir parçası olan sivil toplum 
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kuruluşlarını toplumsal hayatta oynadıkları işlevleriyle önemli bir aktör haline 

getirmiştir. Kamusal yararın elde edilmesi, toplumsal refahın sağlanması amacı 

ile kamuoyu oluşturmakta önemli bir rol üstlenen sivil toplum kuruluşları, 

devletin gücünün yetmediği alanlarda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak 

mevcut sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır. Ayrıca demokratik ortamın 

yaratılması noktasında da güçlendirici bir görev üstlenmektedir. 

Çağdaş demokrasiler, üç temel sektöre dayandırılmaktadır; bunlardan 

biri de kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan sivil toplum 

kuruluşlarıdır. Diğer iki sektör ise; kamu ve özel sektör olarak 

isimlendirdiğimiz kar amacı taşıyan sektördür (Şahin ve Öztürk, 2008, s.15). 

1980’li yıllardan itibaren ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarında 

gördükleri işlevleriyle önemli birer aktör haline gelmiş olan sivil toplum 

kuruluşlarının tanımı üzerinde bire bir birliktelik oluşmamıştır. Ancak, 

literatürde sivil toplum kuruluşları ile ilişkili birçok farklı şekilde tanım 

yapılmıştır. 

Genel anlamda sivil toplum kuruluşları, toplum yararına çalışan, bu 

yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen örgütlenmeler olarak ifade 

edilir (Şahin, 2007, s.31). Diğer bir ifade ile “toplumun sosyoekonomik 

kalkınmasına dolaylı veya doğrudan katkı sağlamak amacıyla gönüllülük 

esasına dayalı, bağımsız, kar amacı gütmeyen, kişisel çıkarlara çalışmayan” 

(Yıldırım, 2004: 52) yapılardır. Burada dikkat çeken husus, kar gütmeyen 

kuruluşun ne olduğu ya da hangi kuruluşların kar gütmeyen kuruluş 

sayılacağıdır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kar elde etmek amacıyla 

kurulmamış, sağlık eğitim gibi bir takım kamusal amaçları olan, sorun ve 

sorumlulukları birlikte paylaşan gönüllü kuruluşları ifade etmektedir (Salamon, 

1999, s. 9-11). 

Devlet dışı sosyal organizasyonlar olarak ifade edilebilecek sivil toplum 

kuruluşları, varoluş sebebini ve vazife tanımını net bir şekilde ortaya 

koyduklarından (Ardahan, 2010: 213), farklı toplumsal sorunlar üzerinde 

çalışıp farklı alanlarda (sağlık, eğitim, çevre, kültür gibi alanlarda) önemli 

faaliyetlerde bulunduklarından önemi her geçen gün artmaktadır (Kahraman ve 

Tamer, 2016: 174). Bireylerin ve toplum beklentilerinin hiç olmadığı kadar 

doruk noktaya ulaştığı günümüzde, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal 

sorunların çözümü noktasında çok çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri 

yürüttüğü ve uluslararası organizasyonlar tarafından başlatılan pek çok girişime 
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destek olduğu bilinmektedir. Uluslararası organizasyonların başlattığı ve çok 

sayıda ülke tarafından kabul gördüğü başlıca sosyal sorumluluk girişimlerine 

örnek olarak SA8000 Standardı, Küresel İlkeler Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma 

Hedefleri gösterilebilir (Biter, 2021, s.140-143). Toplum ve bireylerin 

çıkarlarını korumayı amaçlayan, gerek yazılı olmalarından gerekse çok sayıda 

ülke tarafından kabul görmelerinden dolayı bu girişimlerin gün geçtikçe etki ve 

önemi artmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşlarının, Dünya Bankası ve hükümetler arası örgüt 

gibi uluslararası düzeydeki finans kurumları tarafından yoksulluğa karşı savaşta 

stratejik ortaklar olarak yoksul topluluklar arasında arabuluculuk yapmak üzere 

görev aldıkları da gözlemlenmektedir (Lewis, 2014). Bu bakımdan 

yoksulluktan kurtulmak için çok geniş ve oldukça profesyonel kuruluşlara 

kadar örgütlenen gönüllü derneklerin sayısı ve etkinliğinin gittikçe arttığı bir 

gerçektir (Salamon & Anheier, 1997). Gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren, 

sosyal ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bu örgütler kadınlara, çocuklara, 

yoksullara ve diğer dezavantajlı kesimler gibi bazı hedef gruplara hizmet 

sunmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşlarının tarihsel geçmişlerine bakıldığında, doğaları 

gereği hep bir toplumsal sosyal fayda üretmekle dikkat çektikleri 

görülmektedir. En belirgin özellikleri ise yardımsever nitelikli kuruluşlar 

olmaları olmuştur.  19. yüzyıl sivil toplum kuruluşları orta ve zengin zümrenin 

gönüllü olarak fakir ailelere yardım amaçlı kurulmuşsa da, 21. yüzyıl sivil 

toplum kuruluşları bu rolün çok ötesinde bir işlev sürdürmekte, daha da çeşitli 

faaliyet alanlarıyla görünür olmaktadırlar (Yıldırım, 2004). Toplumu 

ilgilendiren eğitimden sağlığa, çevreden kültür ve sanata, yardımlaşma ve 

dayanışmaya, düşünce üretimine ve hak temelli alanlara dek faaliyet 

göstermektedirler (Tayşir ve Pazarcık, 2011). Belirli bir kurumu ya da hizmeti 

desteklemekten ziyade kurucuları tarafından önemli kabul edilen ve sosyal 

sorumluluk bilinci içerisinde birlikte hareket ederek bazı kamusal hedefleri 

gerçekleştirmekle ilgilenmektedirler. Bu yönüyle yapmış oldukları etkinlik ve 

faaliyetleriyle güncel toplumsal sorunlara çözüm sunması ve toplumsal refahın 

sağlanması açısından önem teşkil etmektedirler. Dolaysıyla sosyal sorumluluk 

faaliyeti sivil toplum kuruluşlarının var oluş nedenidir; onların içinde hep var 

olmuştur. Ancak son dönemlerde sivil toplum kuruluşlarının sosyal rolleri 

toplumsal değişim içinde daha da bir önem teşkil etmektedir. Sivil toplum 
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kuruluşları yaptıkları çalışmalarla ve sürdürdükleri faaliyetlerle güncel 

toplumsal sorunlara pozitif anlamda pek çok katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına genel anlamda bakıldığında dernek 

ve vakıflar adı altında kurulan, topluma yararlı hizmet geliştirmek için eğitim, 

sağlık, insan hakları, cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, yoksullukla savaş gibi 

alanlarda faaliyet gösteren gönüllü örgütlenmeler olduğu karşımıza 

çıkmaktadır (Cengil, 2016, s.135). Özellikle 1980’lerden bu yana toplum içinde 

sayıları giderek artmakta olan sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanları giderek 

çeşitlenmekte (Örs ve Onar, 2008), yürüttükleri faaliyetler ve sosyal 

sorumluluk girişimleri ile dikkat çekmektedirler (Göcenoğlu ve Onan, 2008, 

s.17-18). Buradaki en önemli itici güç, 1980’li yılların sonrasında sosyal 

devletteki çözülme ve liberal ekonomiye geçiş olmuştur. Böylece, özelikle 

2000’li yıllardan bu yana sosyal haklar bağlamında kamu tarafından yapılması 

gereken hizmetlerde, gerek özel kesim gerek sivil toplum kuruluşları paydaş 

zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaya başlamıştır. 

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren dernekleşme ve gönüllü sayısındaki 

artış da dikkat çekmektedir. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 

verilerine (siviltoplum.gov.tr) göre toplam dernek sayısı 325.140’tır. Ayrıca 

2005 yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen 

sosyal sorumluluk gönüllülerinin katılımı ile Türkiye Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Derneği kurulmuştur. Bu dernek, sürdürülebilir kalkınma ve 

toplumsal başarı için, sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak, yerel ve ulusal 

düzeyde bu bilinci yaymak amacıyla kurulmuştur. Örneğin, şirketlerin 

sektörleri, iş alanları ve stratejilerine KSS uygulamalarını entegre etmeyi 

hedefleyen danışmanlık hizmetleri vermektedir (http://www.donanimpc.com). 

Sonuç olarak, dünya ölçeğinde sürdürülebilir kalkınmanın yankı bulması 

ile Türkiye’de sosyal sorumluluk sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın 

destekleyicisi olmakta ve sivil toplum kuruluşları da sosyal sorumluluk alanının 

gelişmesine katkı sunmak adına bağımsız olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk 

faaliyetleri yanında kamu sektörü, özel sektör vb. ile iş birliği içinde 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ortaya konmaya çalışılan bu sosyal dayanışma 

ve birlikteliğin sağlanması toplum ve birey açısından önemli sonuçlar 

doğurmaktadır.   
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3. ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ’NİN SOSYAL 

SORUMLULUK ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
Derinlemesine görüşme tekniği olarak tasarlanan bu çalışmada, evsizlik 

sorunu ile mücadele eden, Türkiye’deki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri 

olan Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin sosyal sorumluluk anlayışı ve bu 

anlayışa yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında detaylı ve kapsamlı sonuçlar 

elde etmek amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda, Çorbada Tuzun 

Olsun Derneği’nin başkanı Ahmet Türker ile derinlemesine görüşme 

gerçekleştirilmiş, derneğin faaliyetlerine ilişkin diğer veriler de derneğin resmi 

web sitesinden elde edilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan görüşme ve 

derneğin faaliyetlerine ilişkin resmi web sitesinden elde edilen veriler sonucu 

analiz yapılmıştır. 

  

3.2. Çorbada Tuzun Olsun Derneği Hakkında 
Çorbada Tuzun Olsun Derneği, toplumsal kalkınma temelinde evsizlere 

yönelik sürdürülebilir projeler üretmek için, İstanbul merkezli olarak Ocak 

2017’den beri çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Toplumun 

gönüllülük algısında fark yaratmayı hedefleyen derneğin amacı toplumsal bir 

sorun olarak kaşımıza çıkan evsizlikle mücadele etmek, evsizlik sorununa 

kökten çözümler sunmaktır. Dernek tarafından özellikle Beyoğlu bölgesinde 

her akşam düzenli olarak evsizlere yemek dağıtımı yapılmakta, onların günlük 

ihtiyaçları karşılanmaktadır. İstanbul’un diğer ilçelerinde de evsiz ve gizli 

evsizlere keşif ve battaniye, kıyafet ve erzak gibi yardımda bulunmaktadır. 

Dernek bu temel insani yardım dağıtımını bir amaç olarak değil, evsizlerin 

topluma geri kazanımlarına giden yolda sadece bir araç olarak görmektedir 

(https://corbadatuzunolsun.org/index.php/). 

 

3.3. Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin Sosyal Sorumluluk 

Tanımı ve Kapsamı  
Çorbada Tuzun Olsun Derneği, gönüllülüğün gönlüne göre hareket 

etmekten öte, sosyal değer yaratmak için gönülden sorumluluk almak ve bu 

sorumluluğu yerine getirebilmeyi hedeflemektedir. Sorumluluk bilincinde 

disiplinli olabilmeyi, duyarlılıkları farkındalığa ve bilince dayandırabilmeyi, 

sosyal değer yaratabilmeyi kendisine ilke edinen derneğin amacı, evsizlik 

sorunu ve bu sorunun sebeplerine karşı köklü çözümler üretebilmektir. Bu 
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amaç doğrultusunda bireylere ve kurumlara bir adım atarak “haydi gel senin de 

çorbada tuzun olsun” diyerek toplumun kanayan bir yarasını iyileştirmeye 

çalışmaktadır. 

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker, derneğin sosyal 

sorumluluk kapsamı içerisinde yer alan faaliyetlerini yürütürken farklı bir bakış 

açısıyla hareket ettiğini, derneğin sosyal sorumluk bakış açısının Türkiye’deki 

çoğu sivil toplum kuruluşunun bakış açısından farklı bir nitelik taşıdığını ifade 

etmiştir: 

“Biz derneği kurarken farklı bir vizyonla hareket etmek istedik. Bu, 

evsizlere yönelik sosyal yardımın dışına çıkıp sürdürülebilir çözümler 

üretmek ve bunu yaparken de bilinçli bir şekilde hareket etmekti. Sosyal 

yardım odaklı çalışmıyoruz. Evet, sosyal yardım hizmetleri veriyoruz; 

ancak bu sadece görünen yüzüdür. Sosyal yardım bizim için bir araçtır. 

Yani sosyal yardımdan ziyade, sosyal hizmet odaklı çalışıyoruz. Kuruluş 

amacımız evsizliğe sürdürülebilir köklü çözümler üretebilmektir. 

Sürdürülebilir bir iş yapmak istiyoruz. Bu da bizim sosyal sorumluluk 

yaklaşımımızdır.” 

 Bu ifade, genel olarak yapılan sosyal yardımların kalıcı bir etki olarak 

görülmüyor olmasından, sorunun sona erdirilmesi ve tamamen bitirilmesinin 

sosyal yardımlarla mümkün görülmemesinden kaynaklanmaktadır. Bununla 

ilgili olarak Türker şu ifadelere yer vermiştir: 

“Farkındalıksa, örgütlemekse bu kamunun işi değil, sivil toplumun işidir. 

STK farkındalık oluşturacak, örgütleyecek, kamu bununla ilgili 

politikaları uygulamaya geçirecek, denetlemesini yapacak, özel sektör 

fonlayacak, ama özel sektör bunu reklam gibi yapmayacak. Olması 

gereken budur, ancak bu sayede amaç hasıl olabilecek, kalkınma 

gerçekleşecektir.” 

İfadelerden de anlaşıldığı üzere evsizlik sorunuyla mücadele etmede ayni 

ve nakdi yardımlar yapmanın evsizlik sorunuyla mücadele etmede etkili 

olmayacağını, bunun ancak önleyici, tedavi edici, destekleyici ve geliştirici 

anlamda güçlü bir sosyal hizmet ağının kamu tarafından ortaya konulmasıyla 

mümkün olacağını ortaya koymaktadır. 

Evsizlik sorununa köklü çözümler üretmek adına yardım faaliyetlerini 

yürütürken evsizlikle ilgili uzman kuruluşlardan destek aldıklarını, daha iyi 

nasıl yapılıyorsa onu yapmak istediklerini belirten Türker, Türkiye’deki çoğu 

sivil toplum kuruluşunun kendilerini sözde siyaset üstü olarak 
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konumlandırdığını, ancak birçoğunun siyasi, dini, ideolojik bir bagajının 

olduğuna da vurgu yapmıştır: 

“İnsanlara dokunuyorlar; dokunurken olumsuz bir sürü travmalar 

bırakıyorlar. Önemli olan niyet değil midir gibi bir algısı oluyor. Oysa 

bizde öyle değil; bizim sosyal sorumluluğa bakış açımız biraz farklı.  

Eğer siz birinin hayatına dokunuyorsanız, onun hayatında izler 

bırakıyorsunuz. Sosyal sorumluluk faaliyeti bilinçsiz bir şekilde 

yapılırsa, bu sosyal sorumsuzluk olur. Evsizlikle ilgili ne kadar uzman 

kuruluş varsa, biz onlarla çalışıyoruz. Yani gönlüme göre değil de 

gönülden bir sorumluluk almak için yola çıktık. Gönüllülüğü 

hayırseverlikten ayıran şey de budur. Faklı STK’lar ile çalışıyoruz; 

ancak STK’nın hangi görüş olursa olsun siyasi bağlantısının olmaması 

bizim kırmızı çizgimizdir.” 

Türker’in beyan ettikleri doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının 

siyasi, dini, ideolojik bir yaklaşımdan uzak, toplumsal meseleleri çözmeye 

odaklı, doğru amaçlar için çalışan bir yaklaşım içinde olması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  

  

3.4. Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin Sosyal Sorumluluk 

Kapsamı İçerisinde Yer Alan Faaliyetleri ve Hitap Ettikleri 

Gruplar 
Dernek her türlü mevsim şartında, düzenli olarak Beyoğlu bölgesi başta 

olmak üzere İstanbul’un diğer ilçelerinde evsiz ve gizli evsizlere keşif ve 

battaniye, gıda gibi yardımda bulunmaktadır. Temel insani yardım dağıtımları 

ile ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik veya politik nedenlerden dolayı 

toplum içerisinde barınamayan, sokaklarda kalarak evsiz olarak yaşayan 

evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sosyal yardımdan ziyade, 

sosyal hizmet odaklı çalışan dernek, İletişim kurduğu evsizlerin sorunlarına 

kökten çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu konuda Ahmet Türker, şunları 

aktarmıştır: 

“Bizim bir eko sistemimiz var. Her şeyi bu eko sistem üzerinden 

yapıyoruz. Keşif ve temel ihtiyaç yardımlarıyla evsizlerle iletişim 

kurmak, toplumdan yabancılaşmadan ve ötekileşmeden topluma 

katılabilecekleri, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini sağlayacak 

ve zayıf yönlerini güçlendirecek programlar uygulamak bizim sosyal 

yükümlülüklerimiz kapsamındadır. Bu yönde programlar uyguluyoruz. 

Örneğin, evsizleri kimliklendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. 
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Sağlık hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden yararlanmaları, topluma 

geri kazanılmaları kapsamında rehabilite edilerek işgücüne ve toplumsal 

düzene adaptasyon sağlamaları için çalışmalarda bulunmaktayız.” 

Buradaki genel eğilim evsizliğe tek boyutlu bakış açısı yerine çok boyutlu 

bakış açısını geliştirmektir. Topluma sosyal entegrasyonları ile ilgili her türlü 

konu hakkında çalışmalar yapmak, bu konuda farkındalık oluşturarak, 

toplumsal kalkınmayı toplumun gerisinde kimseyi bırakmadan 

gerçekleştirmeyi amaçlamaktır. Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ sürdürmekte 

olduğu faaliyetleri “Evsiz Dostu Ekosistemi” olarak adlandırdığı bir sistem 

içerisinde gerçekleştirmektedir. Dernek bu sistem içerisinde gerçekleştirdiği 

faaliyetleri şu şekilde belirtmiştir (https://corbadatuzunolsun.org/): 

• Mobil gıda bankacılığı ile gıda, giysi, battaniye ve hijyen kiti gibi 

temel ihtiyaçları karşılıyor, bu sayede iletişim kuruyoruz. 

• Kimliklendirilmeleri ve sosyal güvence altına alınmalarını 

sağlıyoruz. 

• Temel ihtiyaçları karşılarken diyalog kuruyoruz. 

• Hizmetlere eriştirilmeleri ve topluma katılarak uyum sağlama 

süreçlerinde refakat ediyoruz. 

• Sosyal hizmetlere eriştirilmelerini sağlıyoruz. 

• Sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlıyoruz. 

• Bağımlılık veya psikososyal rehabilitasyon desteği almalarını 

sağlıyoruz. 

• Meslek eğitimleri almalarını ve iş bulmalarını sağlıyoruz. 

• Barınma sürecinde destek oluyoruz. 

• Sosyal uyum sağlayıp kendi ayakları üzerinde durana kadar sosyal 

izleme yapıyoruz, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.  

Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin Toplumsal Dayanışmaya Karşı Evsiz 

Dostu Ekosistemi ile alakalı işleyişi, Ahmet Türker şu şekilde anlatmıştır: 

“Türkiye’nin her yerinden ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarların hepsini 

değerlendiriyoruz. Keşiflerle iletişime geçiyoruz. Olabildiğince çok 

paydaşlı çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla bizzat 

iletişim içindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyelerle çalışıyoruz. 

Örneğin; madde bağımlısı varsa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 

İle çalışıyoruz, bütün madde bağımlılığı terapisini YEDAM yapıyor.  

Psikososyal desteği İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden (İBB) alıyoruz. 
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Yine iş gücüne kazandırmak için İBB istihdam ofisinden destek alıyoruz. 

Eğer engelli, yaşlı ise direk Darülaceze’ye gönderiyoruz. Ulaştığımız 

kişilerin çoğu kimliksizdir; kaybeden var, çaldıran var. İlk önce onları 

kimliklendiriyoruz. Nüfus dairelerine randevularını alıyoruz, yanında 

refakat ediyoruz. Böylece onları kayıtlı sisteme alıyoruz. Aslında biz bir 

nevi sosyal izleme yapıyoruz. Onların özel bilgileri bizdedir. Travmaları, 

ailesiyle mi problem yaşamış, Anadolu’dan buraya çalışmaya mı gelmiş 

gibi bütün detayları raporluyoruz. Kamuda olmayan bilgiler bizde var. 

Kimlik çıkartmaktan tutun sosyal hizmetlere eriştirilmeleri, sağlık 

hizmetlerinden yararlanmaları, bağımlılık veya psikososyal, 

rehabilitasyon desteği almaları sürecinde hepsinin randevusunu biz 

alıyoruz, yanında refakat ediyoruz. Çünkü onlar özellikle kamu 

kurumlarına giderken iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Günde en az 150 

kişi bizim mutfaktan yemek yer. Yemek dağıtımına her akşam ortalama 

30-35 kişi çıkıyoruz. Bunların hepsi gönüllüdür.” 

Nitekim yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı üzere, derneğin evsizlere 

yönelik hizmetleri ayni yardımlar (gıda, giysi), psikososyal destek, iş ve meslek 

edindirme, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal hizmetlerden 

yararlanma şeklindedir. Dernek evsiz bireylerin toplum içinde sosyal uyum 

sağlayıp kendi yeterliğiyle var olmasını sağlamak için sadece sosyal yardımla 

değil, kapsamlı, çok yönlü ve bütüncül bir sosyal hizmet anlayışıyla hareket 

etmeye çalışmaktadır. 

 

3.5. Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin Bünyesinde 

Gönüllülük 
Çorbada Tuzun Olsun Derneği, gönüllülüğün gönlüne göre hareket 

etmekten öte, sosyal değer yaratmak için gönülden sorumluluk almak ve bu 

sorumluluğu yerine getirebilmek olduğunu ilke edinerek, bütün faaliyetlerini 

gönüllülük esasına göre yapmaktadır. Gönüllü üyeleri ile birlikte sokakta 

yaşayan insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, temel ihtiyaçlarını sağlamak 

ve onları topluma geri kazandırabilmek için evsizler ile toplum arasında bir 

köprü inşaa etmeye çalışmaktadır (https://corbadatuzunolsun.org/hikayemiz/). 

Bu doğrultuda Türker, şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Biz ÇOTUN olarak gönlüme göre değil de gönülden bir iş yapma çabası 

içerisindeyiz. Gönüllülüğü hayırseverlikten ayıran da budur. 

Hayırseverlikte biraz keyfilik vardır; gönüllülükte bu böyle değil. Yani 
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bir şey yapılıyorsa bunun karşılıksız yapılıyor olması ve sorumluluk 

bilincine dönüşmesi esastır. Bizim gönüllülük anlayışımız budur.” 

Türker, her gün sahada toplumdan soyutlanan evsizlere yönelik temel 

insani yardımlar yaptıklarını, onlarla iletişim kurduklarını ve tüm bu süreçleri 

çeşitli gönüllü katılımları deneyimleri ve motivasyonları ile 

gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Aynı amaç için farklı insanların birlikte 

uyumlu bir biçimde çalışması ve özellikle bunu karşılık beklemeden 

gerçekleştirmesinin iletişim ve etkileşim açısından son derece önemli 

olduğunun da altını çizen Türker, derneğin gönüllülük sistemi ve işleyişine 

yönelik şunları aktarmıştır: 

“Araştırma-geliştirme ekibimiz var. Bunların hepsi gönüllüdür. 

Dernekte iki sosyal çalışanımız, idari personelimiz ve bir de mutfakçımız 

olmak üzere 4 kişi var. Onun dışında, ben dahil hepsi gönüllüdür. Bizim 

örgütlenmemizin içinde, birçok üniversite kulübü var. 300’ün üzerinde 

üniversite kulübü şu ana kadar gönüllü olmuştur. Örneğin, Marmara 

üniversitesinden gelenler var. Yıldız Teknik Üniversitesinden gelenler 

var. Özellikle sosyal hizmet, hemşirelik, psikoloji okuyan öğrenciler 

geliyor. Onlar gıda dağıtımına, kıyafet dağıtımına geliyorlar, belirli 

kriterleri tutuyorsa bu sefer onları refakate gönderiyoruz. Yine, Nef 

Vakfı’ndan, Temel İhtiyaç Vakfı’ndan, Akbank’tan gelenler oluyor. 

Onlar buraya gelirken, üniversite kulübü gönüllüsü, Nef Vakfı, Akbank 

gönüllüsü olarak değil, ÇOTUN gönüllüsü olarak geliyorlar. Böyle 

olunca biz çatı kuruluş oluyoruz. Yardım ettiğimiz kişi sayısını 

bilmiyoruz. Birkaç sponsorumuz var, onun dışında bağışçılarımızın 

çoğunluğu bireysel bağışçıdır. Yaklaşık %80 bireysel bağış alıyoruz. 

Küçük rakamlarla aslında büyük fon oluşturuyoruz.” 

Gönüllü katılımların üniversiteler, yerel yönetimler, özel kesim ve çeşitli 

sivil toplum oluşumlar gibi aktörlerden oluşması önemli bir dayanışma örneğini 

vermektedir. Faaliyetlerin sağlıklı ve uzun vadede işlemesi için özellikle genç 

nüfus üzerine gönüllü çalışmaların yürütülmesi, üniversiteli yaş gruplarının 

sosyal çözümlere katılımlarının sağlanması, farklı kimliklerin ortak bir amaç 

doğrultusunda bir araya gelerek birlikte uyumlu bir biçimde çalışmasının 

sağlanabilmesi, dernekte yapılan her işin imece usulüyle yürütüldüğünü ortaya 

koymaktadır. İnsanların yardımlaşma ve dayanışma örnekleri sergilemeleri 

toplumsal bütünleşmeyi sağlayacağından, derneğin gönüllü üyeleri ile birlikte 

verdiği bu mücadele ile büyük bir sorumluluğu yerine getirdiği söylenebilir. 
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SONUÇ 
Yeni dünya düzeninde devletin değişen yüzü ve yeni kalkınma anlayışı 

neticesinde, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve toplumsal değişim içindeki 

sosyal rolleri önem teşkil etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardım ve 

hizmetler alanındaki çalışmalarının ve sürdürdükleri faaliyetlerin toplumsal 

dönüşüm açısından önemi bilinmektedir. Nihayetinde toplumsal meseleleri 

çözmeye odaklı çalışan, farklı kaynaklar ve yeteneklere sahip sivil toplum 

kuruluşlarının bir araya gelerek toplum yararı açısından pozitif anlamda pek 

çok çalışmalar ortaya koyduğu görülmüştür. 

Sivil toplum kuruluşları özellikle 1980’lerden sonra toplumsal 

ihtiyaçlarla paralel olarak, gerek kamu gerek özel sektör ile koordineli çalışarak 

devletin eksik kaldığı alanlarda gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal 

alanda bir takım sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla sosyal 

girişimlerde bulunmaktadır. Özellikle alanlarında uzmanlaşmış, profesyonel 

kadrolarla çalıştıklarında ortak iyi etrafında kamuoyu oluşturmak, toplumun 

istemleri doğrultusunda günün problemlerini çözmek ve gelecekte yaşanması 

muhtemel sosyal sorunlara karşı hazırlıklı olmak doğrultusunda bir baskı 

unsuru olabilmektedir. 

Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ni sosyal sorumluluk anlayışı 

doğrultusunda değerlendirdiğimizde, kamu kurumları ile irtibatlı, farklı dernek 

ya da kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek toplumda evsizlik adına önemli 

faaliyetler gerçekleştirmiştir. Gönüllülüğün gönlüne göre hareket etmekten öte, 

sosyal değer yaratmak için gönülden sorumluluk almak ve bu sorumluluğu 

yerine getirebilmek ilkesiyle hareket noktasından, bireylere ve kurumlara bir 

adım atarak “haydi gel senin de çorbada tuzun olsun” diyerek sürdürülebilir bir 

iş yapmak istemekte, yaptığı işi sürdürülebilir bir modele oturtmaya 

çalışmaktadır. 

Yaşadığımız toplum içerisinde evsizlik sorununun fark edilemiyor 

olması esasında önemli bir sorundur. ÇOTUN, kuruluş fikri de dikkate 

alındığında bu anlamda Türkiye’de bir model ortaya koymayı kendisine görev 

bilen bir sivil toplum oluşumu örneği sergilemiştir. Faaliyetlerinin hedeflerine 

uygun bir şekilde yürütülebilmesi, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör 

işbirliğinde yürütülen çabaların olumlu katkı vermesi adına önemli bir misyon 

yüklenmiş ve toplumsal değişim yaratma konusunda önemli bir paydaş olarak 

yerini almıştır. Evsizlerin toplumun içinde var olmaları ve yeniden 
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toplumsallaşmalarını sağlamak amacıyla kendi imkan ve kabiliyetleri 

ölçüsünde hizmet vermeye çalışmıştır. Bu noktada sosyal yardımdan ziyade, 

sosyal hizmet odaklı çalışan ÇOTUN, İstanbul başta olmak üzere gerek ülke 

genelinde evsizlik sorunu ile ilgili büyük farkındalık yaratmak açısından,  

gerekse gönüllülüğün artması ve sivil toplumun güçlenmesi konusunda 

yakalamış olduğu güçlü çıkışı ile toplumsal açıdan pozitif bir kazanım sağlamış 

olmaktadır. 

Nitekim elde edilen verilerden anlaşıldığı üzere, derneğin evsizlere 

yönelik hizmetleri ayni yardımlar (gıda, giysi), psikososyal destek, iş ve meslek 

edindirme, sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda destek sunmak 

şeklinde olmuştur. Dernek, evsiz bireylerin toplum içinde sosyal uyum sağlayıp 

kendi yeterliğiyle var olmasını sağlamak için sadece sosyal yardımla değil, 

kapsamlı, çok yönlü ve bütüncül bir sosyal hizmet anlayışıyla hareket etmeye 

çalışmaktadır. 

Sonuç olarak, içinde bulunduğumuz toplumun birer vatandaşı olarak 

evsizlere yönelik olarak gerek sosyal yardım gerekse sosyal hizmet bağlamında 

gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk adımları, sorunu sona erdirme işlevi 

görmese de İhtiyaç sahiplerine sosyal, psikolojik olarak destek sağlamakta, 

toplumsal gelişim açısından oldukça önem taşımaktadır. Ancak, dernek her ne 

kadar sürdürülebilir kalkınmayı güçlü bir tema olarak odağına almış olsa da 

eğer devlet kurumları tarafından evsiz ve sokakta yaşayan insanlara yönelik 

önleyici, tedavi edici, destekleyici ve geliştirici anlamda güçlü bir sosyal hizmet 

ağı kurulmamışsa, kalıcı sonuçlar alınmasının zor olacağı açıktır. Sonuçta iş 

dünyası ya da sivil tolum kuruluşları, kamu kurumlarının eksik bıraktığı ya da 

erişemediği alanlarda sadece tamamlayıcı unsurlar olarak kalmaktadır; bir 

süreklilik esas değildir. Bir diğer önemli gerçek de bir devlet kurumu tarafından 

hak temelli olarak yapılan sosyal yardım ve hizmetler sunulurken, bireyin bu 

hizmetin bir hayır olarak değil de hak edilmiş bir korumanın karşılığı olarak 

yapıldığını hissetmesidir. Diğer taraftan sosyal adalet açısından da son derece 

önemli bir konudur. Ancak bu şekilde onların tekrardan topluma entegre 

edilmesi ve hayata kazandırılması mümkün olacaktır. 
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GİRİŞ 
Sinema, seyircisi ile buluştuğu ilk günden beri seyri gerçekleştirenler 

üzerinde derin duygulanım yaratan bir sanat dalı olmuştur. Zira hem görsel hem 

de işitsel imajların birlikteliğinden doğan sinema bu yönüyle birçok sanat 

dalına nazaran oldukça zengin anlatım olanaklarına sahiptir. Nitekim sinema 

tarihi de söz konusu zengin anlatım olanaklarının keşifleri doğrultusunda 

şekillenmiştir. Kurgu, ses, ışık, renk, kamera açıları, mekân, kostüm, senaryo, 

oyuncu gibi daha birçok unsurun harmonisinden doğan sinemada zaman içinde 

bu unsurları bir standarda bağlayan ve belirli uylaşımları içeren tür filmleri 

oluşmuştur.  Melodramların da söz konusu tür filmlerinin öncülerinden olduğu 

söylenmektedir. Fakat melodrama ait özgül kodlar, hangi filme eklenirse o 

filmin doğasına uyum sağladığından, melodramın keskin sınırları olan bir film 

türü olduğunu söylemek onun bu uyum içindeki esnek tabiatını görmezden 

gelmek olacaktır.  

Christine Gledhill (1992: 18) melodramların tür sınırlarını aşan, yaygın 

estetik ve kültürel kategorilerden oluştuğunu ifade etmektedir. Yaygın estetik 

ve kültürel kategorilerden oluşması melodramların geniş seyirci kitleleri 

tarafından kabul gördüklerini açıklarken, tür sınırlarını aşan yapısı ise 

melodrama ait uylaşımların tüm film türlerinde dolaşımda olabileceğine dair 

bir açıklama niteliğindedir. Melodrama ait kiplerin bu gezgin hali, Hasan 

Akbulut’un (2012: 12) deyimiyle melodramlara metinlerarası nitelik 

kazandırırken aynı zamanda melodramları hayalet, melez bir kip olarak 

tanımlamanın da önünü açmaktadır. Akbulut’un melodramlara yönelik hayalet 

benzetmesi melodramları tanımlamak için oldukça elverişlidir. Hayalet 

kavramıyla birlikte zihinde canlanan geçirgen formu sayesinde duvarlardan 

dahi geçen, dilediği ortamda görünmeden var olabilen doğaüstü varlıklardır. 

Melodramlar da tıpkı hayaletler gibi türünün tüm özelliklerini gösteren bir 

Western filminin içeriğinde olabileceği gibi tabiatı gereği gözyaşlarını dışlayan 

bir komedi filminde bile varlık gösterebilmektedir. Fakat yine tıpkı bir hayalet 

gibi görünür olmayı ikinci plana atıp, bir kip olarak dolaşımda olurlar.  

Melodramların melez bir kip olarak değerlendirilmesini ise melodramatik 

unsurların ortaya çıkışında aramak gerekmektedir. Nitekim Thomas 

Elsaesser’in de imlediği gibi melodramatik unsurlar tarih boyunca değişip 

dönüşmüş ve ülkeden ülkeye de farklılıklar göstermiştir. Örneğin İngiltere’de 

melodramlar çoğunlukla roman özellikle de gotik edebiyat ürünlerinde ortaya 

çıkmışken, Fransa’da kostümlü drama ve tarihi romanlarda, İtalya’da ise 

romandan ziyade operalarda görülmeye başlanmıştır (1991: 69). Melodramatik 

unsurların ortaya çıkış noktalarında görünen bu çeşitlilik melodramların 

tarihsel serüveni içerisinde neden melez ve geçirgen bir yapıda olduklarını 

açıklar niteliktedir. Zira melodramatik unsurlar tek bir merkez üzerinden 

gelişim göstermemiş ve bu nedenle içinde gelişim gösterdikleri sanat formunun 

özelliklerine göre şekillenmişlerdir. Ben Singer da Melodram ve Modernite adlı 

eserinde melodramın şemsiye bir kavram olmadığını daha çok bir küme olarak 
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ifade edilebileceğini vurgulamaktadır. Singer için melodram bir şemsiye 

altında tüm özellikleri barındıracak kadar istikrarlı değildir ve bu sebeple de 

birçok kombinasyon içinde var olabilmektedir (2001: 44). Çalışma kapsamında 

da melodramın bir türden ziyade bir kip olarak aktif dolaşımda olduğu ve bir 

şemsiye kavramdan ziyade birçok kombinasyonu içerdiği fikrinden yola 

çıkılmıştır.  

Elsaesser’in de belirttiği gibi melodramatik unsurlar dolaşıma birçok 

farklı merkez üzerinden çıkmış olsa da çalışmanın amacı sinemada özelde ise 

yakın dönem Türk sinemasında melodrama ilişkin bir tartışma yürütmektedir. 

Şüphesiz Türk sinemasında melodramlar, özellikle de film üretim sayısında 

yaşanan ciddi artış ile beraber 1960’lı yıllar ile birlikte baskın bir şekilde 

görünür olmuştur. 60’lı yılların melodramatik kipleri bugün de sinemamızda 

yaşamakta ve birçok genç yönetmen tarafından da tercih edilmektedir. Seçil 

Büker’in de ifade ettiği gibi modernizm öncesinden gelen melodramlar 2000’li 

yıllarda hâlâ ayaktadır fakat ayakta kalabildiğini, sağlıklı olduğunu da pek belli 

etmezler. Melodramlar artık politikaya bulaşmıştır (2012: 10). Peki, politikaya 

bulaşan yani toplumsal sorunları gözyaşları ardında da olsa ifşa eden yakın 

dönem melodramlarını, Yeşilçam melodramlarından ayıran unsurlar nelerdir? 

Çalışmanın cevabını aradığı bu soruya yanıt bulmak amacıyla 2022 yılında 

Netflix adlı dijital platform aracılığıyla gösterime giren Gönül (Soner Caner) 

adlı film amaca göre örneklem olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Netflix’in 

“Ezber Bozan, Acı Tatlı, Romantik” etiketleriyle gösterime sunduğu filmin 

anlatı yapısı incelenmiş ve Yeşilçam’ın klasik anlatı formu ile benzeşen, 

ayrışan yönleri tartışılmıştır.  

 

1.Melodram Kavramı ve Düşündürdükleri 
Fredrik Gustafsson hakkında fikir birliğine varılmış ortak bir tanımı 

olmadığı için sanatın birçok dalında aktif dolaşımda olan melodramlar 

hakkında yazmanın zor olduğunu ifade etmektedir. Bugün melodram 

çoğunlukla “aşırı duygu içeren bir öyküleme” olarak tanımlansa da tarihsel 

süreçte kavramın bugünkü anlamından oldukça farklı kullanılmış olduğu 

bilinmektedir. Örneğin 1930’lu ve 1940’lı yıllara ait film eleştirileri dönemin 

aksiyon filmlerinin, romantik komedilerinin ve hatta Western filmlerinin birer 

melodram olarak adlandırıldığını göstermektedir (2021: 91-92). Melos ve 

Drama kelimelerinin birleşiminden oluşan ve Yunanca’da ezgili drama 

anlamına gelen melodram (Tunalı, 2006: 30), kelimenin kökeninden de 

anlaşılacağı üzere müzik eşliğinde eyleme geçme anlamına gelmektedir. Peter 

Brooks da melodramı “müzik eşliğinde oynanan drama” olarak 

tanımlamaktadır. Melodram bu anlamıyla ise ilk kez Jean Jacques Rousseau 

tarafından monologlara eşlik eden orkestra ve pandomim eşliğinde yeni bir 

duygusal ifade aracı olarak kullanılmıştır (1991: 59). Brooks melodram 

kavramının çağrıştırdıkları üzerine de düşünmüş ve kavramın, güçlü 

duygusallığın hoşgörüsü, ahlaki kutuplaşma, aşırılık halleri, durumlar, 
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eylemler, aleni kötülük, iyi olana zulüm, erdemin ödüllendirilmesi, abartılı 

ifadeler, karanlık entrikalar, senaryoda nefes kesici iniş çıkışlar ve gerilim ile 

birlikte düşünülebileceğini ifade etmiştir (1991: 58). 

Melodram bugünkü anlamıyla, 19. Yüzyılda Avrupa’da Fransız 

devriminin sosyal ve kültürel hayata tesirleri neticesinde ortaya çıkmıştır. 

Devrimin ardından burjuva sınıfı kendi ideolojilerini ve yaşam tarzlarını tüm 

topluma aktarabilmek için duyguları kolaylıkla harekete geçiren ve 

yönlendirebilen melodramlara başvurmuşlardır. Dilek Tunalı, melodramların 

Aydınlanma Dönemi’nde burjuva sınıfının aristokrasiye karşı güçlendirdiği bir 

tarz olduğunu vurgulamaktadır. Burjuva sınıfı melodramlar ile birlikte kendi 

dünya görüşlerini ve beğenilerini aktarma şansı bulmuşlardır (2006: 36). 

Nitekim melodramın içerdiği aşk, gözyaşı, ihanet, iyi ve kötü çatışması, sınıfsal 

farklar gibi daha birçok unsur insanı kolayca kendine çekmekte deyim 

yerindeyse en ilkel duygularımıza hitap etmektedir. Bu sebeple de 

melodramlara verilebilecek en radikal tepki de nihayetinde gözyaşlarıdır. Fakat 

söz konusu gözyaşları kişide “geçici izler” bıraksa da kültürel bellekte “kalıcı 

izler” bırakmaktadır (Kırel, 2021: 99). Melodramların Fransa’da yaygınlık 

kazanması Guilbert de Pixérécourt’un kaleme almış olduğu oyunlar sayesinde 

gerçekleşmiştir. Pixérécourt söz konusu oyunlarda melodramların iki temel 

özelliğine vurgu yapmıştır. Bunlardan ilki melodramların toplumun en 

eğitimsiz kesimi de dâhil olmak üzere tümü tarafından anlaşılması diğeri ise 

didaktik unsurlar içermesidir (Sadakoğlu, 2019: 1187). O halde melodram 

kavramını sadece dram ve müziğin birleşimi olarak düşünmek alt 

metinlerindeki ideolojik yapılanmayı görmezden gelmek anlamını 

taşımaktadır. Elsaesser’in  (1991: 70) de ifade ettiği gibi melodramlar, “Ahlaki 

ve duygusal olarak özgürleşmiş bir burjuva bilincinin feodalizmin kalıntılarına 

karşı mücadelesini kaydeder” ve bu yönüyle de burjuva ideolojisini yayma 

girişimi olarak değerlendirilebilir.  Melodramlar özleri itibariyle de toplumsal 

ve ideolojik krizler ile eşzamanlı olarak ilgi görmüştür (Özsoy, 2004: 283). Bu 

sebeple de melodram kiplerinin toplumun her kesimine hitap eden ve herkesi 

yakalayabilen sihirli bir yönü vardır ve belki de bu sihir melodramların 

günümüzde de hâlâ popüler oluşunu açıklamaktadır.  

Melodramın kökeni klasik anlatıyı oluşturan tragedyalar olsa da 

Avrupa’da gelişimine yön veren en önemli unsur Hristiyanlık olmuştur. 

Nitekim melodramların içeriğinde Hristiyan öğretisine dair motiflerin birer 

şablon olarak kullanıldığı ve hatta bu şablonların zamanla stereotipleştiği 

(Meryem, Cennet, Cehennem vb.) bilinmektedir. Üstelik melodramların temel 

kiplerinden olan acıdan haz alma ve çile çekme hallerinin temelinin de 12. 

Yüzyıldaki dinsel oyunlar olduğu belirtilmektedir (Tunalı, 2006: 29, 31).  

Elsaesser de melodramın iki farklı kök üzerinden yayılım gösterdiğine işaret 

etmektedir. Bunlardan ilki Ortaçağ’a ait ahlaki oyunlar iken diğeri halk 

masalları ve şarkıları gibi sözlü kültüre ait olan kaynaklardır (1991: 69). 19. 

Yüzyılın ortalarında dahi melodramlar geleneksel Hristiyan dünya görüşleri ile 
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hızla değişen toplumların seküler değerleri arasındaki çatışmayı uzlaştırma 

girişimi olarak değerlendirilmiştir (Brooks, 1991: 39). O halde melodram 

kavramının görünenin ötesinde anlamlar içerdiğini söylemek mümkündür. 

Peki, sınıf mücadelesinden, dine ve sözlü geleneklere dek uzanan melodramın, 

ideolojik metinlerin kolaylıkla yerleştirildiği sinemayla olan ilişkisi nasıl 

tanımlanabilir? Bir sonraki başlık bu soruya cevap bulmak için melodramın 

sinemadaki tarihsel gelişimine kısa bir değiniyi içermektedir.  

 

2.Beyazperdeden Damlayan Gözyaşları ve Ötesi 
Aşk, entrika, tesadüf, gözyaşı, ölüm, sınıfsal ayrımlar, iyi ve kötünün 

mücadelesi, katharsis gibi kalıplaşmış birçok kavram ile birlikte 

düşünülebilecek melodramların sinema ile ilişkisinin oldukça uzun soluklu 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira sinema henüz sessiz dönemindeyken 

filmlerde melodrama ait kodların kullanılmış olduğu bilinmektedir. 

SineMasal’ın Melodram sayısının sunuş yazısında da belirtildiği üzere 

“Avrupa’yı “modern muhafazakâr” kalıplarla dolaşan ve Amerika’ya görece 

Püriten bir özgürlükle açılan melodram 18. ve 19. Yüzyılda aile, kadın, ahlâk, 

sistem, ülke, din ve yurttaşlık temsilleriyle donanmış bir kadın edebiyatının 

oluşturduğu temsilleri D. W. Griffith’in filmlerine taşır” (2021: 7). Öyle ki 

Griffith, Örselenmiş Tomurcuklar (Broken Blossoms, 1919)  ve Doğuya İnen 

Yol (Way Down East, 1920) gibi daha birçok filminde özellikle kadın 

kahramanlarının yaşadıklarını seyirciye aktarma noktasında uzun çekimleri ve 

abartmaları tercih ederek melodrama dair ilksel kodların sinemaya 

yerleşmesinde öncü olmuştur. Griffith’in örneklerini verdiği filmlerle beraber 

aşk, ölüm, tecavüz, aile içi şiddet, öksüzlük, aldatma gibi daha birçok unsur 

sonraki melodram filmlerinde de tekrarlanmıştır (Akbulut, 2008: 44).  

1940’lı yıllara gelindiğinde Griffith’in ardından Alfred Hitchcock’un 

Rebecca (1940) ve Max Ophüls’ün Tuzak (Caught, 1949) adlı filmlerinin de 

melodrama ait unsurlar içerdiği belirtilmiştir. Dönemin melodramlarında hedef 

seyirci erkekler iken 50’li yıllardan sonra melodramın hedef kitlesi daha çok 

kadınlar olmuştur (Karlı Tezgören, 2018: 28). Fakat melodram, Hollywood 

sinemasında en parlak dönemine ulaşmak için on yıl kadar daha beklemiş ve 

1950’li yıllara gelindiğinde Hollywood’a egemen olmuştur. Douglas Sirk, 

Vincente Minelli ve Nicholas Ray’in öncülüğünde “aile melodramları” olarak 

da adlandırılan filmlerin sayısında yaşanan artış ile melodramlar dönemin 

sinemasına hâkim olmuş ve seyircinin beğenisini kazanmışlardır. Özellikle 

kadın seyirciye hitap eden melodramların döneme böylesine hâkim olmasının 

temel nedenlerinden biri de şüphesiz 2. Dünya Savaşı’dır. Savaş sonrası kadının 

toplumsal yaşamda değişen konumu ve çalışma hayatına katılımı kadına dair 

yeni politikaların sinema vasıtasıyla yayılımına olanak tanımıştır. Savaşın 

manevi kayıplarından biri de çekirdek aile özelinde yaşanmıştır. Kadının 

kamusal alanda daha görünür oluşu, banliyöleşme ve savaşın sosyo- ekonomik 

tesirleri çekirdek ailelerde de zaman içinde çözülmelere neden olmuş ve aile 
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birliği tehdit edilir hale gelmiştir. Bu sebeple de dönemin melodramları ailenin 

bütünlüğünü korumak ve sebep ne olursa olsun “aile kutsal olarak 

atfedildiğinden” dirliğini muhafaza etme misyonunu yüklenmişlerdir. Bu 

bağlamda melodramlar tıpkı Jonathan Goldberg’in de vurguladığı gibi bireysel 

kimliği aşmaktadır (2016: 39). Bu yönüyle de seyircisi ile dilin ve mizansenin 

ötesinde duygusal bir bağ kurma ve belirlenen ideolojileri bu yolla ifşa 

edebilme yetisi bulunmaktadır. 

Hollywood melodramlarının merkezinde birbirlerine âşık olan çiftlerin 

içinde yaşadıkları toplumla çatışan değerleri bulunmaktadır. Söz konusu 

çatışmalar çiftlerin kavuşmasının önüne türlü engeller çıkartmaktadır. 

Heteroseksüel arzunun yön vermiş olduğu bu filmlerde kadın adeta arzu nesnesi 

konumundadır ve kadınlardan mutlak suretle “kurtarıcı” meziyeti atfedilen 

erkekler ile evlilik kurumu altında hayatlarını birleştirmesi beklenmektedir. 

Schatz melodramlardaki kadının bu konumunu Amerikan mitolojisinde mevcut 

olan ideal koca, âşık ve babanın arayışı olarak yorumlamaktadır. Bu arayış 

neticesinde kadın, aileyi stabilize edecek ve onu topluma entegre edecektir 

(2021: 64). Melodram anlatısı “karanlık melodramatik üçgen” olarak da 

adlandırılan, erdemli kadın kahraman, asil erkek kahraman ve korkak kötü 

adam merkezinde oluşturulmaktadır. Kadın kahraman iffetli ve dürüst olursa, 

kendini tanrının iradesine yani kadere teslim ederse ancak bu şeklide iyi bir eş 

olacak ve mutlu bir aileye sahip olacaktır. Bu yönüyle melodramatik formül, 

evine bağlı olma, romantik aşk ve saygınlık ile dini inanç arasındaki uyumu 

dramatize etmektedir (Cawelti, 1991: 35). Savaş Arslan da melodramların 

seküler dünyada mevcut olan ahlaki boşluğu dolduran muhafazakâr bir 

ideolojisi olduğunu belirtmektedir. Zira melodram izlemek biraz da 

kurbanların/mağdurların acısına ortak olmak, onlar için gözyaşı dökmek ve 

iyilerin bir kahramana dönüşmesini arzulamaktadır. Acı çeken, onca entrikalara 

maruz kalan iyiler tıpkı bir peygamber gibi sabırla beklediklerinde 

mükâfatlandırılmaları ve düştükleri müşkül durumdan kurtulmaları da 

kaçınılmazdır (Arslan, 2021: 174).  

Merkezinde iyi ve kötünün savaşının olduğu ve bu savaş vasıtasıyla aynı 

zamanda iyi ve kötü kavramlarının da tanımlandığı melodramların tamamlayıcı 

unsuru şüphesiz aşktır. Aşk çoğunlukla ilk görüşte başlar ve film boyunca 

âşıkların kavuşmasının önüne türlü engeller çıkar. Zira melodramlarda makbul 

olan imkânsız aşklardır. Söz konusu imkânsızlıklar ise çoğunlukla sosyo-

ekonomik sınıf farklılıklarından doğmaktadır. Aşkın tesadüflerle ve yanlış 

anlaşılmalarla kol kola gezdiği melodramların belirgin bir başka özelliği de 

abartmalardır. Abartılı anlatım melodramın gerçeklikle buluştuğu noktaları 

zayıflatsa da bu anlatımın beraberinde getirmiş olduğu yoğun duygular ve 

gözyaşları seyircinin karakterlerle empati kurmasını sağladığından 

melodramlarda gerçeklik kaygısının olmadığını söylemek de mümkündür.   

Peki, sadece duygulanmak, gözyaşı dökmek, imkânsız aşklara şahit 

olmak kısacası duygusal doyum yaşamak için mi melodram izleriz? Oğuz 
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Adanır (2021: 12) melodramın sırrı üzerine kaleme almış olduğu yazısında 

“Acaba melodramlar modern ya da az gelişmiş toplumlarda insanın bir bakıma 

ilkel toplum döneminden bugüne kadar süregelen (zihinsel, davranışsal, 

psikolojik vb.) artıklarını, özelliklerini yitirmemek adına içgüdüsel bir şekilde 

sahip çıktığı bir tür müdür?” diye sorar. Bu soru içinde melodramların niçin 

günümüzde hâlâ popüler bir tercih olduğu cevabını da saklamaktadır. Adanır’ın 

sorusundaki gizli cevap hatırlamak ve yitirmemektir. O halde melodramlar bir 

bakıma Pierre Nora’nın (2006: 9) “Hafıza Mekânları” kavramına karşılık 

gelmektedir. Nora’nın, varlıkları ile bir ulusun belirsizliklerini çözebilen hafıza 

mekânları sadece somut mekânlardan ibaret değildir. Hafıza mekânları arşivler, 

anıtlar vb. somut varlıklarla ilişkilendirilebileceği gibi din, ırk, soy gibi soyut 

kavramlarla birlikte de düşünülebilmektedir. Melodramlar da bir ulusa ve 

kültürüne ait hem somut hem de soyut nitelikleri barındırdıklarından ait 

oldukları coğrafyaya dair hafıza mekânları olarak değerlendirilmeye uygundur. 

Bu sebeple de ait olduğu ulusa dair hafızayı canlı tutmakta ve tıpkı Adanır’ın 

imlediği gibi geçmişten gelen özelliklerin yitirilmemesi için zamana adeta 

direnmektedir. Türk sinemasında melodramın gelişime değinilen bir sonraki 

başlık da bu doğrultuda Türk sinemasının hafıza mekânlarına bir yolculuk 

olarak değerlendirilebilmektedir. 

 

3.Filmin Ağlatanı Makbuldür! Türk Sinemasında 

Melodramın Gelişimi 
“Senin annen bir melekti yavrum”, “Size baba diyebilir miyim amca?”,  

“Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla”, “Parayla saadet olmaz”, 

“Evlenince pembe panjurlu bir evimiz olacak” ve daha niceleri… Türk 

sinemasında melodram deyince çoğu seyircinin zihninde kolaylıkla 

belirebilecek bu replikler, melodramların uylaşımlara dayandığını ve söz 

konusu uylaşımların sıklıkla yinelendiğini göstermektedir. Nitekim bu replikler 

tek bir filme ait değildir ve sıklıkla tekrarlandığı için zihinlerde yer edinmiştir. 

Ayşen Oluk (2008: 77) uylaşımları “Öteden beri gelen, toplumsal olarak 

üzerinde fikir birliğine varılmış, kamunun görüşü haline gelmiş değerler, 

normlar, adetler, gelenekler ve anlatımı şekillendiren yöntemler, kurallar 

dizisi” olarak tanımlamaktadır. Melodramlar, tipik özellikleri olan uylaşımların 

kolaylıkla yer edindiği bir anlatı tarzı olan klasik anlatı özelinde 

oluşturulmuşlardır. Klasik anlatı, serim, düğüm ve nihayetinde seyirciyi 

çoğunlukla katharsise ulaştıran çözüm bölümünden oluşmaktadır. Klasik 

anlatıda neden sonuç ilişkisine sadık kalındığından zaman mefhumunda 

kırılmalar nadiren görülür ve söz konusu kırılmalar da genellikle bir olayın 

nedenini veya sonucunu açıklamaktan öte anlamlar içermez. Vladimir 

Propp’un Masalın Biçimbilimi  (1985) adlı eseri, klasik anlatı yapısını masallar 

özelinde açıklayan temel başvuru kaynaklarından biridir. Propp, her masalda 

aynı sırada olmasa da masalın 31 işlevi olduğunu belirtmektedir. Aileden 

birinin evden uzaklaşmasıyla başlayan masal, kahramanın yasakla 
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karşılaşması, yasağın çiğnenmesi, saldırgan ile karşılaşma ve nihayetinde 

kahramanın yardımına koşulması ile sona ermektedir. Finalde ise saldırgan 

çoğunlukla cezalandırılmakta iyi olan kahramanlar ise ödüllendirilmektedir.  

Propp’un masallar özelinde sunmuş olduğu bu formül Türk sinemasının 

melodramları için de geçerli olmuştur.  

Türk sinemasında melodramın tarihinin çoğunlukla Muhsin Ertuğrul’un 

yönetmenliğini yapmış olduğu 19342 yapımı Aysel Bataklı Damın Kızı ile 

başladığı kabul edilmektedir. Filmde tecavüze uğrayan güzel ve masum köylü 

kızının yaşadığı dram ve kurtuluşu olan genç erkek ile yaşadığı aşk konu 

edinilmiştir. Ertuğrul’un bu girişiminin ardından Mısır ve Hint melodramlarıyla 

da tanışan seyirci melodramın kodlarına günden güne aşina olmaya başlamıştır. 

Akbulut, 1940’lı yıllarda Ertuğrul’un yanı sıra Baha Gelenbevi, Faruk Kenç, 

Ferdi Tayfur, Turgut Demirdağ, Şadan Kamil gibi isimlerin de melodram 

içerikli filmler çektiğini belirtmektedir. 1950’li yıllara gelindiğinde ise bu 

isimlere Memduh Ün, Osman Seden, Suavi Tedü, Muharrem Gürses, Atıf 

Yılmaz, Nevzat Pesen gibi isimler de eklenmiştir (Akbulut, 2008: 98). Fakat 

Türk sinemasında melodramın en parlak dönemi 1960’lı yıllara tekabül 

etmektedir. Köyden kente yoğun göçün yaşanmış olduğu bu dönem aynı 

zamanda modernleşmenin hızla yaşamlarda yer edinmiş olduğu yıllardır. Bu 

sebeple de dönemin melodram içerikli filmlerinde gerek göçün gerekse 

modernleşmenin tesirlerini görmek mümkündür. 60’lı yılların melodramlarında 

deyim yerindeyse aşk ve gözyaşı sosuna bulanmış toplumsal sorunlara sıklıkla 

rastlanmaktadır. Kimi zaman köyden kente göçen bir ailenin yaşamış olduğu 

kente entegre sorunu, sınıfsal farklılıkların yarattığı imkansız aşklar, kötü yola 

düşen saf ve masum kızlar, aşkın önünde engel olan amansız hastalıklar ve 

üçüncü kötücül kişiler, kimi zaman ise yanlış anlaşılmalar, akıl almaz 

tesadüfler, aile fertleri arasındaki çatışmalar ve ani baht dönüşleri filmlerin 

anlatılarını şekillendirmektedir. Yıldız sisteminin de ön planda olduğu bu 

dönemde melodramlar aracılığıyla kadın ve erkek yıldızlara ait oluşmuş kalıp 

yargılar olduğu da görülmektedir. Filmin ana karakteri olan kadınlar saf, güzel, 

iyi kalpli ve iffetli iken benzer şekilde erkek karakterlerin de yakışıklı, fedakâr 

ve koruyucu oldukları görülmektedir. Dönemin filmlerinde, bahsi geçen 

neredeyse kusursuz bu karakterler ile yolları kesişen kötücül karakterler de 

önemli yer edinmekte ve filmlerin anlatısındaki çatışmaları oluşturmaktadırlar. 

İyi ve kötünün mücadelesi sonucu oluşan ikili karşıtlıklar melodram anlatısını 

güçlendirmekte ve iyi olmanın, erdemli olmanın önemine işaret etmektedir. 

Nitekim kötücül karakterler mutlak suretle filmlerin finalinde 

cezalandırılmaktadır.  

Dönemin melodramlarının dikkat çeken bir başka özelliği de tekrarlara 

başvurulmasıdır. Üstelik tekrarlar sadece bir unsur özelinde değildir. Yıldız 

 
2 Filmin gösterim tarihiyle ilgili birbirinden farklı tarihlendirmeler mevcuttur. Çalışmada Agâh 

Özgüç’ün, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü (2014) adlı çalışmasında filmin gösterim tarihi 

olarak belirttiği Ocak 1934 tarihi referans alınmıştır.  
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sisteminin de etkisiyle sürekli aynı oyuncular ile çekilmiş olan benzer öyküler, 

kullanılan benzer mekânlar, benzer şarkılar, benzer kostümler, benzer kamera 

açıları gibi daha birçok film bileşeninin tekrar edilmiş olduğu bilinmektedir. Bu 

durumun birincil nedeni, seyirci tarafından daha önce onay almış ve beğenilmiş 

bir içeriğin benzerlerinin üretilmesinin risksiz olduğu görüşüdür. Tam da bu 

sebeple aynı öykünün dahi başka yönetmenler tarafından defalarca filme 

alındığı bilinmektedir. Dönemin melodramlarında dikkat çeken bir başka unsur 

da abartıların ve rastlantıların varlığıdır. Fakat bu unsurlar film evreninde 

öylesine yer edinmiştir ki seyirci filme kendini duygusal olarak kaptırdığından 

abartı ve rastlantıların gerçekliğine dair bir sorgulama yapma gereği dahi 

duymaz. Bu açıdan melodram seyircisi tıpkı bir masal dinleyicisi gibidir. Fakat 

masal kahramanları bu kez kanlı canlıdır.  

1960’lı yıllarda en parlak dönemini yaşan melodramatik anlatı 1970’li 

yıllar ile birlikte arabesk müziğin eşlik ettiği filmlerle görünür olmaya devam 

etmiştir. Müziğin filmin anlatısına yoğun hizmet etmiş olduğu bu filmlerde de 

melodramın temel kodlarının kullanılmış olduğu görülmektedir. Kavuşamayan 

âşıklar, kader, yoksulluk, kötücül karakterler, gözyaşı ve ölüm arabesk 

filmlerin de temel anlatısını oluşturmaktadır. Tuğba Elmacı (2015: 121)  

arabesk filmlerin, melodramınkine benzer bir ideolojiye sahip olduğunu 

belirtmektedir. Nitekim arabesk filmlerde de mevcut toplumsal cinsiyet kodları 

pekiştirilmekte ve toplumsal sorunlara karşı bir olağanlaştırma söz konusudur. 

Filmlerin finallerindeki umut ışığı da söz konusu sorunlara katlanmanın 

nihayetinde mükâfatı olacağına dair inancı diri tutmaktadır. 1980’li yılların 

arabesk filmlerinde de melodram ögelerinin yoğun olarak kullanılmış olduğu 

bilinmektedir. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur gibi dönemin 

arabesk müzik yapan isimlerinin başrol oynadığı filmler, arabesk sever erkek 

seyircilerin yanında melodram ögelerine aşina olan kadın seyirciler tarafından 

da büyük ilgi görmüştür.  

Birçok kaynakta Türk sinemasının yeni bir dile kavuştuğu belirtilen ve 

“Yeni Türk Sineması” olarak da atfedilen yıllar olan 1990’lı yıllara 

gelindiğinde ise melodram anlatılarında da birtakım dönüşümlerin yaşanmış 

olduğu görülmektedir. Özellikle bu yıllardan itibaren melodramın bir film 

türünden ziyade uylaşımlara dayanan bir kip olduğu anlayışının daha yaygın 

olduğunu söylemek mümkündür. 90’lı yıllarda bir kip olarak melodram 

özellikle Yeşilçam parodilerinde dikkat çekmektedir. Murat Akser (2021: 225) 

bu parodilerin Yeşilçam melodramlarının kaderci ve ataerkil anlayışına karşıt 

bir söylem geliştirme amacı taşıdıklarını ifade etmektedir. Bu bağlamda Ertem 

Eğilmez’in yönetmenliğini yapmış olduğu Arabesk (1989) adlı filmi Yeşilçam 

parodilerinin öncülü olarak değerlendirilmek mümkündür. Birbirine 

kavuşamayan ve aralarında sınıf farklılığı olan Şener (Şener Şen) ve Müjde’nin 

(Müjde Ar) hikâyesine odaklanan film, Yeşilçam melodramlarına yapılan 

göndermeler ile ilerlemektedir. Yanlış anlaşılmalar, âşıkların arasına giren 

üçüncü kişiler, tecavüz, kötü yola düşme, kör olma, suçsuz yere hapis yatma ve 
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ölüm gibi daha birçok melodram uylaşımlarını içeren film, bu yolla Yeşilçam 

melodramlarını eleştirmekte, deyim yerindeyse Yeşilçam’ı kendi silahıyla 

vurmaktadır. Dönemin filmlerinde melodramlara dair dikkat çeken bir diğer 

unsur ise melodramların politik söylemler oluşturmada bir aracı olarak 

kullanıldığıdır. Zeki Ökten sineması bu savı doğrular nitelikte örnekler 

içermektedir. Akbulut (2012: 88) için “Ökten, melodram kipini kullansa da, 

karakterlerini koşulların kurbanı olarak sunsa da bu temsilde toplumsal ve 

sınıfsal bir tavrı gözetir. Karakterleri kurbana çeviren, eşitliksiz güç ilişkileri 

üreten sınıflı toplum yapısıdır”. Yavuz Turgul’un yönetmenliğini yapmış 

olduğu Eşkıya (1996)  melodram kiplerinin politize edildiği anlatımı ile 

dönemin dikkat çeken filmleri arasında olmuş ve melodramların 90’lı yıllarda 

da halen hatırlandığının, beğeni aldığının örneği olmuştur.  

2000’li yıllara gelindiğinde de melodram kiplerinin filmlerin 

öykülerinde sarsılmaz bir öneme sahip olduğu açıktır. Türk sineması bu 

dönemde bireysel öykülere odaklansa da bireylerin problemlerini toplumdan 

soyutlamanın mümkün olmadığı da görülmektedir. 2000’li yıllar ile birlikte ana 

akım filmlerin yanında sanat filmlerinde de melodram kiplerinin yaygın olarak 

dolaşımda olduğu bilinmektedir. Özellikle dönemin auteur yönetmenleri olarak 

bilinen Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Derviş Zaim ve 

Yeşim Ustaoğlu gibi isimler, filmlerinde melodram kiplerini sıklıkla yineleyen 

yönetmenler arasında olmuşlardır. Modern zamanların yalnız karakterlerine 

odaklanan filmlerde karakterlerin ruhsal çıkmazlarına melodram kiplerinin 

eşlik ettiği görülmektedir. Aşk, aldatma, yanlış anlaşılma, hastalıklar, aile 

bireyleri arasında iletişimsizlik, ekonomik problemler, etik olan ve olmayan 

arasındaki çatışma, geleneksel ve modern olan arasındaki çatışma, kırsal ve 

kent arasındaki çatışma gibi daha birçok unsur Yeşilçam’dan günümüz 

sinemasına miras kalan melodramatik anlatı unsurlarındandır. Fakat söz konusu 

unsurlar Akbulut’un (2012: 151) da belirttiği gibi duyguları harekete 

geçirmekten öte Türkiye’nin güncel gerçekliklerine ışık tutmakta ve bu yönüyle 

de politik ve toplumsal bir niteliğe bürünmektedir. O halde yakın dönem Türk 

sinemasında dolaşımda olan melodram kiplerinin nostaljik bir hevesin ötesinde 

değerlendirilmesi elzemdir. Nitekim dönemin filmlerinin her ne kadar 

melodram kipleri kullansa da melodram anlatısına sadık kalma kaygısı 

taşımadıkları söylenebilmektedir. Örneğin melodram kiplerinin dolaşımda 

olduğu bu filmlerde Yeşilçam melodramlarında rastlanan abartılara ve mutlu 

sonlara çoğunlukla rastlanmamaktadır. Kadının toplumsal yaşamdaki konumu 

ve rolleri de Yeşilçam melodramlarında kadına uygun görülenlerden oldukça 

farklıdır. Kadınlar nispeten daha güçlüdür ve kendi kararlarını alabilme, 

hayatlarına yön verme noktasında bir erkeğe bağlı değillerdir. Kadının 

konumunda yaşanan bu güçlenmenin erkek karakterler için de aynı doğrultuda 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira yakın dönem Türk sineması 

kadından ziyade erkeklik krizi kavramı üzerinden erkeğin toplumsal ve bireysel 

sorunlarına daha yakından bakmaktadır. Yakın dönem Türk sinemasının 
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melodram içerikli filmlerini Yeşilçam melodramlarından farklı kılan bir başka 

unsur da kader kavramına olan bakış açısıdır. Hatırlanacağı üzere Yeşilçam 

melodramlarında karakterlerin yaşamına yön verenin kader olduğu inancı 

hâkimken, yakın döneme ait filmlerin karakterleri kaderlerine yön verebilmek 

için çaba içerisindedirler. Bu çaba sayesinde ise kaderin oradan oraya 

sürüklediği karakterler olmak yerine kendi tercihlerinin bedelini 

ödemektedirler. 

 

4.Zaman ve Uzamın Belirsizliğinde Gönül İşleri 
Tanrı insanı yarattı, baktı çok mutsuzlar onlara Domları 

gönderdi. Konup göçtüler, çalıp söylediler, bir gönüle 

düşmek için… (Gönül, 2022) 

Soner Caner’in yönetmenliğini yapmış olduğu 2022 yılı yapımı Gönül, 

gösterime girmiş olduğu dijital platform olan Netflix’in resmi internet sitesinde, 

“Ezber bozan, acı, tatlı, romantik” olarak tanımlanmaktadır. Filmi tanımlamak 

için kullanılan bu anahtar ifadeler dahi ilk bakışta filmin melez bir türe ait 

olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Film adı konulmamış bir coğrafyada, 

konargöçer bir topluluğun gündelik yaşam pratiklerine odaklanmış kamera 

görüntüleri ile açılmaktadır. Tıpkı uzam gibi filmin zamanı da belirsizdir. Filme 

ait ilk görüntüler daha çok bir komedi filmi ile karşılaşıldığını 

düşündürmektedir. Zira elindeki pişmiş kelle ile bir melodi mırıldanarak 

dolaşan genç, neşeli bir adam, berberlik yapan fakat aynı zamanda oldukça ilkel 

şartlarda diş çeken abisi ve dişi çekilen adamın ağzının içine odaklanan kamera, 

atın çektiği yarısı mevcut olan bir otomobil, şiveli konuşmalar ve daha birçok 

unsurun varlığı filme ait komedi türünün kipleri arasındadır. Fakat filmin 

komedi türüne ait olmadığı çok geçmeden anlaşılır. Nitekim melodramların 

tipik kiplerinden olan imkânsız aşkın varlığı ortaya çıkmıştır. Üstelik film bir 

değil iki aşk hikâyesi üzerinden ilerlemektedir. Söz konusu hikâyelere yakından 

bakmak filmde dolaşımda olan melodram kiplerini yorumlamak açısından 

önemlidir. 

Filmin açılış sahnesinde pişirdiği kelle ile göz göze gelen genç olan Piroz 

(Erkan Kolçak Köstendil) ve topluluğun en yaşlı üyesi olan babası Mirze’nin 

(Bülent Emin Yarar) merkezinde ilerleyen melodramatik aşk, tıpkı Yeşilçam 

melodramlarındaki gibidir. Mirze, sevdiği kadın olan Dilo ile kavuşamamış ve 

başka bir kadınla evlenmiştir. Karısı öldüğünde ise tek arzusu Dilo’ya ulaşmak 

ve ömrünün son günlerini onunla geçirmektir. Bunun için sık sık köyden bir 

atın çektiği otomobili ile kaçar. Fakat her girişimin ardından oğulları tarafından 

köye geri getirilir. Zira Dilo ölmüştür ve artık kavuşmaları imkânsızdır. 

Babalarının çok üzüleceğini bildiklerinden bu gerçeği ondan saklarlar ve tıpkı 

Dilo’ya benzer bir kukla yapıp, köyün meydanına yerleştirirler. Ama 

Mirze’nin, Dilo’ya yani kuklaya yaklaşmaması için de onun hasta olduğunu 

yaklaşırsa ölebileceğini söylerler. Böylelikle kısa bir süre de olsa Mirze, 

sevdiğine dokunamasa, konuşamasa da varlığıyla mutlu olur. Öyle ki Dilo’nun 
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bir kukla olduğunu anladığında dahi yanından ayırmaz ve hayal ile gerçeğin 

kesiştiği noktada yaşamına devam eder. 

 

 
 
Resim 1: Mirze, kuklanın varlığında Dilo’yu bulmuşken… 

 

Mirze’nin Dilo’ya olan bu tutkulu aşkı filmin komedi ile olan bağını 

zayıflatmıştır zira seyirci kavuşmanın mezara kaldığının farkındadır. Melodram 

kiplerini dolaşıma sokan bir diğer aşk hikâyesi de Piroz ve Sümbül (Hazar 

Ergüçlü) özelinde gerçekleşmektedir. Piroz, içinde yaşadığı Dom3 kültürünün 

özelliği gereği müzisyendir. Abisi ve yeğeniyle birlikte düğünlere gidip 

enstrüman çalmakta ve şarkı söylemektedirler. Bir gün yolları Seymen ağanın 

(Nazmi Kırık) köyüne düşer. Seymen ağanın kızı Sümbül’ün düğünü vardır. 

Piroz, aynı günün akşamı gelin olacağını bilmeden Sümbül’e ilk görüşte âşık 

olur. İlk görüşte aşk, tipik Yeşilçam melodramı kiplerindendir. Bu sefer aşkı 

başlatan uzun bakışmalar yerine mırıldanılan aynı melodidir. Sümbül de 

melodisine eşlik eden Piroz’a âşık olmuştur. Bu aşamada bir başka Yeşilçam 

melodramı kipi devreye girer imkânsız aşk. Nitekim Sümbül’ün annesi elinde 

gelinlikle odaya girer ve gelinliği giymesi için ısrar eder. Sümbül’ün deli dolu 

tavırları zihin yaşının beden yaşından küçük olduğu izlenimini yaratmaktadır. 

Annesiyle arasında geçen diyalog bu açıdan önemlidir: 

Sümbül: Ne bu? 

Anne: Gelinlik 

Sümbül: Rengini beğenmedim. 

Anne: Kızım gelinlik beyaz olur. 

Sümbül: Başka renk yok mu? 

 
33 Göçebe bir topluluk olan Dom grupları Türkiye’de özellikle Diyarbakır, Mardin, Urfa, 
Gaziantep, Hatay ve Mersin’de yaşamaktadırlar. Dom erkeklerinin çoğunlukla müzisyenlik 

yaptığı bilinmektedir. Bunun yanında keklik avcılığı, sünnetçilik ve dişçilik de uğraş 

alanlarındandır (Kolukırık, 2008: 150). 
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Anne: Hadi kızım giy şunu, bak baba evinden gelinliksiz çıktın zaten 

millete rezil olduk!   

Sümbül ile annesi arasında geçen bu diyaloga yüzeysel bakıldığında 

sadece Sümbül’ün tuhaf davrandığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Fakat 

diyalogların alt metninde yatan anlam ataerkil yapının kadın özelinde dayattığı 

bekâret olgusuna işaret etmektedir. Öyle ki Sümbül gelinliğin beyaz oluşuna 

itiraz etmektedir. Bilindiği üzere genel itibariyle beyaz,  saflığı, temizliği, iffeti, 

bekâreti, bilgeliği ve barışı ifade etmektedir (Mennan, 2002: 80). Filmin 

ilerleyen dakikalarında da görüleceği üzere Sümbül bekâretini evlilik öncesi 

kaybetmiş olduğundan, öz ailesi tarafından ölümle cezalandırılmak istenmekte, 

kocası tarafından kız oğlan kız olmamakla ve kirlenmiş olmakla 

suçlanmaktadır. Filmin bekâret olgusuna olan bu vurgusu da Yeşilçam 

melodramları ile oldukça benzerlik içermektedir. Nitekim birçok Yeşilçam 

melodramında da namus ve töre uğruna kadının ölümle cezalandırıldığı 

bilinmektedir. Sümbül’ün ailesinin tutumu Yeşilçam melodramları ile 

benzerlikler içerse de bu durum karşında Piroz ve ailesinin tutumları da bir o 

kadar farklıdır. Piroz, Sümbül’ün bekâret nedeniyle kocası tarafından baba 

evine geri getirildiğini duyunca sevinçten havalara uçar. Film boyunca da 

Sümbül’ün geçmişine dair tek bir soru dahi sormaz. Aynı şekilde Piroz’un ailesi 

de bu duruma dair tek bir eleştiri yapmadan oğullarının hislerine saygı duymayı 

tercih ederler. Nitekim önemli olan Sümbül’ün geçmişi değil şimdisidir. Piroz 

ve ailesinin takındığı bu tavır filmin Yeşilçam melodramlarından ayrılan bir 

başka yönüdür. Zira Yeşilçam melodramlarında ilk aşka yüklenen kutsiyetten 

ödün verilmemekte ve cinsel birlikteliğin sadece ilk aşk ile evlilik kurumunun 

çatısı altında gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir.  

Sümbül’ün baba evine getirildiğini duyan Piroz ailesiyle birlikte sevdiği 

kadını istemeye gider ama Seymen ağa tarafından hoş karşılanmaz, darp edilir 

ve kovulurlar. Bu aşamada Yeşilçam melodramlarının âşıkların kavuşmasına 

engel olan kötücül karakteri olarak baba devreye girer ve aşk bir kez daha 

imkânsızlıkla sınanır. Seymen ağanın Piroz ve ailesine olan bu tepkisini aynı 

zamanda sosyo-ekonomik sınıfsal farklılıklar özelinde de değerlendirmek 

mümkündür. Zira kendisi ağa diye hitap edilen toprak sahibi biriyken Piroz ve 

ailesi düğünlerine kendilerini eğlendirmeleri için çağırdıkları, göçebe ve yoksul 

insanlardır. Bu bağlamda filmin yeniden Yeşilçam melodramlarının kipleriyle 

buluştuğunu söylemek mümkündür. 1960’lı yılların zengin kız ve fakir oğlan 

hikâyesi 2022 yılında da halen geçerliliğini korumaktadır. Fakat çiftin önüne 

çıkan engellere karşı mücadelesi Yeşilçam melodramlarından farklılıklar 

içermektedir. Hem Sümbül’ün hem de Piroz’un mücadeleci ruhu Yeşilçam 

karakterlerinin kadere boyun eğen yapısından farklıdır. Sümbül “ Etmeyecektin 

kızım bunu, ne günah ettik yakıştı bize bu, niye kirlettin namusumuzu?” diye 

soran annesine “Ne yakışmamış? Namus kirlendiyse temizleriz anne, getir bana 

bir leğen bir kova ben yıkarım” diye cevap verir. Sümbül’ün bu alaycı cevabı 

deli dolu haline bağlansa da gelinliğin beyaz olduğuna itiraz edişiyle aynı 
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nedenlere bağlıdır. Film bu bağlamda seyircisini kadının toplumsal yaşamdaki 

konumu hakkında tefekküre davet etmektedir. Sümbül özelinde film modern 

toplumlarda kadına dair oluşturulmuş olan ideal güzellik algısına yönelik 

iletiler de içermektedir. Nitekim Sümbül, Yeşilçam’ın kusursuz güzellerinden 

oldukça farklı görünmektedir. Uzun ve örgülü saçları gerdek gecesi kocası 

tarafından cezalandırılma gerekçesiyle kesilir. Kısa ve gelişigüzel kesilmiş 

saçları, makyajsız yüzü ve hırpalanmış kıyafetleriyle Sümbül, ideal güzellik 

normlarından oldukça uzaktır. Bu bağlamda da Sümbül’ün görünüşü, başına ne 

tür felaket gelirse gelsin güzelliğinden ödün verilmeyen Yeşilçam 

yıldızlarından ayrılmaktadır. Fakat Piroz, ilk görüşte âşık olduğu Sümbül’ü 

kaderine terk etmemeye karalıdır ve bu sebeple akıllıca bir plan yapar. Ahıra 

bağlanmış ölümünü bekleyen Sümbül, Piroz’un gönderdiği ilaç sayesinde 

bayılır. Fakat ailesi tarım ilacı içip intihar ettiğini düşünür ve Sümbül’ü diri diri 

mezara gömer. Piroz panik içinde Sümbül’ün mezarını aramaktadır ve bu sırada 

yardımına yine ilk görüşte aşkı başlatan o tanıdık melodi yetişir. Sümbül 

melodiye karşılık verince Piroz yerini bulur ve onu mezardan çıkarır. Piroz’un 

bu kurtarışı “Baba evinden gelinlikle çıkan ancak kefenle geri döner” anlayışını 

yerle bir etse de Yeşilçam’ın kadının kurtarıcısı olan erkeğe dair yaklaşımını da 

taze tutmaktadır. Evet, Sümbül kefeni ile yeni hayatına merhaba demiştir fakat 

ikinci şansı ona bahşeden Piroz’dan başkası değildir. Aşağıdaki görselden de 

anlaşılacağı üzere Piroz, Sümbül’ün kahramanıdır ve bu yönüyle tıpkı 

masallardaki prensler gibi kurtarmış olduğu prenses ile evlilik şansına 

erişmiştir. Masal kahramanlarından belki de tek farkı yoksul oluşu, beyaz at 

yerine eski bir motosiklete biniyor oluşudur. Fakat Piroz ile Sümbül’ün masalı 

burada sona ermez. 

 
 

Resim 2: Piroz, Sümbül’ü mezarından çıkartıp köyüne götürürken 

 

Yeşilçam melodramlarında genellikle iki aşığın kavuşması ile film sona 

ermektedir. Zira seyircinin katharsise ulaşması için âşıkların kavuşması 

yeterlidir. Fakat Gönül birbirine paralel iki aşk hikâyesine odaklanmış 

olduğundan filmin hâlâ söyleyecekleri vardır. Bu bağlamda da yine Yeşilçam 

melodramlarının yaygın kiplerinden biri olan fedakârlık devreye girer. 
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Sümbül’ün yaşadığını duyan babasının köye baskına geleceği duyurulur. 

Filmin kötücül karakteri olan Seymen ağanın acıması yoktur. Kızı ile birlikte 

Piroz’a hatta tüm köye zarar verebileceği konuşulmaktadır. Bunun üzerine 

Mirze, köyde kalıp Seymen’i oyalayacağını bu sürede de köylünün suyun 

ötesine geçmek için zaman kazanacağını söyler. Mirze’nin bu kararının intihar 

olduğunun herkes farkındadır fakat başka çare görünmediğinden gönülsüzce 

kabul ederler. Çok geçmeden beklenen olur ve köyden silah sesleri yükselir. 

Seymen ağa Mirze’yi vurmuştur. Aile büyüklerini öldürerek kendince intikam 

aldığını düşünen Seymen ağa bu sahneden sonra bir daha görülmez. Yani 

Propp’un  (1985) da imlediği kötünün cezasını bulduğu klasik anlatıda bir 

eksilti söz konusudur. Seymen ağa filmin anlatısında özellikle baba figürleri 

arasında zıtlıklar yaratan ve aşka engel olan kötücül karakter olarak var 

olmuştur. Fakat Yeşilçam melodramlarında mevcut olan kötünün 

cezalandırılması, burada gerçekleşmemiştir. Silah sesinin duyulması üzerine 

köye geri dönen Piroz ve ailesi babalarının cansız bedenini bulurlar fakat faili 

bildikleri halde babalarının ölümünü kader olarak yorumladıkları anlaşılır. 

Mirze ve kukla Dilo önceden Mirze tarafından kazılmış olan mezara defnedilir. 

Mirze’nin ölümü Dilo’ya kavuşmak için aralanan bir kapı gibidir. Definin 

ardından önce Sümbül’ün arkasından da diğer aile fertlerinin ve tabi ki 

seyircinin gördüğü bir gündüz düşü bu görüşü doğrular niteliktedir.  

 

 
 
Resim 3: Sümbül’ün gündüz düşü 

 

Definin ardından Sümbül, sözleri Gomidas Vartabed’e ait olan Seyran 

adlı şarkıyı seslendirir. Yeşilçam melodramlarında müziğin duygulara eşlik 

ettiği ve çoğu zaman duyguların aktarım aracı olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Gönül’ün müzik kullanımının da Yeşilçam ile benzerlikler gösterdiğini 

söylemek mümkündür. Film yoğun müzik kullanımından dolayı zaman zaman 
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müzikal film türüne ait özellikler ile de ön plana çıkmaktadır. Nitekim aşkı 

başlatan müzik olduğu gibi ölümün ardından da olsa âşıkların kavuştuğu 

müjdeleyen yine müzik olmuştur. Sümbül’ün şarkısına çok geçmeden 

mezarlarındaki Mirze ve Dilo’dan tepki gelir. Kukla Dilo canlanır ve Mirze’yi 

de mezarından kaldırır. Elinde kemanesi ile mezarından çıkan Mirze karşısında 

Dilo’yu gördüğünden çok mutludur. Dilo ve Mirze şarkı eşliğinde birlikte ufka 

doğru dans ederek uzaklaşırlar. Söz konusu gündüz düşü seyirci için bir 

katharsis anlamı taşımaktadır. Zira Yeşilçam melodramlarından da aşina 

olunduğu üzere ölüm bir son değildir. Bazı âşıklar mahşerde de olsa kavuşur. 

O sebeple de âşıkların ikisi birden öldüyse onlar için üzülmek de yersizdir. 

İslamiyet’teki ahiret inancına paralel olarak gelişim göstermiş olan bu anlayış 

filmin finaline söz konusu gündüz düşü vasıtasıyla sirayet etmiştir. Artık 

seyirciye düşen “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” demektir. 

 

5.Sonuç 
1960’lı yıllarda altın çağını yaşamış olan melodramlar, 2000’li yılların 

Türk sinemasında da halen geçerliliğini korumakta ve bir kip olarak birçok türe 

sirayet edebilmektedir. Dönemin sinemasında aktif dolaşımda olan melodram 

kiplerinin çağın gerekliliklerine ayak uydurduğu ve bu sebeple de melodram 

unsurlarına güncel yorumlar getirilmiş olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışma kapsamında Gönül adlı film üzerine yapılan tartışma da bu görüşü 

doğrular niteliktedir. Nitekim Gönül, bir yandan tipik Yeşilçam 

melodramlarının uylaşımlarını içermekte bir yandan da modernizmin getirdiği 

tartışmalara ayak uydurmaya çalışmaktadır. 

Filmi tipik Yeşilçam melodramlarından ayıran temel unsurun kadına 

yaklaşımı olduğu görülmektedir. Yeşilçam melodramları kadın filmleri olarak 

da adlandırıldığından kadına yönelik ufak bir değişim dahi dikkat çekicidir. Bu 

aşamada film özellikle evlilik kurumu ve bekâret unsurunu özelinde bir söylem 

geliştirmiştir. Nitekim Sümbül, istemediği biriyle gönülsüz bir evlilik yapmaya 

zorlanmakta ve evlilik gecesi “temiz” olmadığı söylenerek baba evine geri 

gönderilmektedir. Bu süreçte Sümbül’ün tepkileri dikkat çeker. Zihinsel 

problemleri olan bir birey gibi davranan Sümbül, namusun kirlenmesiyle ve 

gelinliğin renginin beyaz olmasıyla deyim yerindeyse alay eder. Bu alaycı tavır 

Sümbül’ün zihinsel engeline bağlanmış olsa da filmin ilerleyen sahnelerinde 

âşık olduğu adam olan Piroz’un yanında ziyadesiyle olgun davrandığı görülür. 

Sümbül’ün bu dönüşümü aşkın kutsiyetine bir atıf olarak değerlendirilebileceği 

gibi aidiyet ve ötekilik kavramları eşliğinde de değerlendirilmeye müsaittir. 

Zira Sümbül ailesi olarak bildiği insanların yanında aklını yitirmiş gibi 

davranırken, ailesinin ve hatta köyünün delisi/ötekisiyken, Piroz ve ailesinin 

yanında kendi olabilmeyi başarmıştır. Filmin evlilik kurumuna yönelik 

göndermeleri de dikkat çekicidir. Yeşilçam’ın “İki gönül bir olunca samanlık 

seyran olur” anlayışı filme hâkimken, evlilik sonucu kadından beklenen çocuk 

sahibi olma, evinin işlerine koşturma vb. unsurların eksikliği dikkat çeker. 
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Nitekim birçok Yeşilçam melodramında çocuk sahibi olunca tamamlanan çiftin 

varlığı film için geçerli değildir. Filmde çiftlerin arasına giren üçüncü şahısların 

varlığına ve yanlış anlaşılmalara da rastlanmaz. Bu sebeple de aşk ve bağlılığın 

tehlikeye girmediği görülür.  

Yeşilçam melodramları genellikle tek aşk öyküsü üzerinden ilerlerken 

Gönül’ün birbirinden bağımsız iki aşk hikâyesine odaklanmış olduğu görülür. 

Üstelik anlatıda kurulan denge ile iki aşk hikâyesinin de eşit ilerlediği birbirinin 

önüne geçmediği anlaşılmaktadır. Fakat filmin anlatısında Yeşilçam 

melodramlarında sıklıkla görülen klasik anlatı yapısının eksiltili olarak 

kullanıldığı söylenebilmektedir. Öyle ki film seyirciyi katharsise ulaştıran 

kötücül karakterin cezalandırılması ve iyi karakterlerin mutluluk tablosuyla 

bitmez. Piroz ve Sümbül’ün babalarının ölümünden sonraki yaşamı, evlilik 

hayatları, Seymen ağanın geri dönüp dönmediği belirsizdir. Piroz ve Sümbül 

için zaman mezarlıkta donar kalır. Zamanın ve uzamın belirsizliğinde Piroz ve 

Sümbül’ün Gönül işlerine dair tahminler artık sadece seyircisinin zihnindedir. 

Bu yönüyle de filmin modern anlatı kalıplarını da kullanmış olduğu 

söylenebilir. Başlangıçta da belirtildiği üzere Gönül, melez yapısı ile tam 

anlamıyla bir melodram değildir. Fakat melodrama ait kipler modernizmin 

izlekleriyle beraber filmde yoğunlukla yer almaktadır.  
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GİRİŞ 

Teknolojide yaşanan hızlı ve önemli gelişmeler, kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla oluşturulan bir imaj dünyasını da beraberinde getirmiştir. McLuhan 

(2019) toplumların tüm zaman dilimlerinde iletişimin içeriğinden ziyade 

insanların kullanmış olduğu iletişim araçlarının tabiatınca şekillendirildiğini 

ifade etmektedir. Günümüzde kitle toplumunun olduğu kadar firmaların da kitle 

iletişim araçlarıyla güdülen ve yönlendirilen bu imaj dünyasında yer alması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü hem firmaların hem de insanların eylemleri 

en çok kitle iletişim araçları sayesinde fark edilmekte ve değerlendirilmektedir 

(Türkkahraman, 2004:8). 

Hedef kitlesine ulaşmak ve onlarla bir bağ kurmak isteyen firmaların en 

büyük amacı marka bilinirliğini sağlamak ve devam ettirmektir. Küreselleşme 

ve dijitalleşmenin sektördeki rekabet ortamını arttırmasıyla birlikte, firmalarda 

varlığını koruyabilmek, diğerlerinden farklılaşmak ve daha avantajlı bir 

konuma geçebilmek adına çeşitli stratejiler edinme gereksinimi doğmuştur. Bu 

durum firmaların markalarını ön plana çıkarmak için markaya yönelik imaj 

yaratma çalışmalarını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde büyük ve köklü 

markaların, yeni bir marka yaratma ve yaygın hale getirme konusunda bir 

güçlük oluşturması ve pazarda elde edilen üstünlüğü kalıcılaştırmanın 

zorlaşması gibi nedenler güçlü bir marka yapılanmasına olan gereksinimi 

arttırmaktadır (Gönülşen, 2020: 10). Somut ürünler kadar soyut olarak 

nitelendirilen ürünlerin de etkin bir şekilde pazarlanmasında olumlu bir imaja 

ihtiyaçları vardır (Çiftçi, 2017: 224). Bu nedenle, tüketici üzerinde markaya 

yönelik bir farkındalık, değer, güven ve sadakat oluşturabilmek için 

günümüzde imaj çalışmaları önem kazanmıştır. Marka imajı oluşturmak için 

çağın en etkili iletişim araçlarından biri olan sosyal medya, markalar için 

zorunlu bir iletişim kanalı haline gelmiştir. 

Yeni medyanın en yaygın ve popüler uzantısı olan sosyal medya, 

markaların ürün ve hizmet tanıtımlarının yanında olumlu imaj inşasında en 

önemli iletişim kanallarındandır. Bu araştırma, marka imajı kavramına sosyal 

medya çerçevesinden bakmakta ve bu iletişim kanalının marka imaj inşasında 

oynadığı önemli role odaklanmaktadır. Araştırmayı daha somut bir örnek 

üzerinden desteklemek için ise; Türkiye’nin en popüler e-ticaret siteleri 

araştırılmış, içerikleri incelenmiş ve bu araştırma için Trendyol örneği tercih 

edilmiştir. Firmanın bir marka olarak imajını incelemek üzere etkileşim 
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oranının en fazla görüldüğü sosyal ağ olan Instagram tercih edilmiştir. Genel 

tarama modeli çerçevesinde ilgili literatürün incelenmesi kapsamında yürütülen 

araştırma, nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

1. MARKA İMAJI KAVRAMI 

Marka imajına değinmeden önce marka ve imaj sözcüklerinin ne anlama 

geldiğini tanımlamak, söz konusu kavramı pekiştirmek açısından yararlı 

olacaktır. Marka; bir mal ve hizmetin tanıtımında rol oynayan, onun diğer mal 

ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan herhangi bir terim, isim, sayı, şekil, 

sembol ve/veya renk olarak bilinmektedir. Sullivan (2000) markanın yalnızca 

kutu üzerindeki isim olmadığını; bir markanın pek çok duygu ile düşünceler 

bütünü, imaj, tarih, olasılıklar ve firmayla ilgili dönen söylentiler olduğunu 

ifade etmektedir. Dolayısıyla her markanın kendine has bir kişiliğe sahip 

olduğu söylenebilir. 

İmaj ise sözlük anlamıyla, bir görünüş olarak zihinde canlandırılan 

kavram, obje, durum ve simgeler olarak tanımlanabilir (Canıtez, 2016: 53). 

Sembolik ve görsel bir temsil olan imaj, belli bir süreç içinde bir dizi bilgi 

birikimi neticesinde insan zihninde oluşan imgeler bütünü olarak da 

tanımlanabilir. İmaj, insan zihninde yavaş yavaş oluşmakta ve bazı öğelerin 

etkileşimiyle birlikte meydana gelmektedir (Özüpek, 2013: 101).  

İmajın pek çok çeşidi vardır ve bunlardan birisi de marka imajıdır. Marka 

imajı, en yaygın olan ve genelde günlük ihtiyaçların sağlandığı ürün ve 

markalar olarak ifade edilebilir (Özüpek, 2013: 104). Marka imajı, tüketicinin 

zihninde markaya yönelik oluşan öznel izlenimler ve algılar bütünü olarak 

tanımlanabilir. Bu genel değerlendirmeler sonucunda tüketiciler tarafından 

markaya dair bir karakter ve imaj atfetmektedir. Bunlar olumlu, olumsuz veya 

nötr bir tutum olarak değişkenlik göstermektedir. İmaj kendi kendine 

oluşabileceği gibi planlı ve bilinçli bir şekilde de oluşturulabilir (Canıtez, 2016: 

53). 

1.1. Marka İmajı İnşası 

Günümüzde markalar kendisine ilişkin olumlu bir imaj yaratma ve 

bunların kalıcı bir tutum olarak zihne yerleşmesi için türlü imaj geliştirme 

faaliyetlerine girişmektedir (Türkkahraman, 2004: 4). Bu kapsamda markaların 
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mal ve hizmetlerini tanıtım faaliyetleri, markaya ilişkin bir imaj yaratma uğraşı 

olarak da görülebilir.  

Markalar özellikle müşterilerine karşı bilinirlik kazanmak ve 

gönüllerinde yer edinebilmek adına gittikçe yaygın bir şekilde imaj ve duygusal 

pazarlama gibi stratejilere yönelmektedir (Süer, 2022: 257). Küreselleşmeyle 

beraber bilgi bombardımanına maruz kalan bireyler, sayıca çok ve neredeyse 

birbirine benzer ürünler içinden seçim yaparken büyük oranda deneyim ve 

duygularına yaslanmaktadır (Özüpek, 2013: 151). Postmodern çağın bireyleri 

bir ürün veya hizmetten işlevsellik yanında mutluluk ve zevk gibi duygusal 

yönden bir doyum da beklemektedir. Bu nedenle hedonik bir tüketim 

anlayışının görüldüğü günümüz dünyasında, zevk ve hazza yönelik imajlar 

bireyler için önemli birer unsur haline gelmektedir (Fiskeci, 2021: 15). 

Soyut bir kavram olan imaj, tüketicinin mantıksal ve duygusal 

izlenimleri ile deneyimlerinden oluşur. Bu nedenle tüketicilerin markaya karşı 

tutumları önemli olmakla birlikte, genel olarak tüketici davranışlarının temelini 

oluşturmaktadır (Keller, 1993: 4). 

 Tüketicilerin markaya dair bilgilere erişmesinin günümüz bilgi çağında 

kolay olduğunu belirten Torlak, Doğan ve Özkara (2014), marka imajının çok 

boyutlu bir yapıya sahip olduğunu savunmaktadır. İmaj yapısal olarak değerler, 

görüşler, inançlar, davranışlar ve birbirini bütünleyen simgesel görünüm ve 

öğelerden oluşmaktadır (Türkkahraman, 2004: 6).  

Tüketici zihninde olumlu bir marka imajı oluşturmak uzun vadeli ve 

planlı çalışmaları gerektirmektedir. Güçlü ve olumlu bir marka imajı; marka 

hakkında bilinirlik, sadakat, güven, kalite ve rakiplerinden farklılaşma gibi 

olumlu dönütler sağlar. En önemlisi de rakiplerinden daha fazla gelir elde etme 

ve tüketicinin satın almaya dair karar alma sürecinde etkili rol oynar. Ancak 

markaların nihai amacı satın alma oranını yükseltmek olsa da tüketicinin bu 

faaliyetlere olumlu cevap vermesi için ilk olarak markaya ilişkin bilgi yapıları 

oluşturmak gerekmektedir (Keller, 1993: 8; Çiftçi, 2018: 26).  

İmaj, tüketici zihninde bir dizi davranış ve tutumlar sonucunda 

oluştuğundan tıpkı bir ayna gibi yalnızca gerçekleri yansıtmaktadır (Özüpek, 

2013: 149). Dolayısıyla markaya yönelik gerçekçi bir tutum sergilemek ve 

tüketiciye doğru bilgiler vermek önemlidir. Çünkü tüketici güven duyduğu, 

faaliyetleri hakkında bilgisi olduğu ve sevdiği firmaların ürünlerini neredeyse 

hiç tereddüt etmeden satın almaktadır (Tosun, 2003: 181). Bu nedenle 
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tüketicinin güvenini sarsacak en ufak bir yanlış bilgi markanın imajını 

zedeleyecektir. Üstelik markaya yönelik olumlu bir imaj ve itibar oluşturmaya 

çalışıldığı kadar bunları korumanın ve sürdürmenin de gereği unutulmamalıdır. 

1.2. Görsel Kimlik ve Reklam 

Markaya yönelik imaj inşasında en önemli etkenlerden biri görsel 

kimliktir; çünkü markanın algılanması ve şekillenmesinde büyük bir rolü 

vardır. Somut bir kavram olan görsel kimlik, markanın fiziksel olarak nasıl 

tanındığını ifade ederken soyut bir kavram olan imaj, markanın zihinsel olarak 

nasıl algılandığını ifade etmektedir. Başarılı bir imaj çalışması için başarılı bir 

görsel kimliğin tasarlanması gerekmektedir. 

Görsel kimliğin temel bileşenlerini logo, sembol, harf-yazı karakteri, 

renk ve slogan gibi öğeler oluşturmaktadır. Tüketici, markayla bir etkileşime 

girdiğinde bu öğeleri markayla kolayca ilişkilendirebilmektedir. Dolayısıyla 

markanın sahip olduğu görsel kimlik markanın tanımlanmasında rol 

oynamaktadır. Görsel kimlik, markaya tanınabilirlik ve bu sayede hedef kitlesi 

tarafından tercih edilebilirlik sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Görsel kimlik denildiğinde akla ilk gelen logo, markanın tamamlayıcısı 

olan ve firmayı tanıtıcı bir imza gibi kullanılarak firmanın ürün ve hizmetlerine 

değer katan bir öğedir (Canıtez, 2016:36). İyi tasarlanmış başarılı bir logo, 

marka hakkında olumlu yönde bir imaj sağlar.  

Görsel kimliğin bileşenlerinden yazı karakteri, yarattığı farklılık 

sayesinde kurumun kim olduğuna yönelik bir ileti göndermektedir (Dündar, 

2013: 98). Dolayısıyla markaya dair hatırlanabilirliği sağlamaktadır. 

Görsel kimliğin bileşenlerinden renk, insanlarda yarattığı çağrışımlar ve 

onlar üzerindeki etkisinden ötürü önemli bir öğedir. Rengiyle tanınan pek çok 

markanın olması rengin tüketici üzerindeki etkisini gösterir niteliktedir. 

Renkler toplumda benzer şekilde algılanır, aynı hisleri uyandırır ve zihinde aynı 

çağrışımlara yol açar (Tayfur, 2006:112). Renkler, duygu ve düşünceleri ifade 

ettiğinden dolayı tüketicinin algı ve davranışlarını etkileyen ve markanın 

imajını belirleyici unsurlardan birisidir. 

Sloganlar ise hedef kitlesine bir mesaj vermek üzere hazırlanmış kısa ve 

etkili bir söz olduğundan akılda kalıcılığıyla bilinir. Sloganlar markanın 

tüketicinin zihnine yerleşmesini ve onun diğerlerinden ayrılmasını sağlayan 

önemli bir öğedir.  
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Görsel kimlik uygulamalarıyla sunulan mesajların hedef kitle tarafından 

algılanıp zihinde belirli bir görüntünün canlandırılmasıyla başlayan imaj 

sürecinde ise ürün-marka reklamlarının önemli bir işlevi vardır (Tosun, 

2003:174). Marka imajı üzerinde belirleyici ve etkileyici bir role sahip 

reklamlar, tüketiciyi ikna etme ve satın almaya yönlendirme amacı taşır. 

Reklamların taşıdığı mesajın yanında görsellikten yararlanması onun ikna 

ediciliğini ve etkileyiciliğini arttırmaktadır. İyi tasarlanmış bir reklam tüketici 

gözünde ne denli pozitif düzeyde algılanıyorsa marka imajına dair izlenimler 

de o denli pozitif olacaktır. Olumlu veya olumsuz olsun, istenilen yönde bir 

marka imajı oluşturmanın koşulu ancak reklamdan geçmektedir (Çalışır ve 

Diker, 2020:238). 

2. SOSYAL MEDYA VE MARKA İMAJI 

Sosyal medya günümüzde firmaların reklam, tanıtım ve pazarlama gibi 

faaliyetleri için önemli bir araç haline gelmiştir. Dijital dönüşümle beraber 

firmaların pazarlama stratejilerini geleneksel medyadan yeni medyaya doğru 

kaydırdığı bunun ise markanın varlığını sürdürebilmesi için bir zorunluluk 

haline geldiği görülmektedir. Sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye hitap 

edebilen firmalar bu kanal üzerinden hem müşteri yakalamayı, hem de 

potansiyel müşterisinin devamlılığını amaçlamaktadır. 

Günümüzde sosyal medyayı kullanmanın hızla yaygınlaşması 

tüketicinin bir ürün veya hizmeti satın almadan önceki davranışlarını da 

etkilemiştir. Bireylerin yaşamının doğal bir parçası haline gelen internet ve 

sosyal medya, tüketicinin satın alma kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. 

KPMG Türkiye’nin 2018 yılında yayınladığı “Sosyal Ticaret Eğilimleri 

Araştırması” verilerine göre, sosyal medyanın tüketicilerin satın alma kararları 

üzerindeki etkisini gösteren oranlar aşağıdaki grafikte yer almaktadır. 
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Grafik 1: Sosyal Medyanın Satın Alma Kararlarına Etkisi (KPMG Türkiye, 

2018) 

Sosyal medya; ürün, hizmet veya markaya dair bilgiye kolayca 

erişilebilen bir iletişim ortamıdır. Tüketiciler bu bilgi kaynağını karşılıklı 

etkileşimde bulunarak kullanmakta ve herhangi bir ürün, hizmet ya da markaya 

ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Tüketicilerin bu doğrultuda 

sosyal medya aracılığıyla farklı pek çok eylemde bulunduğu görülmektedir: 

• Bloglar üzerinden ürün, hizmet veya markaya yönelik yorumlar 

yapabilir, 

• Forumlar üzerinden ürün, hizmet veya markaya ilişkin deneyimlerini 

paylaşabilir, 

• Ürün, hizmet veya marka hakkındaki görüşleri için kendi bloğunu 

açabilir, 

• Hastag üzerinden şikâyet, öneri veya beğenisini ifade edebilir,  

• Firmanın sosyal ağlarını takibe alarak bilgi edinebilir,  

• Firmanın sosyal ağları üzerinden günlük veya haftalık olarak 

düzenlediği kampanyalara erişerek deneyimini arttırabilir,  

• En önemlisi ise ürün, hizmet veya markayı pazara sunan firmayla 

doğrudan bir iletişim kurabilir (Hacıefendioğlu ve Fırat: 2014: 88). 



109 | A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI -9 

 

Tüketicilerin sosyal medyadaki söz konusu eylemleri diğer insanları da 

etkilemekte dolayısıyla markanın sahip olduğu imajı da olumlu veya olumsuz 

yönde şekillendirmektedir. Olumlu eylemler pazarda iyi bir rekabet avantajı 

sağlamaktadır. Tam tersi durumda ise, markanın olumsuz yorumlardan 

kaçınmak için sosyal medyayı kullanmaması gibi bir durum pek de söz konusu 

değildir. Çünkü, bir markanın sosyal medyadan uzak durması ve bu kanalı etkin 

olarak kullanmaması tüketici tarafından erişilemez olarak algılandığından 

marka güvenini zedelemektedir (Çalışır ve Diker, 2020: 230).  

Hacıefendioğlu ve Fırat (2014) tarafından sosyal medyadaki markaların 

algılanan imajıyla marka güveni arasındaki ilişkiyi inceleyen bir anket 

araştırması gerçekleştirilmiştir: Marka imajı boyutlarından müşteri değeri, 

yenilik-farkındalık, kalite ve fiyatın marka güveni açısından etkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Üstelik bir marka, satış yapmak için gerekli güven, 

çekicilik ve profesyonelliğe sahip olmasa dahi müşterilerin sosyal medya 

aracılığıyla bu markaya ilişkin imaja ve sayfasını beğenen kullanıcı sayısına 

bakarak satın alma işlemi yapabileceği görülmektedir (Dehghani, 2013: 22). 

Çağdaş medya toplumlarında medya, olumlu bir imaj ve itibar oluşturma 

sürecinde merkezi rol oynamaktadır (Portmann, 2012:70). Özellikle markalar 

için bir vitrin görevi gören sosyal medya, geleneksel medyaya göre çok daha 

avantajlı niteliklere sahiptir. Sosyal medya; daha kullanışlı, daha az maliyetli, 

daha az sınırlayıcı, çoklu kullanıma açık, devamlı güncellenebilen, yenilikçi ve 

hızlıdır. Geleneksel medyanın aksine çift yönlü bir iletişim modeli 

sunduğundan tüketici ve marka arasında bir etkileşim sağlar. Markalar sosyal 

ağ platformlarında bilgilendirme, tanıtım, reklam ve pazarlama gibi 

faaliyetlerini gerçekleştirirken tüketiciler de markaya yönelik tatmin düzeyi, 

memnuniyet, talep ve şikayetlerini kolayca ifade edebilir ayrıca markayı diğer 

markalarla kıyaslayabilir. Firmalar zaman ve mekân sınırlaması olmadan düşük 

bir maliyetle geniş hedef bir kitlesine erişebilir, hedef kitle gruplarını takip edip 

tanıyabilir. Yeni medyanın sahip olduğu kitlesizleştirme özelliği sayesinde her 

bir bireye doğrudan onların talebi doğrultusunda reklam içerikleri sunabilir. 

Üstelik bu mecrada yayınlanan reklamların ölçülebilir olması firmaya büyük 

bir avantaj sağlar.  

Sosyal medya, markalar için büyük avantajları olan bir mecra olsa da 

bazı dezavantajları da mevcuttur. Geçmişte geleneksel medya aracılığıyla 

iletilen mesajlar tek yönlü olduğundan markalar açısından daha kolay bir imaj 



A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI -9 | 110 

 

ve itibar süreci vardır; ancak günümüzde kullanıcıların da içerik üretebilen 

konuma gelmesiyle birlikte bir mesaj iletebilen yalnızca medya veya firmalar 

değildir (Çetinkaya, 2015: 59). Bu nedenle sosyal medyada tüketicilerle olan 

ilişki yönetimi ve planlı içerik kontrolü oldukça önem taşımaktadır. Diğer bir 

taraftan tüketicilerin görüş, öneri ve şikâyet gibi olumsuz geri dönüşleri 

markaların kendisini geliştirmesine yönelik olumlu bir durum olarak da 

görülebilir. Bu da markaların imaj oluşturma sürecine katkı sağlar. 

3. TRENDYOL VE SOSYAL MEDYADAKİ MARKA İMAJI 

Türkiye’de e-ticaret konusunda en büyük pazaryerlerinden birisinin de 

Trendyol olduğu bilinmektedir. Bu pazaryerinin son yıllarda tüketiciler 

tarafından diğerlerinden daha fazla tercih edildiği görülmektedir (Rekabet 

Kurumu, 2022). Tüketicisine moda, güzellik, ev eşyaları, elektronik vs. geniş 

bir kategori yelpazesi sunan Trendyol, başta pazaryeri platformu olmak üzere 

Dolap, Trendyol Go, Trendyol Express gibi alanlarda da hizmet göstermektedir 

(trendyol.com). Trendyol misyonunu, 2010 yılından beri müşterilerine ve 

satıcılarına sorunsuz bir e-ticaret deneyimi sunarak olumlu bir etki yaratmak 

olarak ifade etmektedir (trendyol.com). Bu bölümde söz konusu bu markanın 

sosyal medya üzerinden imaj yönetimi ele alınmış ve markanın imajını 

etkileyen faktörler incelenmiştir.  

Markanın imajını etkileyen en önemli unsurlardan biri markanın sahip 

olduğu görsel kimliğidir. Markanın logosu incelendiğinde ilk olarak sadeliği 

göze çarpmaktadır. Markanın adının siyah serifsiz bir fonttan oluştuğu ve 

üzerinde turuncu bir “.com” etiketinin olduğu görülmektedir. Turuncu etiketin 

bir giyim etiketine benzemesi, Trendyol’un özellikle giyim ürünleri üzerine 

gerçekleştirdiği faaliyetlerini çağrıştırmaktadır.  

 

Şekil 1: Trendyol’un Logosu (https://tr.wikipedia.org) 

Markanın sahip olduğu renk ise turuncudur. Sıcak satış, güven ve 

alınabilirliği sağlayan bir renk olmasının yanında turuncu ürünler; sıradan ve 
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herkes için olma imajını uyandırmaktadır (Tayfur, 2006:113). Üstelik kadın 

giyiminde öne çıkan bir renk olan turuncu, siyah ve beyaz renkleriyle 

uyumludur (A.g.e.). Bu noktada Trendyol’un renklerinin özellikle giyim ve 

moda konusundaki faaliyetleriyle örtüştüğü görülmektedir. Markanın bu 

faaliyetine yönelik amacı ise şu şekilde ifade edilmiştir: “Trendlerin satın 

alınabilirlikle buluştuğu yerde modayı herkes için erişilebilir kılmaktır” 

(trendyol.com). Bu doğrultuda markanın renklerini müşteri gözünde çizmek 

istediği imaja yönelik olarak bilinçli bir şekilde seçtiği de söylenebilir.  

Tüketicilerin Trendyol gibi alışveriş yapacağı bir e-pazaryeri 

belirlemesinde en etkili faktör pazaryerinin bilinirliği ve güvenilirliğidir 

(Rekabet Kurumu, 2022). Bu nedenle Trendyol’un tüketici zihninde markaya 

yönelik olumlu bir imaj yaratabilmesi hayati önem taşır. Dolayısıyla markanın 

sosyal medya üzerinden yürüttüğü imaj ve itibar çalışmaları marka üzerinde en 

belirleyici faktörlerden biridir. 

Trendyol’un marka imajına yönelik sosyal medyadaki faaliyetleri 

incelendiğinde ise öne çıkan sosyal ağ sitesinin Instagram olduğu 

görülmektedir. Çünkü Instagram markanın en fazla etkileşim oranına sahip 

sosyal ağ sitesidir (boomsocial.com). Ayrıca, Instagram’ın satın alma 

konusunda en popüler sitelerden biri olduğu bilinmektedir. KPMG Türkiye 

(2018)’nin bir araştırmasına göre; tüketiciler satın alımlarında %71 gibi büyük 

bir oranla Instagram’ı tercih ederken %74 oranında bu sosyal ağ üzerinden 

markanın e-ticaret sitesine yönelerek satın alımlarını gerçekleştirmektedir (bkz. 

Grafik 2). 

 
  

Grafik 2: Sosyal Ağlar Üzerinden Satın Alma Oranları (KPMG Türkiye, 

2018)  
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Trendyol’un Instagram üzerinden her gün aktif olarak çeşitli türde 

paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Genel olarak paylaşım türleri 

incelendiğinde ise hikâye (stories) gönderilerinin akışta yer alan normal 

gönderilerden daha fazla olduğu görülmektedir. Hikâyeler günlük olarak 

yenilendiği ve güncelliğini koruduğu için markanın tüketici zihninde sürekli 

yer edinebilmesini sağlamaktadır. Trendyol’un özellikle güncel kampanya ve 

fırsatlarını duyurmak için bu gönderi formatını tercih ettiği görülmektedir. 

Hikâye paylaşımlarının daha çok kampanyalardan oluştuğu görülse de bunun 

yanında takipçilerle etkileşime girmek için kurgulanmış içeriklerin de 

paylaşıldığı söylenebilir. Ayrıca hikâyelerin takipçilerin daha fazla ilgisini 

çekebilmek adına büyük ölçüde hareketli tasarımlardan oluştuğu 

görülmektedir. 

Paylaşım içeriklerini genel olarak indirim kampanyaları, influencerlar, 

sponsorluk reklamları, moda, güzellik-bakım, yemek tarifleri, DIY (kendin 

yap), çekiliş, canlı yayın ve evcil hayvanlar oluşturmaktadır. Belirlenen 

içeriklere göre markanın hitap ettiği hedef kitlenin öncelikli olarak kadınlar 

olduğu anlaşılmaktadır. Zaten Trendyol’u büyük bir oranda kadınların tercih 

ettiği de bilinmektedir (Rekabet Kurumu, 2022). 

Trendyol’un Instagram’daki en önemli içeriklerinden birini influencerlar 

aracılığıyla yaptığı paylaşımlar oluşturmaktadır. Influencer, sosyal medyada 

tanınan, çok sayıda takipçisi olan, ilgilendiği alanda uzman sayılan ve kitlesini 

etkileme gücüne sahip kişiler olarak tanımlanabilir. Markalar bu nedenle bir 

pazarlama stratejisi olarak bu tür kişilerle anlaşmalar yapmaktadır. Statista 

(2022)’nın verilerine göre Instagram, dünya genelinde influencer pazarlamada 

lider bir platformdur. Ayrıca KPMG Türkiye (2018) 'nin verilerine göre; 

tüketicilerin satın alma kararlarında influencerlar tarafından oluşturulan 

gönderi ve yorumlardan etkilenme oranı %40 iken bu oranın belirli bir kitle 

grubu olan Z kuşağında ise %47'ye çıktığı görülmektedir. Son yıllarda bu 

pazarlama yönteminin büyük bir önem kazandığı ve Trendyol’un da Instagram 

kanalı üzerinden bu doğrultuda bir strateji izlediği görülmektedir.   

Influencer pazarlama; tüketicilerin algı, tutum ve davranışlarını 

etkilemeyi sağladığından marka üzerinde olumlu bir imaj yaratılmasına yönelik 

büyük bir potansiyele sahiptir. Çünkü influencerlar tüketiciler tarafından 

tarafsız ve özgün olarak algılanmakta ayrıca kitlesini iyi tanıdığından dolayı 

onların ilgisini çekebilecek biçimde içerik üretmeyi de bilen kişilerdir 
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(Gönülşen, 2020:15). Influencerlar tüketicilere daha ilgi çekici ve samimi 

göründüklerinden dolayı insanlar bildikleri ve güvendikleri bu kişilerin 

deneyim ve düşüncelerine daha fazla önem verme eğilimindedir. Dolayısıyla 

influencer pazarlamanın tüketici zihninde olumlu bir marka imaj oluşturması 

diğer pazarlama yöntemlerine göre nispeten daha kolay olarak nitelendirilebilir.  

Gönülşen (2020) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; sosyal 

medyada influencer pazarlama stratejilerinin markanın algılanan imajını 

olumlu yönde etkilediği ancak bu tür gönderilerin sıklığı gibi bazı strateji 

hatalarının bu imaja zarar vereceği ifade edilmektedir. Benzer şekilde 

Trendyol’un da Instagram üzerinde influencerlar tarafından oluşturulan 

içeriklere sıklıkla yer verdiği görülmektedir. Bu nedenle söz konusu durumun 

marka imajını zedeleyebileceği söylenebilir. 

Firmanın Instagram hesabında indirim kampanyalarına dair yayınlanan 

içerikleri ise ürünlerini tanıtmak ve takipçilerini alışveriş sitesine yönlendirme 

amacı taşımaktadır. Trendyol, sıklıkla adını ve tarihlerini kendisinin belirlediği 

indirim günleri düzenlemektedir. İndirim ve promosyonlarla ilgili güncel haber 

ve gelişmelerin sosyal medya gibi dijital mecralardan duyurulması, müşteri ve 

firma arasındaki etkileşim ve iletişimi güçlendirdiğinden markaya yönelik 

olumlu bir imaj oluşturulmasında önemli işleve sahiptir (Şirzad, 2019:244). 

 Tüketicilere sürekli olarak indirim vaatleri sunan markalar aynı 

zamanda tüketicilerin zihnine marka hakkında olumsuz bir imaj yerleşmesine 

de yol açabilmektedir. Tüketicilerin markaya olan güveni, imaj konusunda en 

kilit noktalardan biri olduğundan söz konusu vaadin sürekli olarak 

gerçekleştirilmesi tüketiciler tarafından birtakım sorgulamalara neden 

olabilmektedir. Bu sorgulamalar neticesinde tüketiciler markaya karşı sinik 

olarak adlandırılan tutumlar geliştirebilmektedir. Sinizm kavramına markalar 

çerçevesinde değinilecek olursa sinizm, markaya yönelik olumsuz tutum ve 

davranışlar olarak olarak tanımlanabilir. Sinik tutumlara yol açan farklı pek çok 

durumdan da söz edilebilir. Sinizmin oluşmasında en temel eksiklik ise güven 

faktörü olarak görülmektedir (Güven, 2016: 156). Sinik tutumlara sahip 

tüketiciler markaya karşı hayal kırıklığı, aldatılma, tatminsizlik, inançsızlık ve 

güvensizlik gibi negatif duygu ve düşünceler beslemektedir. Çerçi (2021), 

Trendyol gibi sıklıkla indirim reklamı yapan markalara yönelik tüketicilerin 

sinik tutumlarını ölçümleyen bir araştırma gerçekleştirmiş ve araştırma 

sonuçlarına göre; katılımcıların %60,9'u (n=103) Trendyol markasından veya 
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%39,1'i ise (n=66) diğer bir markadan alışveriş yapmasına rağmen sadece 14 

katılımcının (%8,3) bu markaların reklamlarında vaat ettiği gibi indirim 

yaptıklarına dair bir inanca sahip olduğunu saptamıştır. Bu doğrultuda 

müşterilerin zihninde markaların bu tür reklamlarına yönelik olumsuz bir 

imajın var olduğu ve markaya karşı bir güvensizlik durumunun da olabileceği 

söylenebilir. 

İndirim kampanyalarının son yıllarda özellikle arttığı dönem kasım 

ayıdır. Black Friday olarak bilinen bu dönemde markaların yoğun bir şekilde 

indirim reklamları yayınladığı ve tüketimin de yoğun biçimde arttığı 

görülmektedir. Markalar kasım ayının sonlarında başlayan bu günlere özel 

indirim ve kampanyalar oluşturmaktadır. Özellikle Trendyol bu dönemde 

alışveriş sitesine en çok trafik alan e-ticaret firmalarındandır. Firma, 2020 ve 

2021 yılı Kasım ayında e-ticaret liderleri arasında Türkiye'de 1. sırada yer 

almayı sürdürürken Dünya'da ise 2021 yılında 16. sıraya yerleşmeyi başarmıştır 

(Similarweb, 2022). Üstelik birden fazla siteyi ziyaret edip etmeme oranına 

göre hesaplanan bir araştırmada, firmanın 2020-2021 yılları arasında diğer 5 

büyük firma arasında en sadık müşteri kitlesine sahip olma ünvanını da 

koruduğu saptanmıştır (A.g.e.). 

Trendyol'un kasım indirimlerini kendi seçtiği bir isimle duyurmayı tercih 

ettiği görülmektedir. Firmanın bunu "Black Friday" yerine "Efsane Günler" adı 

altında duyurmasının tüketici tarafından daha olumlu olarak algılanacağı 

söylenebilir. Zira orijinal isim Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilebileceği 

için bu anlamın tüketici zihninde olumsuz bir imaj yaratacağı söylenebilir. 

Markanın bu dönemde Instagram üzerinden duyurduğu 21 Kasım 2022 

tarihinde "Efsane Günler Başladı" adlı gönderi videosu incelendiğinde ise 

videonun takipçilerini etkileşime davet eden bir nitelik taşıdığı görülmektedir. 

Pek çok kullanıcının bu ilgi çekici videoya dair bir yorumda bulunduğu 

gözlemlense de indirim kampanyasının kendisine dair büyük oranda olumsuz 

yorumlara rastlanmıştır. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu markanın 

duyurduğu indirimlere inanmadığına ve markayla yaşadığı olumsuz 

deneyimlerine dair yorumlarda bulunmuştur. Bu nedenle bu kullanıcıların 

markaya dair sinik tutumlara sahip olduğu da söylenebilir. 
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Şekil 2: Trendyol’un Instagram’daki İndirim Reklamına Yapılan 

Yorumlar(https://www.instagram.com/trendyolcom) 

Trendyol'un indirim reklamlarını tüm kitle iletişim araçları üzerinden 

sıklıkla duyurduğu bilinmekte, ancak Instagram sayfasında bunu diğer türden 

gönderileriyle dengelemeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda 

Trendyol'un bu diğer paylaşım içerikleri incelendiğinde içeriklerinin 

eğlendirici ve bilgilendirici bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Markanın 

takipçilerinin sosyal ağlar aracılığıyla sunulan bu tür içerikleri önemsediği bu 

nedenle bu tarz içeriklerin firma ve takipçiler arasındaki etkileşimi pozitif 

yönde etkileyen ve etkileşim oranını arttıran bir unsur olduğu görülmektedir 

(Şirzad, 2019:244). 

Trendyol’un olumlu bir marka imajı sergilemek için sıklıkla markaya 

karşı memnuniyet ve bağlılık içeren müşteri yorumlarından paylaşımlar da 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu paylaşımların kullanıcıların marka hakkında 

olumlu yöndeki tweetlerinden bir seçki halinde ve haftalık olarak yayınlandığı 

bilinmektedir. 
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Şekil 3: Trendyol’un Instagram’da Paylaştığı Haftalık Tweet 

Gönderileri(https://www.instagram.com/trendyolcom) 

Trendyol'un Instagram üzerinden yayınladığı başka bir içeriği ise 

sponsorlukları ile ilgili paylaşımları oluşturmaktadır. Trendyol’un sponsorluk 

anlaşmaları kapsamında Türk sporu ve sporcularına bir destek sağladığı 

bilinmektedir. Spor alanında yapılan sponsorluklar diğer alanlardan daha genis 

bir tüketici kitlesine ulaşabilme potansiyeline sahip olduğundan tercih 

edilmektedir (Okay, 2018:165). Markaların sponsorluk anlaşmaları marka 

imajının olumlu yönde değiştirilmesi veya güçlendirilmesini sağlayan önemli 

bir faaliyettir. 
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Şekil 4: Trendyol’un Sponsorluğunu Üstlendiği Takıma Destek Veren 

Gönderisi (11 Ekim, 2022)(https://www.instagram.com/trendyolcom) 

Trendyol’un Instagram'da gerçekleştirdiği faaliyetlerden bir diğeri ise 

firma hakkında olumsuz yorumları kontrol altına almaya yönelik çalışmalarıdır. 

Pek çok müşterinin markayla yaşadığı olumsuz deneyimleri gönderi yorumları 

üzerinden ifade etmeye çalıştığı görülmektedir. Trendyol'un var olan olumlu 

imaj ve itibarını korumak için bu sosyal ağda neredeyse her müşterisiyle 

birebir, açık ve doğrudan bir iletişime girdiği gözlemlenmektedir. Trendyol'un 

bu yorumlar altında müşterilerinin sorunlarına bir çözüm sunmaya çalıştığı 

görülmektedir (bkz. Görsel 2.). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küresel ve dijital dünyada pazardaki rekabetin artmasıyla beraber 

markalar varlığını sürdürebilmek için reklam, tanıtım ve pazarlama gibi 

faaliyetlerini yeni mecralara taşımıştır. Bu faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 

önemli yerlerden biri olan sosyal medya, markaların kendisine yönelik bir imaj 

oluşturma ortamları haline gelmiştir. Bir gösteri alanı haline gelen bu söz 

konusu ortamlar, firmaların olumlu bir marka imajı ve itibarı oluşturma 

sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Bu nedenle markalar sosyal medyayı aktif ve 

etkili biçimde kullanma uğraşı içindedir. Firmalar bu mecra aracılığıyla marka 
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imajının olumlu yönde değiştirilmesi ya da desteklenmesini 

sağlayabilmektedir.  

Tüketicinin gözünde olumlu imaja sahip firmalar marka hakkında 

farkındalık, sadakat, güven ve rakiplerinden farklılık gibi olumlu geri dönütler 

kazanmaktadır. Bu da markaların nihai hedeflerine ulaşmasını yani tüketicinin 

satın alma kararlarına artı yönde etki etmesini sağlamaktadır. Kısacası, 

markaların sosyal medya üzerinden yürüttüğü çeşitli faaliyetleri hem markanın 

güvenilirliği ve tercih edilebilirliğini sağlamakta hem de marka imajı inşasında 

önemli bir işlev görmektedir. 

Araştırma kapsamında Trendyol'un en popüler sosyal medya 

platformlarından biri olan Instagram hesabındaki faaliyetleri incelenmiştir. 

Firmanın Instagram'daki gönderilerinin ayrıca görsel kimlik ve reklamlarının 

marka imajı üzerinde belirleyici ve etkileyici bir role sahip olduğu saptanmıştır. 

Araştırmada öncelikli olarak Trendyol'un marka imajı ile ilişkili olan 

görsel kimliği incelenmiştir. Görsel kimliğini oluşturan logo ve renk gibi temel 

bileşenlerin anlam olarak markanın "herkes için erişilebilir olmak" amacını 

taşıdığı ve bunun markanın çizmek istediği imajla da örtüştüğü görülmüştür.  

Trendyol'un Instagram'daki çeşitli (hikaye, video, görsel) gönderileri 

incelendiğinde en önemli yeri indirim reklamları ve influencerlar tarafından 

oluşturulmuş içeriklerin kapladığı görülmüştür. Instagram’da influencer 

pazarlama stratejisini kullanmanın kitlelerin algı, tutum ve davranışlarını 

değiştirmede etkili olduğu ve olumlu bir marka imajı yaratmaya katkı sağladığı 

sonucuna varılmıştır. Buna karşılık Trendyol’un Instagram’da bu tür içeriklere 

sıkça yer vermesinin marka imajına zarar verebileceği, aslında etkili olan bu 

pazarlama stratejisinin olumsuz yönde değişebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

İndirim ve promosyonlarla ilgili Instagram'dan duyurduğu gelişmelerin 

ise müşteri ve firma arasındaki etkileşimi güçlendirdiğinden kitleler tarafından 

olumlu bir imaj olarak algılanması muhtemeldir. Ancak bunun sürekli olarak 

duyurulmasının olumsuz bir imaja yol açabileceği de düşünülmektedir. Reklam 

gönderileri aracılığıyla sürekli olarak sunulan bu indirim vaatlerinin 

müşterilerin markaya yönelik sinik tutumlar geliştirmesine neden olacağı ve en 

önemlisi bunun markaya olan güveni zedeleyebileceği düşünülmektedir. 

Buradan Trendyol’un bu tür gönderilerinin sıklığını doğru bir şekilde 

planlaması gerektiği çıkarılmaktadır. 
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Trendyol’un Instagram’daki diğer içeriklerinin ise eğlenceli ve 

bilgilendirici bir nitelik taşıdığı ayrıca bu içeriklerin fazla göze batmadan bir 

ürünü tanıtmaya yönelik olduğu görülmüştür. Bu tür içeriklerinin diğer reklam 

içeriklerini dengelemeye yönelik olduğuna da dikkat edilmiştir. Doğrudan ve 

sıkça paylaşılan reklamlar yerine göze batmayan bu reklam içeriklerinin 

takipçiler tarafından daha hoş karşılanacağı ve markanın imajına olumlu yönde 

katkı sağlayacağı söylenebilir. Benzer şekilde markanın kendisi hakkında atılan 

olumlu tweetlerden oluşturduğu gönderilerinin de marka imajını olumlu yönde 

destekleyeceği söylenebilir. Ayrıca, Trendyol’un sponsorlukları ile ilgili 

paylaştığı gönderilerin geniş bir kitleye ulaşabilme potansiyeli olduğu, bu 

nedenle söz konusu gönderilerin markaya yönelik olumlu bir imaj çizilmesinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Trendyol’un Instagram’da imaj ve itibar çalışmalarına ilişkin yürüttüğü 

önemli uğraşlardan biri ise takipçileriyle kurduğu etkileşim olarak görülmüştür. 

Söz konusu mecrada olumsuz yorumların neredeyse tümünü cevaplayan 

Trendyol’un bu yorumları kontrol altına almaya çalıştığı görülmüştür. 

Trendyol’un, Türkiye’nin en bilinen ve tercih edilen e-pazaryerinden biri 

olduğu göz önüne alındığında genel olarak marka imajına dair çıkarılabilecek 

sonuç şudur: Instagram'daki marka imajı kitleler tarafından olumlu yönde 

algılanmaktadır. Ancak markanın bu sosyal ağdaki faaliyetlerinin sıklık 

derecesi olumlu yöndeki marka imajını zedeleyebilmektedir. 
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INTRODUCTION 

Event management, which is a professional practice and academic field, 

is one of the most studied subjects in recent years. Events from the past to the 

present meet the need of people to come together and socialize. Over time, these 

associations have turned into professional business and discipline organized 

around goals, both individually and organizationally. Events are  important part 

of strategic communication management so they  include  series of studies that 

require planning and organized work. Considering that events can be large, 

small, local or international, planning and management processes are of great 

importance. As a professional field, event management includes strategic 

planning, marketing, budgeting, crisis management, risk analysis and 

communication skills.  

Developments in technology and social life have affected the field of 

tourism, and people's needs have begun to differentiate. Tourism includes the 

desire to see and discover new places. The fact that tourists are in search of new 

ones has enabled them to follow many different cultural, natural and historical 

tourism events. Tourism events includes attending fairs, sports, festivals, 

cultural venues, historic places, concerts, cultural activities, etc.. For this 

reason, tourists follow and participate in many events, whether small or large, 

all over the world. Events also play a crucial role in developing a destination’s 

brand. Olympics, FIFA World Cup, Super Bowl in Usa, Cannes in France, 

Music festivals in Austin Texas, sporting events such as triathlons and ultra-

marathons in Vietnam, Oscar Ceremony in Hollywood, Comic-Con in San 

Diego, etc.. are the events that attracts tourists all around the world. Thus, event 

tourism is an important part of the tourism industry since it may significantly 

contribute into local economies. In this chapter, the topics of event management 

and event tourism will be discussed within a general framework. 

 

EVENT MANAGEMENT  

Events express mobility, change and formation by their basis and nature. 

Event is defined as ‘a thing that happens, especially something important’ in 

Oxford Dictionary (Oxford Dictionary, n.d). According to the dictionary of the 

Turkish Language Association, event is ‘state of being active;  The action, 

practice, activity of a business, an organization in a certain field.’ (TDK 

Sözlük, n.d).  Getz (1991) defined event as ‘an opportunity for leisure, social 
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or  cultural experience outside the normal range of choices or beyond everyday 

experience’. Another definition is events are ‘from non-routine occasions 

which have leisure, cultural, personal or organizational objectives set apart 

from the normal activity of daily life, and whose purpose is to enlighten, 

celebrate, entertain or challenge the experience of a group of people’.  History 

shows that events have always played a significant role in society, either to 

highlight some significant individuals or activities or to break up the 

monotonous, arduous pattern of daily life (such as toiling in the fields or the 

arrival of a new abbot at the local monastery) (Shone & Parry 2010:4). Over 

time, these activities, individually or collectively, have turned into a structure 

that needs to be professionally planned and managed. 

Each event has its own unique structure. In this context, each event has 

features that distinguish it from each other and make a difference. Although the 

events are designed in a similar structure, it is avoided to resemble the previous 

one each time they are repeated. This reveals the specialties and characteristics 

of the events. 

Events are characterized by the following:  

‘•They are often "once in a lifetime" experiences for the participants.  

 •They are generally expensive to stage.  

 • They usually take place over a short time span.  

• They require long and careful planning.  

•They generally take place only once. (However, many are held annually, 

usually at the same time every year.)  

• They carry a high level of risk, including financial risk and safety risk.  

• There is often a lot at stake for those involved, including the event 

management team.’ (Van Der Wagen&Carlos, 2005:2) 

Event management, with its basic definition, is the correct and planned 

execution of events. Event managements is ‘the job of planning and managing 

large events such as conferences, trade shows, and parties’ (Cambridge 

Dictionary, n.d).  

The event industry's fastest-growing sector is the global corporate event 

market. The George Washington University International Special Events 

Society profile of event management (a biennial research) conducted between 

1994 and 1999 found that corporate events are the most commonly performed 

events. Trade exhibitions, seminars, marketing campaigns, workshops for 
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developing human resources, sporting competitions and other business events 

take place daily all over the world. The corporate event management sector has 

grown tremendously as businesses export their goods and services to 

international markets (O'toole& Mikolaitis, 2002:1).  

The term event management refers to the practice of organizing 

celebrations, performances and presentations for organizational, social, or 

cultural goals. Events can also be created out of corporate activities, cultural 

and artistic performances, sporting activities, and national holidays and 

festivities (Peltekoğlu, 2014:330). Event management has become so important 

in the world that the number of large-scale events has increased. Events that 

reach large participants include many important areas such as culture, place of 

event, community integration  and participation (Eker Akgöz&Engin,2020: 

249) 

Event management is a planning and implementation process. It is a part 

of event management that everything goes according to plan while the event 

continues and the organization achieves its purpose. 

Berridge (2007), classifies the event genre of event management as 

follow:  

Business and corporate events: Event that promotes business goals, 

whether it is planned alone or in cooperation with other events, including 

corporate communications, customer relations, training, marketing, employee 

relations.  

Cause-related and fund-raising events: Event planned either alone or 

in cooperation with other events that was developed by or for a nonprofit or 

cause-related organization with the intention of raising money, awareness, etc.. 

Exhibitions expositions and fairs: Event held alone or in cooperation 

with other events buyers, vendors and interested parties to view or sell goods, 

services to a particular industry or the general public.  

Entertainment and leisure events: An entertainment-related 

performance or exhibition that is either organized alone or in cooperation with 

other events, and can be one-time or regular, free or ticketed. 

Festivals: A secular or religious celebration of culture that is planned 

alone or in cooperation with other events and was developed by or for the 

public. 
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Government and civic events: A political party, community or 

government entity-created event that is planned separately from or in 

cooperation with other events. 

Hallmark events: An event which has such importance that its image 

provides interest on the national and international levels planned alone or in 

cooperation with other events.  

Marketing events: An event that is focused on business and is held alone 

or in cooperation with other events in order to raise awareness of a commercial 

service or product.  

Meeting and convention events: The gathering of individuals with the 

aim of sharing information, reaching an agreement, educating participants and 

developing relationships. 

Social/life-cycle events: An invitation-only, private celebration or 

remembrance of a social, life cycle or cultural occasion that may be held alone 

or in cooperation with other events 

Sports events: An activity that involves spectators or participants, 

planned alone or in cooperation with other events, that involves competitive or 

leisure sport activities (Berridge, 2007:12-13).  

There are many different purposes for individuals to participate in events. 

Event organizers, managers or leaders focus on organizing their events by 

determining these purposes. In this context, the common purpose of the event 

participants and event organizers forms the fundamentals of the event. There 

are four activities that represent these purposes: 

Celebration: The term refers to every area of life where celebration-

related events take place. And "to perform," is another term that is generally 

recognized. As a result, the term "celebrations" typically refers to formal or 

festive events like festivals, political events, weddings, religious observances, 

anniversaries and other events connected to a person's or organization's life 

cycle or of historical value.  

Education: Educational events encourage progress for all people, 

beginning with the first event in preschool or kindergarten and ending with 

meetings and conferences.(school prom, certification program). The Latin root 

of the word educate means "to lead out." So, alumni  events, corporate training 

sessions, meetings , conferences and convocations are examples of education 

events and new activity known as ‘edutainment’. Edutaimment called when 
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educational topics are presented through the use of entertainment tools (singers 

and dancers).  

Marketing: Events help to raise awareness and entice prospects to buy 

goods and services, alongside advertising, public relations, and promotions. 

These events might also place in private, like the launch of a new car to dealers 

or the public. Events have always been utilized by retailers to increase sales, 

and increasingly other industries are understanding the value of face-to-face 

events in achieving sales targets. 

Reunion: Humans engage in reunion activities when they come together 

to remember past events or just to reconnect as a group. When the first event is 

successful, there can be a desire to go again together (Goldblatt 2008, 8-9).  

There is a mutual benefit between event attendees and event planners in 

the purpose of the emergence of all events. When events reach their purpose, 

attendees will want to rejoin and event managers will want to redesign. This 

allows events to create a supply and demand that allows activities to form a 

cycle.  

Tourism and destinations have a significant role in the event 

management framework. Particularly within the context of destination branding 

and tourism branding, which has been discussed for the past two decades, event 

tourism has risen to the fore. Participants in event tourism have an impact on 

the area's social and economic climate. 

 

EVENT TOURISM 

‘Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails 

the movement of people to countries or places outside their usual environment 

for personal or business/professional purposes.’ (UNWTO, n.d).  

Although it has roots in Classical antiquity, tourism is a by product of 

contemporary social structures that emerged in western Europe in the 17th 

century. Exploration differs from tourism in that the latter follows a "beaten 

path," takes advantage of pre-existing systems of support, and, as befits 

pleasure-seekers, is typically shielded from difficult and shame. However there 

are parallels between tourism and other pursuits, interests, and procedures, like 

pilgrimage. This results in categories that are shared, such "business tourism," 

"sports tourism," and "medical tourism" (Britannica, n.d).  
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Before to 1987, the word "event(s) tourism" was rarely, used. According 

to a 1987 report by the New Zealand Tourism and Publicity Department, "Event 

tourism is an important and rapidly growing segment of international 

tourismy." A framework for organizing "events tourism" was provided by Getz 

in an essay titled "Special Events: Defining the Product" published in Tourism 

Management in 1989. Events are a key driving force behind travel, and they are 

a key component of most destinations' growth and marketing strategies. The 

functions and effects of scheduled events on the tourism industry have received 

much research, and they are becoming more crucial for the competitiveness of 

destinations (Getz, 2008:403-405). Event tourism is described as the concept of 

the planning, development, regulation, and marketing of a number of uses 

within specific purposes to provide tourist attractions in places (Tassiopoulos, 

2005). 

Events has led to the emergence of the concept of event tourism, with its 

economic and social benefits, as well as attracting a large number of attention 

and visitors to the places where they are organized. 

 Getz & Page emphasized the critical importance of events in destination 

development and marketing as five core roles:  

a- Events attract tourists and and support other types of urban and 

economic development. 

b- Event creates positive image and help to re-position destinations 

c- Events improve the liveability and appeal of cities, which aids in place 

marketing. 

d- Events give life to cities, resorts, parks, urban areas, and venues of all 

kinds, making them more enticing to visit 

e- Event tourism serves as a catalyst for additional forms of desired 

development  creating a long-lasting or permanent legacy 

(Getz&Page, 2016:597).  

In event tourism, there are various reasons that motivate visitors to attend 

an event. Cropmton&McKay explained these reasons through participation in 

festival events. Firstly, it is essential for designing offerings for visitors. It is a 

marketing axiom that consumers do not purchase goods or services in order to 

fulfill needs; rather, they purchase goods in order to obtain advantages. It is 

critical to determine visitors' demands so that a festival can be planned to 

accommodate them because program parts may be created to satisfy various 
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wants. The strong connection between motives and satisfaction is a second 

reason in the need for better comprehension of reasons. Satisfaction results 

from meeting needs. Consequently, it is important to understand the needs that 

visitors are trying to satisfy in order to measure satisfaction. Finally, a crucial 

component of comprehending visitors' decision-making processes is 

recognizing and ranking motives. It will therefore probably make other 

marketing efforts more effective (Cropmton&McKay, 1997:426).  

A successful event can increase the area's profile through media 

coverage, which will in turn draw more tourists and support the need for local 

development. The active involvement of tourism participants and the 

advantages for the community led to the beginning of event marketing.  

 

 
Fig. 1: Event tourism at the nexus of tourism and event studies.(Getz, 2008:406). 

As seen in the table tourism management and tourism studies contain 

developing and promoting tourism. And also understanding travel and tourists 

that includes event tourists. On the other hand, event management and event 

studies contain the design, production and management of events. Additionally 

understanding planned event experiences and the meanings attached. So event 

tourism  located at the intersection of both as a market for event managers and 

destination development through the events.  

The majority of festivals and events rely on the attendance of nearby 

communities. Nonetheless, events can have tourism value whether they are  

tourist attractions or a justification for vistors already in a place to remain 

longer. More than only events are available as event tourism resources. A list 

of resources must include corporations that can produce events, sponsors, 
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agencies all potential resources such as human, financial, natural, and political 

(Getz,2007: 140-141).  

Events are held in a wide range of locations across the world each year, 

drawing a large number of tourists. Event tourism is one of the important 

elements of the tourism industry. Event tourism is the process of planning and 

implementing events by making tourism components attractive. So, the growth 

of event management is directly related to the development of tourism. 

Concepts of carrying capacity in the context of growth management 

systems are connected to the 'desired conditions' that best achieve the objectives 

of the region being managed. The growth management systems approach offers 

the following perspectives: 

• Involves no determination of a cap on the total number of visitors. 

• Connects tourism development and growth to how it affects the goals 

and objectives of a destination. 

• Uses indications of the intended state to initiate the implementation or 

modification of growth management strategies. 

• As conditions at the destination change, reviews and updates goal and 

objective priorities (William & Gill, 2005:199). 

The size of the global event tourism industry is anticipated to reach USD 

2.1 trillion in 2032, growing at a CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 

4% from 2022 to 2032. These conclusions are based on a Future Market 

Insights analysis on the event tourism market (Nath, 2022). The demand for 

event tourism is increasing and with the globalization of events, it attracts 

tourists from all over the world. Furthermore, many large or small-scale events 

are planned and organized in destinations. 

Events are classified according to their different features.  One of them 

is the size of events. These are mega-events, hallmark events, major events, and 

local (community) events. 

Mega events: Events that are so significant that they have a ripple effect 

on entire economies and the world media. These events are often created after 

a competitive bidding process. FIFA World Cup, The Olympic Games, 

Paralympic Games, etc.. are among them. 

Hallmark events: Hallmark events are events that have been so closely 

associated with a town, city, or region's character or ethos that their names have 

come to be widely recognized and associated with the location. Oktoberfest in 
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Munich, Edinburgh International Festival in Scotland, Carnival in Rio avents 

within the scope of mega events. 

Major events: These are events that, due to their size and level of media 

attention, have the potential to draw large crowds, receive extensive media 

coverage and have a positive impact on the economy. Each year, various links 

golf courses host The Open Championship, Silverstone has the British Formula 

One Grand Prix, the Island of Wight plays host to Cowes Week annually. 

Local (community) events: The majority of communities conduct a 

variety of festivals and events that cater largely to local audiences. They are 

organized primarily for their social, enjoyable, and entertainment value. Local 

events have a number of positive effects, such as building a sense of belonging, 

and establishing a sense of place.  Also, they can promote engagement in sports 

and the arts, tolerance and diversity, as well as new perspectives and 

experiences (Bowdin et al. 2006:15-19). It's crucial to establish a town/city 

identity. Events held by the community can bring people together and preserve 

long-standing customs in smaller towns. Additionally creating more income,  

events attracts visitors from all over the world and gains recognition on a global 

scale. 

 

 

Fig.2 The portfolio approach to event tourism strategy-making and evaluation  

(Getz, 2005). 

Events are classified by size and the number of participants. Getz 

expressed these classifications as follows in terms of event tourism. Mega 

events' tourist appeal and associated image-making or developmental functions 

have long been characterized and examined. Mega events like the Brisbane 

World's Fair and the America's Cup Defense in Perth, Australia, were widely 
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regarded as successes, and this helped establish Australia as a global leader by 

inspiring the establishment of event development organizations and study 

programs in event management. Hallmark event is one that is so significant in 

terms of tradition,  publicity and atractiveness that it gives the host community, 

or destination a competitive edge such as Mardi Gras and New Orleans. 

Regional an local events can be developed to increase their tourism potential, 

but this will require money and some people may not be interested in tourism 

or perhaps feel threatened by it from the perspective of tourism. Because 

tourism objectives are linked to local and regional events, the problem of 

maintaining cultural authenticity and local control unavoidably arises (Getz, 

2008:407). By the creation of a destination's appeal, events help to promote 

locations and attracts tourists. The management of restaurants, hotels, theme 

parks, convention and trade show events, special events and other sectors of 

tourism industry is referred to as event tourism.  

The following categories can be used to classify event tourism: Sports 

competitions, recreational, educational and scientific, political and state, 

business & trade, arts & entertainment, cultural celebrations and private events 

(Nath, 2022). Sports events such as The Olympic, FIFA World Cup, Formula 

1, Wimbledon Tennis Tournament attract tourists from many different parts of 

the world. Concerts,  music festival in Austin and Reading and Leeds Festival 

can be expressed as music event tourism. Holi Festival, known as the "Festival 

of Colors", Comic-Con, Gastronomy festivals and flower shows, etc.. are the 

examples of entertainment event tourism from all over the world.  

Event tourism has a structure that has two sides that affect the tourists 

and the people living in the region. Hall (1992) classified the effects of tourism 

in 5 categories as economic, tourism/commercial, physical/ environmental, 

psychological and political/administrative. The positive impacts of tourism are 

increase in standard of living, employment creation, increase the awareness of 

the region as tourism destination and non-local perceptions, regional 

commercial activity, tourist attractions, strengthening of regional values and 

traditions, international recognition of region and values, permanently higher 

levels of community interest and involvement in event-related activities and 

improvement of planners' skills. The negative impacts of tourism are 

insufficiency to atrract tourists, community structure changes and culture 

shock, price increases, negative response from current enterprises, poor 
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reputation acquired as a result of subpar facilities and dishonest business 

practices, commercialization of potentially personal or private activity, inability 

to handle situations and accomplish goals, the justification of ideology and 

social reality and rising administrative expenses (Skoultsos&Tsartas, 

2009:297-299).  

Tourism events are seen in many different locations and categories 

throughout the world. Tourists participate in these events for many purposes. 

Event tourism consists of many different events such as sports, art, 

entertainment, music, etc.. Tourism events, which are the intersection point of 

event management and tourism, are also important in terms of economy, 

branding and marketing. 

 

COMIC-CON  

Comic-Con is one of the largest event in the world, drawing tourists all 

over the world every year. Comic-Con is an event with hundreds of cosplayers, 

focusing on comics and related forms of entertainment. It provides information 

about upcoming movies, TV shows and games. Curious issues about 

productions and actors are announced to their fans at this event. It has positive 

impact on San Diego in terms of recognition of the city  and its economy. 

It is comprehend Comic-history, Con's culture, business, and politics if  

looking back the celebrities, spoilers, and costumes and consider some of the 

several tasks that the event accomplishes for the various populations that attend. 

A press conference, trade fair, collector's market, open forum, academic 

conference, and arts festival are all combined at Comic-Con International 

(Jenkins, 2012:23). 

The creators of the show set out from the start to incorporate not only the 

comic books they adored but also other popular arts they thought deserved more 

acknowledgment, such as movies and science fiction/fantasy literature. San 

Diego's West Coast Comic Convention was the moniker under which the 

convention was briefly known before becoming the San Diego Comic-Con 

(SDCC) in 1973 with the fourth annual event. Comic-Con International: San 

Diego became the name of the nonprofit convention in 1995. (CCI). In the 

1970s, the El Cortez Hotel in downtown San Diego served as the event’s 

primary location. Comic-Con relocated to the Convention and Performing Arts 

Center (CPAC) in 1979 and remained there until the new San Diego 
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Convention Center opened in 1991. At that building, Comic-Con has called 

home for more than two decades (Comic-Con International, n.d).  

Jenkins (2012) expresses that ‘Comic-Con’s population is roughly one 

tenth  of the population of San Diego itself.’ In 1970, Comic-Con had 170 

people when it first began as a small regional comics convention. The gathering 

drew 5,000 people by the year 1980. Constant growth spurts occurred; Con 

reached 15,000 in 1990, 48,000 in 2000, and 130,000 in 2010. The concept of 

the fan as an influencer, as opposed to a collector, has impacted today's Comic-

Con. The majority of Comic-Con participants are "early adopters" of 

communication technologies; they possess blogs, Facebook pages, Twitter 

accounts, etc., and are proficient users of these platforms. Comic-Con is both 

publicity and networking event.  

Wilke (n.d) defines ‘Comic-Con is a name (noun), an activity (verb), an 

event, a place, a state of mind. And similar to the word “nerd” – “comic-con” 

can have many different meanings for many different people’ (although most 

would say “comic-con” simply means “my happy place”). An extremely broad 

umbrella term, "comic-con" is now used to refer to any type of event. Because 

every convention is unique, the fandom embraces these variations. Comic-Con 

classifications are not standardized, they can be divided into four main 

categories and five subcategories. Main categories are science fiction, comic 

book, pop culture conventions and corporate-run Comic-Cons. Subcategories 

are officially licensed conventions, fandom specific, campus-style, unique and 

academic component. Thousands of fans attend these event’s main and 

subcategories everyday during the convention. Small- to large-sized 

conventions with attendance between 4,000 and 100,000 plus. Here are the 

examples of  main categories of Comic-Con:  HeroesCon, Dallas Comic Show, 

MSP SpringCon, Amazing! Comic Con Aloha, San Diego Comic-Con, 

WonderCon, Emerald City Comic Con, Phoenix Fan Fusion and New York 

Comic-Con. Some of the categories main focus is celebrity appearances, 

autograph and photo opportunities, some of them are operated by non-profit or 

for-profit organizations. Subcategories examples are D23 Expo, Star Wars 

Celebration, Star Trek Las Vegas, Supernatural Conventions, Gallifrey One, 

CONsole Room, LeakyCon, San Diego Comic-Con, Dragon Con, Indigenous 

writers at IndigiPop X., HawaiiCon, Phoenix Fan Fusion, Denver Pop Culture 

Con, WonderCon. Components may include a parallel or concurrent academic 
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conference, a programming track for teachers, and discounted or free entrance 

for educators. Moreover, a lot of libraries across the nation host mini-cons or 

one-day marvels that are especially oriented at young children. 

Finch’s (2022) interview with SDSU (San Diego State University) 

marketing lecturer, Miro Copic about Comic-Con, mentions the tourism aspect 

of the event. Copic states out that before the pandemic Comic-Con attracted 

more than 25,000 media representatives from more than 30 nations in addition 

to the more than 135,000 registered fans from around the globe. With 

approximately $90 million in direct participant spending, the event has a 

positive economic impact on the San Diego area of over $165 million. This 

means that each visitor spends roughly $700 while they are here. Given that 

Comic-Con is larger than the following four or five conventions put together, 

the city of San Diego will receive over $3.2 million in hotel and sales tax 

income. The county of San Diego as well as the city of San Diego have 

benefited from Comic-Con's free satellite events that have been held throughout 

the county, allowing residents to take part in the event without having to 

purchase a ticket. The local tourists from Nevada, Arizona, and the greater Los 

Angeles region who can visit for a day or two benefit San Diego. Expressing 

his expectations for 2022 in an interview, Copic emphasizes  that the U.S. and 

international press will both play a significant role in bringing attention to San 

Diego on a worldwide scale. This will benefit tourism generally, enhance San 

Diego's reputation as a fun, international city, and give the city an advantage in 

securing the right to continue hosting Comic-Con after 2024. 

Comic Conventions have the potential to significantly increase local 

tourism businesses and contribute financially to nearby towns and tourist 

destinations. Because to the enormous number of attendees or enthusiasts, local 

businesses including restaurants, stores, and hotels can considerably benefit 

from Comic-Con events. Fans may remain for several days and spend money 

at local businesses (University of Florida, n.d). 

 

CONCLUSION 

Event management is the process of planning and creating events. Every 

event is planned with great effort and meticulousness as it is based on 

communication between planners and participants. Tourism is a concept that 

relates to the travel and accommodation industries and it provides economic 
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and social benefits to communities and destinations. The concept of event 

tourism, which is used at the intersection of tourism and events, also affects the 

social life and economy of the place where it is held. Therefore, any tourism 

activitiy related to events can be defined as event tourism. The purposes of the 

events play an important role in the planning of the events. Celebration, 

education, marketing and renuion are the examples of purposes for event 

planners. Events differ from each other according to their sizes. Mega, 

hallmark, major and local  events  create awareness, international recognition 

of region and attract tourists. Event tourism also includes arts, entertainment, 

cultural, music and sporting events. Event tourism has both positive and 

negative effects on the existing destination. These effects can be observed in 

the dimensions of economy, environment, psychological etc.  

Comi-Con International, which has many fans around the world 

and thousands of tourists participate every year, is one of the important 

tourism events. While comic-con satisfies hundreds of thousands of 

visitors within the framework of event management, it has become the 

icon of tourism events with its effective marketing and communication 

strategies. Tourism events have a positive impact on local communities 

and their economy.  So, Comic-Con  creates a significant impact on the 

local community by attracting thousands of visitors in terms of visibility 

and awareness where it is held. 

Events can contribute to domestic growth. Many tourists are drawn to 

several events each year in a wide range of locations all around the world. The 

successful organization of events is essential to the tourism industry. The 

management of events offers tourists a variety of opportunities. The process of 

creating and organizing various events is known  event management. Therefore, 

tourism events are important in terms of both event management and tourism 

events. 
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Giriş  

Günümüzde yerel medya organları tarafından üretilen haberler, medya 

organlarının ideolojik olarak sahip oldukları görüşler ekseninde 

oluşturulmaktadır. Haberleri yayınlamanın ana amacı kamuoyunu 

bilgilendirmek olsa da yerel medya organları tarafsızlıklarını koruyamamakta, 

çeşitli siyasi partilerin ya da görüşlerin savunuculuğunu yapmaktadır.  

Yerel haberlerde yer alan mesajların bağlamların ve örtük mesajların 

ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bunun için kullanılan en iyi yöntem ise 

söylem analizi yöntemidir. Söylem analizi yöntemiyle haberlerde var olan 

yanlışlıkların ele alınması kolaylaşmakta, haberde yönlendirme yapılıp 

yapılmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bir olayın gerçeğe en yakın biçimde 

nasıl ele alındığının bilinmesi haberciliğin geliştirilmesi bakımından önemlidir. 

Bu anlamda yerel medya organları haberlerin daha ilgi çekici olabilmesi ve 

okunurluğunun arttırılması amacıyla gerçeklik ve haber ilişkisini görmezden 

gelebilmektedir. Söylem analizi bu tür sorunların da önüne geçmek için 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yerel yayın organlarında yayınlanan haberlerin 

nasıl bir söylemle ele alındığı açıklanmaktadır.  

Çalışmanın amacı yerel medya organlarında yayınlanan haberlerin ne 

tarz bir söylemle ele alındığını açıklamaktır. Gerek ulusal, gerek yerel 

haberlerdeki söylemin ortaya çıkarılması, toplumu ne derece yönlendirip 

yönlendirememesinin farkına varılması açısından önemlidir. Bu kapsamda 

çalışmada Bingöl ilinde internet üzerinden yerel olarak yayın yapan Bingöl 

Sürmanşet Gazetesi’nde yayınlanan haberler incelenmiştir. Bingöl Sürmanşet 

Gazetesi’nin seçilmesinin sebebi hem daha fazla haber yayınlamalarından hem 

de internet sitelerini sürekli güncel tutmalarından kaynaklanmaktadır. Gazete 

sürekli haber akışı sağlamaktadır. Sadece Bingöl iline yönelik haberlerle sınırlı 

kalmayıp çevre illerde meydana gelen önemli gelişmeleri de aktarmaktadır.  

Çalışmada, Bingöl Sürmanşet Gazetesi’nde yer alan haberler söylem 

analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın evrenini Bingöl Sürmanşet Gazetesi’nin 

yayınlamış olduğu haberler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise haber 

sitesinde yer alan kategorilerdeki ilk haberler oluşturmaktadır. Özellikle son 

dönemlerde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yerel 

haberler de bu doğrultuda oluşturulmuştur. Deprem haberlerinde sürekli tekrara 

düşmemek adına haber sitesinde yer alan her kategoriden birer haber inceleme 

kapsamına alınmıştır. Toplamda on haber incelenmiştir. Bu on haberin 6’sı 

deprem haberlerini ele almaktadır. Bingöl’de deprem bölgesi için yapılan 

çalışmaların daha fazla aktarıldığı haberlerde Bingöl’de meydana gelebilecek 
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bir depremin de olası etkileri haberleştirilmiştir. Geriye kalan 4 haber ise spor 

ve iklim gibi konuları ele almaktadır.   

Yerel medya organlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar dijitalleşme 

öncesinde daha çok yerel basının sorunları, etik çerçevesi, tarihsel süreç 

içerisinde nasıl bir gelişim sergiledikleri, haber içerikleri gibi temalarla ele 

alınmıştır (Yıldız, 2022:8).  Dijitalleşme ile birlikte değişen haber pratikleri, 

yerel medya organlarında da değişikliğe gidilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Özellikle internet ortamında yayın yapmaya başlayan, çok çeşitli yelpazede 

haber içeriği üreten yayın organları kurulmuştur. Bununla beraber üretilen 

haberlerin nasıl bir söylemle ele alındığının bilinmesi de zorunlu hale gelmiştir. 

Türkiye’de ele alınan haber söylemleri daha çok ulusal kanalları ve ulusal 

gazeteleri ele almıştır. Bunun yanında yerel medyada söylemin nasıl 

üretildiğine dair yapılan çalışmaların sayısı azdır. Yerel medyada ele alınan 

konularda genellikle haber yanlışlıkları, haberlerin bireylerce ne kadar takip 

edilip edilmediği gibi konular üzerine yoğunlaşılmıştır. Yerel medyada 

haberlerin söylemi üzerine çalışılan konulardan bazıları şöyle sıralanabilir: 

Erhan ve Berna Arslan’ın “Yerel Basında Etnik Çatışma Söylemi: Mersin İli 

Örneği” (2012) adlı çalışma, Kürt kökenli vatandaşlarla Cono aşiretine mensup 

vatandaşlar arasındaki çatışmaların yerel medyada nasıl ele alındığı 

açıklanmıştır. Söylem analizinin yöntem olarak kullanıldığı çalışmada, 

olayların söylemsel olarak farklılıklar içermediği ve çatışma günü olanların 

aktarıldığı görülmektedir. Yavuz Bayram’ın “Yerelde Öteki Olmak: Suriyeli 

Sığınmacıların Trabzon Yerel Gazetelerinde Söylemsel Temsili” (2016), adlı 

çalışmasında Suriyeli mültecileri konu alan haberler incelenmiştir. Çalışma 

kapsamında haberlerde söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda ise Suriyeli mültecilerin toplumsal, kültürel, ekonomik olarak 

istenmedikleri, bulundukları yerde ötekileştirildikleri bulgulanmıştır. Fatih 

Söğüt’ün “Gezi Parkı Eylemlerinin Gazetelerdeki Sunumu Üzerine Bir Söylem 

Analizi Çalışması” (2015) adlı makalesinde, yerel medya ele alınmamış, ulusal 

düzeyde gezi parkı eylemlerinin söylemsel analizi yapılmıştır. Ele alınan 

gazetelerde söylemsel farklılıkların bulunduğu çalışmada, gerçekleşen sadece 

bir olay varken gazetelerin bunu farklı yorumladıkları görülmüştür.  Abdulkadir 

Gölcü ve Ayşe Nur Dağlı’nın “Haber Söyleminde Ötekiyi Aramak: Suriyeli 

Mülteciler Örneği”  (2017), adlı çalışmada, Suriyeli mültecilerin haberlerde 

ötekileştirilip ötekileştirilmediği ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada da söylem 

analizi yöntemi kullanılmıştır.  Söylem analizi sonucunda elde edilen bulgular 

arasında Suriyeli mültecilerin haberlerde eşitsiz, ayrımcı, ötekileştirici bir dille 

sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Bu çalışmaların dışında söylem analizi çok fazla ele alınmıştır. Söylem 

analizine yönelik yapılan çalışmalar, genellikle bir olayın, bir ya da birkaç 

ulusal yayın organında nasıl sunulduğu üzerinde durmaktadır. Bunun yanında 

belli bir olay olmadan da herhangi bir yayın organının nasıl bir söylemle 

haberlerini sunduğuna yönelik yapılan çalışmalar da yine literatürde mevcuttur. 

Fakat özellikle yerel medya çerçevesinde söylem analizi çok fazla 

çalışılmamıştır. Bu nedenle, çalışmanın en azından yerel medya organlarında 

haber üretiminin söylem açısından ele alınması sağlanmıştır. Ayrıca bundan 

sonra yapılacak olan çalışmalara da yol gösterici bir niteliğinin olması 

amaçlanmıştır.  

1. Haber Nedir?  

“Haber nedir?” sorusu günümüzde sıkça tartışılan bir konudur. En genel 

anlamıyla haber hayatın içerisinde meydana gelen olayların bütününün 

toplumca bilinmesini sağlamaktır. İletişim çağında haberlerin nasıl üretildiği ve 

kullanıldığı, gazetelerin yayın politikalarının haber üretimine etkisinin ne 

derece olduğu haberin söylemini anlaşılır kılmakta en etkili olan öğelerdir. Bu 

nedenle haber tanımı yapılırken, toplumun bilgi alma ihtiyacının 

karşılanmasına vurgu yapılırken, bu bilginin hangi koşullardan geçerek 

üretildiğine de eğilmek gerekmektedir. Çünkü haber kendi başına sadece bir 

olaydan meydana gelmemektedir. Bunu Çakır şöyle ifade etmektedir: “Haber 

olgusu, haberi yazan ve oluşturan muhabire, yayın organının kimliğine, yazı 

işleri müdürlüğü sorumlularının anlayışına ve hedef kitleye göre bir anlam 

taşımakta ve değişmektedir” (2007: 123). Çakır’ın bu açıklaması haberdeki 

söylem olgusunun nasıl oluştuğunu açıklar niteliktedir.  

Haber köken olarak Arapça dilinden gelmektedir. Haberin farklı 

dillerdeki karşılığını açıklayan Yüksel ve Gürcan İngilizlerin habere “new”, 

Fransızların “information” dediğini belirtmişlerdir (2001: 57). Tokgöz 

(2000:166) ve Girgin (2001: 75-78) haberi sadece belirli kalıplar içerisinde tek 

bir tanımlama yaparak değerlendirmemişlerdir. Haber konusuna birçok 

tanımlama ve bakış açısı getiren Tokgöz ve Girgin’in haber tanımlamalarından 

bazıları şöyle sıralanabilmektedir: 1. Bir olayın raporudur. 2. Dün bilmediğimiz 

her şeydir. 3. Gazetecilerin yaptığıdır. 4. Gerçeğin toplumsal kurgusudur. 5. 

Gerçek olan bir şeyin özetidir. 6. Hikâyenin hikâyesidir. 7. Henüz olmuş, henüz 

ortaya çıkmış bir konudaki taze bilgidir. 8. İnsanlara iletilen önemli olaylardır. 

9. Kitle iletişim araçlarında yayımlanan şeylerdir. 10. Olan her şey haberdir. 

11. Olduktan sonra algılanabilen bir olgudur. 12. Özet bir öykü ya da rapordur. 

13. Zamanın raporudur.14. Yarının tarihidir. 15. Yayın müdürlerinin haber 
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dediği şeydir. Genel olarak değerlendirildiğinde haber, toplumdaki birçok 

kişiyi ilgilendiren, onları gerektiğinde etkileyen, muhabirin ise etkili ve 

anlaşılır şekilde açıkladığı her türlü olay ya da olgudur şeklinde 

tanımlanabilmektedir.  

2. Haber Üretim Sürecinde Söylem 

Haber üretim sürecinde öncelikle muhabirin bir olaya bakış açısının nasıl 

olduğu önemlidir. Muhabir,  öncelikle haberini yapacağı olayı belirlemelidir. 

Daha sonra kapsamlı araştırma yapıp çeşitli bilgilere ulaşmalıdır. Ulaştığı 

bilgilerin hangilerine haberinde yer verip vermeyeceğine karar vermeli ve 

gereksiz bilgileri elemelidir. Elde ettiği bilgilerle haber metnini oluşturmalı ve 

topluma ulaştırmalıdır. Bu haber üretim sürecinde sadece muhabir yer 

alıyormuş gibi görünse de birçok kişi ve birçok yayın organı haber üretimine 

doğrudan etki edebilmektedir. Muhabirin bağlı olduğu yayın organının siyasi 

yapısı, görüşü, kültürel ve ekonomik entelektüel birikimi, olaylara bakış açısı 

muhabiri yönlendirmekte ve haber yazma sürecini biçimlendirmektedir.  

Bir olay, haber metninde ele alınırken çok farklı şekillerde 

yazılabilmektedir. Hough (1984: 60), en basit yönüyle haberin bir girişinin, bir 

gelişmesinin ve genellikle de bir sonucunun olması gerektiğini söylemiştir. 

Haber üretim sürecinde haberin iyi bir girişle yazılması haberin okunurluğunu 

arttırmaktadır. Olay örgüsünün gelişme kısmında detaylandırılarak aktarılması, 

okuyucunun haber hakkında kafasında soru kalmasını önlemektedir. Haberin 

girişi, özü verecek şekilde kaleme alınırsa, devamında girişte verilen unsurlar 

ayrıntılarıyla anlatılabilecek ve izler kitle olduğu, dinlediği ya da izlediği 

habere karşı daha dikkatli olacaktır (Boyer, 2010:117; Çiftçi, 2017: 477). Haber 

metninin bu nedenle 5N-1K’yı yanıtlar nitelikte ele alınması, hem olayın 

aktarılmasını kolaylaştırmakta hem de konuya açıklık getirmektedir. Burada ele 

alınan konunun söylem boyutu da ortaya çıkmaktadır. Her yayın organı 5N-

1K’yı kendi yayın politikalarına göre öne çıkarmakta ya da öteleyebilmektedir. 

Fakat önemli olan hangi söylemle ele alınırsa alınsın habere konu olan olayın 

doğru şekilde aktarımının yapılmasıdır.  

Olay örgüsü haberleştirildikten sonra haber, iki aşamadan geçerek 

değerlendirilmektedir. Öncelikle olayın doğru anlaşılıp anlaşılmadığı 

belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu 

değerlendirmede haberin içerik ve söylem boyutu ele alınmaktadır. Haberin 

söylem boyutu değerlendirilirken, yayın politikasına uygunluğu, bilgilendirme 

seviyesi, konunun anlaşılırlığı, kasıtlı bir anlatımın olup olmadığı, doğrulukla 

örtüşmeyen yalan bilgilerin varlığı gibi konular ele alınmaktadır. Tirajı 
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arttırmak, daha fazla kazanç sağlamak bir haktır, ancak tirajı arttırmak için 

toplumun eğilim ve zaaflarını kullanarak istismar eden haber ve fotoğraf seçimi 

kamu aleyhine bir tutum olarak görülmektedir (Dağlı, 1995: 55-56). 

Haber üretin sürecinde söyleme etki eden başka unsurlar da vardır. 

Bunlar haber değerleridir. Bu haber değerleri aynı zamanda bir haberin taşıması 

gereken temel özellikleri oluşturmaktadır. Haber değerlerinden ilki 

doğruluktur. Doğruluk, haberde ele alınan konunun doğru olmasıdır. Haber 

metninde yalan yanlış bilgilerin bulunmamasıdır. Haberin doğruluğunu 

etkileyen en önemli unsur haber kaynağının doğru bilgi verdiğinden emin 

olmaktır. Muhabir aldığı bilgileri araştırmalı, konu hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Aksi taktirde haber kaynağı farklı söylemlerle çok daha kolay 

yönlendirmelerde bulunabilmektedir. Aslan, bu durumu şu cümlesiyle 

açıklamaktadır: “Haberi kaynaktan ilk önce almak kadar, doğru almak da 

habercilikte önemlidir” (2002: 61). Haber değerlerinden bir diğeri, gerçeklik 

ögesidir. Gerçeklik doğru olan bilgilerin gerçekliğe uygun olarak yazılmasıdır. 

Haberin amacı gerçek olan olayı, olguyu ortaya çıkarmaktır. Muhabirden değil 

de haber kaynaklanan gerçeğe uygun olmayan bilgiler aktarılmışsa eğer bu 

durum düzeltilmelidir. Tokgöz buna “kaynağın yanılgısı” adını vermektedir. 

Ancak, muhabir gerçek herhangi bir yolla ortaya çıkmışsa bu yanılgıyı 

düzeltmelidir (2006: -211-213). Haber değerlerinden bir başkası ise, 

nesnelliktir. Nesnellik haberde geçen olayın gerçeğe uygun şekilde ele 

alınmasıdır. Nesnelliğe gölge düşürecek anlatımlardan, yanlış yönlendirecek 

söylemlerden uzak durulması gerekmektedir. Nesnellikle doğruluk ve gerçeklik 

kesin çizgilerle birbirinden ayrılmamakta, iç içe geçmiş durumdadır. Haber 

değerlerinden bir diğeri anlamlılıktır. Anlamlılık söylemi etkileyen en önemli 

ögedir. “Anlam iletimi denilince sadece söylenen sözün doğru anlaşılması 

yetmez. Çünkü iletişim paylaşma ortak referanslar “denilen ideolojik çerçeve 

içinde, yaratılmış belli imajlar üzerinde dil ve görüntülerle bir amacı 

gerçekleştirmek için yapılan girişimdir” (Erdoğan, 1995: 16). Haber 

değerlerinden bir diğeri kesinliktir. Kesinlik haber örgüsünde ele alınan 

konunun, olayın okuyucunun kafasında şüpheye düşmeyecek şekilde 

açıklanmasıdır. Haberin söyleminde ele alınması gereken bir ögedir. Çünkü 

bazı durumlarda yayın organları, belirli bir kesimi etkileyebilmek, dikkat çekici 

olmak adına olaydan tam anlamıyla emin olmadan yayın yapabilmektedir. 

Haberin söyleminde kesinlik “bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden 

onaylanması durumudur” (Erdoğan, 1995: 70). Bir başka haber değeri ise 

tutarlılıktır. Tutarlılık, haber örgüsünde ele alınan konunun, olayın çelişkili bir 

söylemle aktarılmaması gerektiğidir. Bazı durumlarda olayın kendisi karmaşık 
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ve birbiri içerisinde tutarlılıklardan oluşmamaktadır. Böyle bir durumun haber 

söylemine de yansıması doğaldır. Önemli olan açık anlaşılır bir olayın 

aktarılmasında tutarsızlıkların bulunmamasıdır. 

İyi bir söylemle oluşturulan haberlerde haber değerleri doğru şekilde 

yerleştirilmektedir. Olay örgüsü kafa karıştırıcı olmaktan uzaktır. Bu çalışmada 

da haberlerin söylem yönleri ön plana çıkarılmakta, haber değerlerinden 

uzaklaşıp uzaklaşılmadığı araştırılmaktadır. Özellikle yerel medya organları 

tarafından ele alınan haberlerin bilgilendirme durumları, hedef kitleleri ve 

yayınlandıkları alan açısından farklılık gösterebilmektedir. Yerel basın hedef 

kitlesi bakımından daha belirli bir çevreye yayın yapmaktadır (Mırçık, Yıldız, 

2021:285). Bu nedenle haber aktörleri tarafından da yerel basın bir propaganda 

aracı olarak kullanılabilmektedir.  

 

3. Çalışmanın Yöntemi: Yerel basında haberlerin nasıl bir 

söylemle halka iletildiğinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalışmada, 

söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, Bingöl Sürmanşet 

Gazetesi’nin 06.03.2023 tarihinde web sayfalarında yayınlanan manşet 

haberler çalışmanın sayıltılarını oluşturmaktadır. Yerel basında yer alan 

haberlerin kapsamının dar olması nedeniyle spesifik bir konuyu ele alan 

haberler seçilmemiştir. Bunun yerine sayfada manşetten yayınlanan ilk on 

haber çalışma kapsamına alınmıştır. Haberler, Van Dijk’in söylem analizi 

yöntemi örnek alınarak incelenmiştir. Van Dijk’in haber söylemi analizinde iki 

tür yapı bulunmaktadır. Haberler genellikle makro düzeyde analiz edilmiştir. 

Dikkati çeken bir durum meydana geldiğinde mikro çözümlemeden de 

faydalanılmıştır. Makro yapı çözümlemesini Devran şöyle aktarmaktadır: 

“metnin teması, tematik yapısı ve konusu gibi söylemin tüm boyutları analiz 

yapılmaktadır” (2010: 64). Haberlerin söylem analizinde dikkat edilmesi 

gereken özellik, sözcükleri yapısal olarak irdelemek ve bu sözcüklerin kullanım 

yerlerine bakmaktır. Belirli sözcüklerin muhabir tarafından özellikle 

vurgulanılması, yazarın niyetini, ideolojisini ortaya koymaktadır (Yıldız, 

2018:207).  

Bingöl Sürmanşet gazetesinin web sitesini genel olarak 

değerlendirdiğimizde haberler, belirli aralıklarla sürekli olarak 

güncellenmektedir. Web sitesindeki haberler gazetenin muhabirleri 

tarafından yapılmakta bunun yanında farklı haber ajanslarından da 

yararlanılmaktadır.  

Sitenin kullanımı kolay bir ara yüzü bulunmaktadır. Yazılar kolay olarak 

okunmakta ve yazılarla ilgili görseller verilen haber metnini destekleyecek 
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şekilde yeterli olabilmektedir. Yeşil ve beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı 

site kullanıcı dostu olarak nitelendirilebilmektedir.  

Bingöl Merkez ve ilçelerine ait haberlerin bir sekmesi bulunmakta, ilgili 

sekmeye tıklayınca merkez ve ilçelerde gelişen olaylarla ilgili haber ve 

fotoğraflara ulaşılabilmektedir. Sitede banner adı verilen reklamlar da yer 

almaktadır.  

Haberlere okuyucular da interaktif olarak yorum yapabilmekte böylece 

karşılıklı bir etkileşim sağlanabilmektedir.  

Hemen hemen her haber sitesinde olduğu gibi Bingöl Sürmanşet 

gazetesinin web sitesinde de belirli bir yayın politikası bulunmakta ve buna 

bağlı olarak da kendine ait bir söylem oluşabilmektedir.  

Bilindiği gibi haberler genel olarak yayınlandığı gazete, televizyon vs. 

göre bir yeniden üretim sürecine girerler ve buna bağlı olarak da ilgili yayın 

organın politikalarına göre şekil alabilmektedir.  

Bingöl Sürmanşet Gazetesi’nin web sitesi, yerel ölçekte bir gazete olan 

Bingöl Sürmanşet gazetesinin dünyaya açılan kapısı olarak 

nitelendirilebilmektedir. Çünkü web teknolojileri sayesinde artık iletişim ve 

haberciliğin yer ve zaman kısıtlaması ortadan kalkmıştır.  

Tüm bunlardan yola çıkıldığında Bingöl Sürmanşet web sitesinin 15 

haberi söylem analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın yapıldığı dönemde ülke 

gündemini 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler oluşturduğu için 

incelenen haberlerin büyük bir kısmı da bu meydana gelene depremlerle 

ilgilidir. 

 

“Bingöl Umut Kervanı, Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor” başlıklı 

haberinde, Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği’nin 

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 11 ilde büyük 

yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra başlattığı yardım 

kampanyasından ve bu kampanyadan elde edilenlerin depremzedelere 

ulaştırılmasından bahsedilmektedir. Haberin devamında deprem bölgesine 

yapılan yardımların artarak devam ettiği söylemi devam ettirilmekte ve okurlar 

yardım konusunda teşvik de edilmektedir. Haberde derneğin büyük bir insan 

gücüyle çalıştığını ve depremzedelerin mağduriyetinin giderilmek için çaba 

harcadığı öne çıkarılmaktadır. Haberde yardım anlarının fotoğrafları 

paylaşılarak ortaya konulanlar görsellerle desteklenmiştir. Ayrıca, metinde 

yardım, depremzedelere yardımın devamlılığı gibi kelime ve kelime grupları 

sıkılıkla kullanılarak üretilen söylem canlı tutulmaya çalışılmıştır.  
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“BİNTSO, Tam Donanımlı Arama ve Kurtarma Ekibi Kuracak”  

şeklinde yayınlanan haberde ise olası depremlere karşı alınan ve alınacak 

tedbirlerden bahsedilmektedir. Haberde, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

meydana gelebilecek depremlere karşı tam donanımlı bir ama ve kurtarma ekibi 

kuracağı söylenmektedir. Haberin devamında ise, kurulacak ekibin her açıdan 

donanımlı olacağı, meydana gelebilecek bir depremde her türlü bilgiye sahip, 

arama kurtarma konusunda gerekli tüm araç ve gereçleri barındıracağı 

belirtilmektedir. Haberde deprem konusunda yetkililerin ve kuruluşların 

deprem konusunda titiz ve tedbirli bir şekilde çalıştıklarının söylemi üretilmek 

istenmektedir.  

“Depremzede Öğrencilere Sinema Etkinliği” başlığı ile servis edilen 

haberde, Kahramanmaraş depreminden sonra Bingöl’ün Genç ilçesine gelen 

depremzede öğrencileri eğlendirmek için yapılan sinema etkinliği 

aktarılmaktadır. Genç Kaymakamlığı tarafından yapılan etkinlikte depremzede 

öğrencilere çizgi film izletilerek, patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildiği 

belirtilmiş böylece depremzedelerin morale de ihtiyaç duydukları söylemi 

öğrencilerin stres attığı ve gülümsedikleri belirtilerek desteklenmiştir. Yapılan 

ve yapılacak olan maddi kaynaklı yardımların yanında manevi desteğin de 

önemi vurgulanmıştır.  

“Naci Görür, ‘Bingöl’ Uyarılarını Sürdürüyor”  başlıklı haberde ise 

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanı Prof. 

Dr. Naci Görür’ün Bingöl depremi konusundaki uyarıları yer almaktadır. 

Bingöl, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği ciddi bir 

deprem bölgesinde yer almaktadır. Buna bağlı olarak Naci Görür’ün uyarılarını 

sürdürdüğü şeklindeki ifade Bingöl için tedbirli olunması gerektiği ve büyük 

bir depremin olabileceğinden dolayı gerekli önlemlerin alınması gerektiği 

söylemini ortay koymaktadır. Haberin devamında ise Görür’ün Bingöl’deki fay 

hatlarının 7 şiddetindeki bir deprem meydana getirebileceği, ancak 

Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerdeki gibi yoğun bir kentleşme 

olmadığı, depremin oradakiler gibi yıkıcı bir etkiye neden olmayacağı 

ifadelerine yer verilmiş ama Bingöl’ün de tehlike altında olduğu belirtilmiştir. 

Haberde Türkiye Fay Hattı haritası verilerek Bingöl’ün 1. Derece deprem 

bölgesinde olduğu da görselle desteklenmiştir.  

“Yaşanan Sıkıntıların Üstesinden El Birliği İle Geleceğiz” şeklinde 

girilen haberde ise, Bingöl Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Boğatemur’un 

depremin yaralarının yardımlaşma ve dayanışma ile sarılıp oluşan zararların 

giderileceği şeklindeki ifadeleri yer almaktadır. Deprem gibi doğal afetlerde 

yardımlaşmanın önemine dikkat çekilen haberde, Boğatemur’un ‘canla başla 
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yardım için çalıştık’, ‘biz ve diğer kurumlar her an yardıma hazır’, ‘Kurtuluş 

Savaşı’nda olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhu’ şeklindeki sözleri yer almış 

ve oluşturulan dayanışmanın önemine vurgu yapılmıştır.  

“Enkazdan Canlı Çıkan Papağanı Sağlık Personeli Sahiplendi” 

başlıklı haberde ise deprem yardımlarının sadece insanlara değil tüm canlılara 

yapıldığı aktarılmaktadır. Haberin devamında Malatya’da enkazdan canlı bir 

şekilde çıkarılan papağının Bingöl’deki bir sağlık personeli tarafından 

sahiplendiği anlatılmaktadır. Meydana gelen yıkıcı depremden sonra 

Malatya’da görev alan Bingöl UMKE personeli Kamil Çoban’ın enkazdaki 

çalışmaları esnasında kuş sesi duydukları ve çalışmayı durdurup kuşu 

kurtarmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Haberde sağlık personeli Kamil 

Çoban’ın, “Görevimizin 10’uncu gününde kepçe operatörünün çalışması 

sırasında bir kuş sesi duyduk.  Zaten enkaz başındaydık biz de. O sırada kepçe 

operatörünü durdurup baktık ve kafesin içinde iki tane papağanın olduğunu 

gördük. 10 günlük süre içinde hem aç hem de susuzdu. Kafesiyle birlikte 

çıkardığımızda suyu donmuştu yemi de bitmişti. Bu şekilde çıkarıp 

bulunduğumuz ortamda sıcak bir alana götürdük. Papağan ile ilgilendik, 

beslemeye çalıştık, kafesini onarmaya çalıştık. O süreçte tabi çevrede bulunan 

ailelere sorduk papağanın sahibi var mı yok mu diye. Kimse sahiplenmedi, 

sahibi hayattadır diye bekledik binanın oralarda. Herhangi bir sahibi çıkmadı 

ve sahiplenen de olmadı. O gece şartlardan dolayı 112 ekibimizle birlikte 

Bingöl’e gönderdik. Burada bakımları yapıldı, kafesi onarıldı. Papağanı 

sahiplendik. Kendi evimizde besliyoruz. İnşallah sahibi hayattadır. Kuşunu ona 

iade ederiz” şeklindeki ifadelerine yer verilmiş ve bu tarz doğal afetlerde her 

canlının hayatta kalması için uğraşıldığı ve çaba gösterildiği söylemi 

desteklenmiştir. Haberde Kamil Çoban’ın papağan ile birlikte fotoğrafı servis 

edilmiştir.  

“Bingöl Belediyesinden 'Kuraklık' Uyarısı” başlığı ile servis edilen 

haberde tüm Türkiye’de bir kuraklık probleminin olduğu ve bu problemin 

Bingöl’de de hissedildiği bilgisi verilmektedir. Bingöl Belediyesi’nin bu 

konuda halkı bilinçli olması konusunda uyardığı bilgisi verilerek konunun 

önemine dikkat çekilmektedir. Bingöl’de çok şiddetli kuraklığın olduğu 

bilgisinin paylaşıldığı haberde, belediyenin, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

kuraklık haritası ilimiz için çok şiddetli kurak alarmı veriyor. İsrafın önlenmesi, 

bahçe sulamalarında içme suyunun kullanılmaması ve bireysel su tasarrufu 

hayati önem taşıyor. Yarın susuz kalmamak için birlikte önlem almalıyız” 

ifadesine yer verilerek kuraklığın dikkat çekici boyutlarda olduğu, önlem 

alınmazsa tehlikeli bir hale geleceği ve bu konuda herkesin tedbirli olması 
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gerektiği söylemi üretilmiştir. Haberde Türkiye’deki kuraklık haritası görsel 

şeklinde sunularak oluşturulan söylem desteklenmeye çalışılmıştır.  

“Büyük Bingölspor UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Hedefinde” 

haberinde, Büyük Bingölspor’un başarılı bir takım olduğu ancak maddi 

imkansızlıklar nedeniyle kendilerini tam anlamıyla geliştiremediklerinden 

bahsedilmektedir. Büyük Bingölspor’un UEFA liglerinde top koşturmak 

istediği bilgisi verilerek, sporun dünyaya açılan bir kapı olduğu, bölgesel 

çaptaki sporcuların bu yolla hem kentin hem de kendi isimlerinin uluslararası 

platformda duyurulabileceği aktarılmıştır. Haberin devamında Büyük 

Bingölspor ‘yetkililerin sahipsiz bıraktığı takım’ olarak nitelendirilmiş ve 

takıma destek istenmiştir. Haberde Büyük Bingölspor’un şimdiye kadar olan 

başarılarından bahsedilmiş ve bunlar görsellerle desteklenmiştir.  

“Bingöl’de 3,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 4 Gözaltı” başlıklı haberde ise 

Bingöl’de yasadışı faaliyetlerin sürekli olarak takipçisi olunduğu ve bu tarz 

faaliyetler içinde olanlara fırsat verilmeyeceği belirtilmektedir. Haberin 

devamında jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrol çalışmalarında 3,5 kilogram 

esrar maddesi ele geçirildiği ve bunun sonucunda dört kişinin de gözaltına 

alındığı bilgisi verilmiştir. Haberde yakalanan uyuşturucuların fotoğrafı da 

verilmiştir. Bu konunun sadece Bingöl değil, aynı zamanda tüm Türkiye’de de 

titizlikle müdahale edildiğini aktarılmaktadır. Haberde uyuşturucu 

operasyonunda jandarmaya köpeklerin de yardım ettiği belirtilerek bu konuda 

uzmanlaşıldığının söylemi üretilmektedir.  

“Karlıova'ya Kış Geri Geldi” Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 

Bingöl ve Bingöl’ün kuzeyinde Erzurum sınırında yer alan Karlıova’nın mart 

ayında bile kış şartlarıyla mücadele ettiğinin ve ilkbahar aylarında bile yoğun 

kar yağışı ile mücadele ettiğinin bilgisi verilmiştir. Haberin devamında ise 

Karlıova yönetiminin ve halkının bu duruma tedbirli olduğu bilgisi verilerek 

yağan karın herhangi bir mağduriyet oluşturmadığı aktarılmıştır. Yine 

haberdeki söylem, Karlıovalı bir vatandaş olan Ahmet Kanat’ın, “Birkaç 

gündür bahar havası vardı Karlıova’da. Belediye ekiplerimiz de bütün cadde 

ve sokakları temizlemişti. Tam bahar geliyor derken, sabah kalktık ve ilçe 

yeniden beyaza bürünmüş. Bir atasözü var, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma 

kürek yaktırır’ diye, o gerçek oldu sanki. Ama bundan sonra bu karın çok etkisi 

olmaz” şeklindeki ifadesiyle desteklenmiştir.  
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Sonuç 

Yerel medya organları, toplumun haber alma ihtiyacının 

giderilmesinde önemli bir araç konumundadır. Tıpkı ulusal medya 

organlarında olduğu gibi yerel medya organlarının da ana işlevi topluma 

doğru ve gerçek bilgi aktarımı yapmasıdır. Bu kapsamda yayınlanan 

haberlerin en büyük özelliği bir bilgilendirme aracı olmalarıdır.  

Çalışmada, incelenen haberlerde söylemsel farklılıkların 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Söylemsel bir farklılığın 

oluşmamasındaki ana etken yayın politikasından değil Kahramanmaraş 

merkezli depremden kaynaklanmaktadır. Depremin etkilerinin devam 

ettiği günlerde yerel medya organları da sayfalarında bu konuya yönelik 

haberlere daha fazla ağırlık vermişlerdir. Ortak bir paydada buluşan 

haberlerin ana konularını birlik, beraberlik, yaraların beraber sarılacağı 

gibi konular oluşturmaktadır. Deprem dışında kalan haberlerden 

bazılarında ise dolaylı da olsa depremle ilgili bilgilerin bulunduğu 

görülmektedir. Özellikle mevsimin kış olması, hava şartlarının sert 

geçmesi nedeniyle hava durumuna yönelik haberler de manşetten 

verilmeye uygun görülmüştür.  

Haberlerde kullanılan dil oldukça sade, açık ve anlaşılırdır. 

Ayrıca ayrıştırıcı, ötekileştirici herhangi bir söyleme de 

rastlanılmamıştır. Buradan yola çıkarak yerel medya organında 

yayınlanan haberlerin egemen ideolojiyi pekiştirdiği, yeniden ürettiği 

sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Genel olarak bakıldığında yerel gazetelerin internet sitelerinde 

yayınlanan haberler ülkede önemli bir durum olduğunda boyut 

değiştirebilmekte ve haberler yerel boyuttan ulusal hatta uluslararası 

boyutlara ulaşabilmektedir. İncelenen haberlerin sıklığına bakıldığında 

da Bingöl Sürmanşet Gazetesi web sitesinin haberlerinin büyük bir 

çoğunluğunun depremden oluştuğu görülmektedir. 
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1.Giriş  
Dijital araçların yaygınlaşması, gelişmesi ile birlikte dijitalleşme 

hayatımızın odağına yerleşmiş insanların alışkanlıklarını tamamen dijital 

ortamlara yöneltmiş, hemen her şeyi dijital dünyaya adapte etmiş, her şey gibi 

çalışma alanlarını da online bir dünyaya götürmüştür. Yolcu, Teknoloji 21. 

yy’da insan yaşamında ve gündelik hayatta yadsınamayacak kadar büyük bir 

alana ve hâkimiyete sahiptir (2022: 179). 

Dijitalleşme, işletmelerin kaynaklarını, piyasadaki fırsatları kullanarak; 

büyümelerini sağlayacak, bunları gelir ve organizasyona değer katacak 

sonuçlara dönüştürecek süreç şeklinde ifade edilmektedir. Başka bir deyişle 

dijitalleşme; işletmelerin iş gücü, bilgi ve teknoloji kaynaklarını birleştirerek, 

farklı müşteri deneyimleri oluşturmak, yeni iş modelleri geliştirmek, ürün ve 

hizmetlerde yeniliği mümkün kılmak ve işletme kaynaklarını daha verimli ve 

etkin şekilde kullanabilmek amacıyla teknolojinin bu kaynaklara adapte 

edilmesidir. Teknolojinin yüksek bir hızla gelişmesi, dijital süreçlerin artması 

ile üretilen verileri de etkilemekte ve bu sayede veriye daha kolay 

ulaşılmaktadır. Bilişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması, internete 

erişimin daha kolay hale gelmesi, farklı sektörlerdeki işletmelerin dijital 

dönüşüm süreçlerini hızlandırmıştır (Mert, 2020, s.35). Pazarlama, geleneksel 

anlayışından çıkarak dijital pazarlama şeklini almaya başlamıştır.  

Dijital pazarlama; teknolojik araçlar kullanarak tanıtım, reklam ve sonuç 

olarak satış yapmaktır. Başka bir deyişle, “çeşitli teknolojiler kullanılarak bir 

marka veya ürün tanıtımı için kullanılan pazarlamanın bir alt kümesi” dir. 

Hedefi, tüketicileri etkilemek olan ve ölçülebilir bir pazarlama sistemi sunan 

“dijital pazarlama”, mal ya da hizmeti tüketicilere ulaştırmak amacıyla halkla 

ilişkilerden satışa kadar çeşitli disiplinleri içerisinde barındıran sistemlerdir. 

Dijital pazarlama stratejileri doğru uygulandığında işletmelerin satış 

hedeflerine hizmet etmektedir (eticaret.gov.tr).  İşletmeler hedef kitlelerine 

ulaşarak etkili ve planlı bir şekilde pazarlama faaliyetlerini yapmak, satışlarıyla 

birlikte marka bilinirliklerini artırmak amacıyla arama motoru optimizasyonu 

(seo), içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, e- posta pazarlaması vb. 

çeşitli dijital pazarlama araçlarını kullanmaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda 

işletmelerin kullandıkları dijital pazarlama araçları arasında Podcastler de 

yerini almıştır. İşletmeler podcast yayınlarını işletme bünyelerinde hazırlayarak 

hedef kitlelerine ulaşma konusunda ilerleme kaydetmişlerdir.  

Podcastler firmaların sıklıkla tercih edip kullandıkları dijital pazarlama 

stratejisi olarak popüler hale gelmiştir. Hedef kitlelerine Podcast sayesinde 

ulaşan işletmeler pazarlama faaliyetlerinde hep bir adım önde olmuşlardır. 

Üretmesi çok kolay, geri dönüşleri oldukça fazla olan bu formatın popülaritesi 

pek çok sektördeki işletmeler için gün geçtikçe artmaktadır 

(iscep.medium.com).  
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Podcast; internet yoluyla hedef kitleye ulaşılan, ses ve video dosyalarının 

RSS gibi teknolojiler kullanılarak otomatik olarak indirilmesi ile bir cihazla 

veya günümüzdeki akıllı telefonlarla çevrim dışı olarak dinlenmesine imkân 

tanıyan ve genellikle seri halinde yayınlanan içeriklerden oluşan iletişim 

formatıdır (Şener, 2020, s.217). Podcastler, dinleyicilerle içerik üretenler 

arasında bir etkileşim oluşturması nedeniyle yeni bir iletişim şekli olarak 

görülmektedir. Podcast yayınların dinleyicilerine zamana ve mekâna bağlı 

kalmaksızın ulaştırılması önemli bir teknolojik yeniliktir (Türkoğlu ve Ağca, 

2021, s.1676).  

Yaygın erişilebilirlik özelliği ile müşteriler, gün içinde istedikleri her yer 

ve zamanda Podcast yayınlarını dinleyebilmektedirler. Konu sınırlamasının 

olmaması farklı ilgi alanlarına sahip olan müşterilere ulaşma imkânı 

sağlamakta ve bu sayede işletmeler hedef kitlelerini genişletebilmektedirler.  

Podcastler, radyo yayınları ile benzerlik gösterse de teknik ve format 

bakımından farklı özellikler taşımaktadır. Sesli, yazılı ve görüntülü podcastler 

“melez dijital yayıncılık” a örnektir. 2000’li yılların başında ortaya çıkan 

podcastler günümüzde oldukça yaygın hale gelmiş dijital pazarlama 

stratejilerinden biridir. Ancak değişken olan ve her geçen gün yeni bir dijital 

platformun ortaya çıktığı dijital dünya da podcastler de kendi içerisinde yok 

olabilen formatları barındırmaktadır (Kaynar, 2021, s.44). Bu çalışmamızda 

dijital pazarlama ile birlikte dijital pazarlamanın yeni stratejilerinden olan 

Podcastler kavramsal olarak, yapılacak yayınlar için gerekli araçlar, popülerliği 

ve işletmelere sağlayacağı faydaları yönüyle ele alınarak incelenmiştir. 

2.Pazarlamada Yeni Normal: Dijital 
Kavramsal açıdan bakıldığında “sanal, sayısal, soyut, nicel, otomatik”,  

dijital ile eş veya yakın anlamlı olan sözcüklerdir. Günümüzde dijital ’in 

oldukça geniş yelpazede tanımı vardır. Dijital; Müşahhas bir varlığa sahip 

olmayan, ancak online ortamlarda var olan bilgi, belge ya da dokümanlar 

şeklinde nitelendirilebilir. Örneğin; bilgisayar veya akıllı telefon ya da tablet 

vb. araçlara indirilebilen e-kitaplar, podcastler, belgeler 

dijitaldir(milliyet.com.tr).   

Fransızca “digital” kelimesinden dilimize girmiş olan dijital,  akla 

gelebilecek tüm verilerin, elektronik araçlar yoluyla sayısallaştırılmasıdır. 

Zaten “sayısallaştırma”nın da eş anlamlısı “dijitalleştirme”dir ve verilerin 0’lar 

ve 1’ler biçiminde dijital ortamlara yazılmasını ifade 

etmektedir. Sayısallaştırma; fiziksel(gerçek) verilerin formatının 

dijitalleştirilmesi, depolanıp gerektiğinde kullanılmasını, gerçek nesnelerin 

dijital araçlar yoluyla sanal ortamlara nakledilmesi işlemini ifade etmektedir. 

Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım: Sevdiklerimiz ile aile fotoğrafı 

çektireceğiz. Gerçek kişiler olarak pozlarımızı verip fotoğrafımızı çekecek 

elektronik cihazın butonuna basıldığında, fiziksel görüntümüz sayısal ifadelerle 

kameranın hafızasına yazılmaktadır. Yazılan veriler (ki bunlar fotoğraftaki 
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kişilerdir) sayısal hale gelmiştir (dijitalles.com). Dijital, bazı bilişimcilerce 

“devrim” kelimesi ile birlikte kullanılarak dijital devrim şeklinde ifade 

edilmektedir. Daha da ileri gidilerek bu dijital devrimin, “endüstri devrimine” 

benzer bir gelişme olduğu iddia edilmektedir (Tarhan, 2020, s.6).  

20. yüzyılın ortalarında başlayan ve hızlı bir şekilde devam eden 

gelişmeler, bilgisayarların vb. cihazların kullanımının yaygınlaşması, internetin 

icadı ile birlikte dijital, dijitalleşme, online ortamlar, gibi yeni kavramlar ortaya 

çıkmıştır. Dijitalleşme, en basit tanımıyla herhangi varlık ya da nesnenin dijital 

ortama aktarılmasıdır. Dijitalleşme, internetin icadı ve yaygınlaşması ile 

birlikte yaşadığımız çağda en önemli kavramlarından biri olmuştur (Gündüz, 

2019, s.5 ). Özellikle başta K ve Z kuşağı olmak üzere, yeni neslin teknoloji ile 

arasının oldukça iyi olması, dijitalleşmenin öneminin artmasına katkı 

sağlamıştır (Arslan ve Nur, 2018). 

Dijitalleşme sosyal ve ekonomik olarak bireysel ve toplumsal açıdan 

ciddi değişimler getirmiştir. Dijital teknolojiler, iletişimi ve etkileşimi 

olağanüstü bir şekilde kolaylaştırarak devasa sanal ağların, sanal grupların 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yeni teknolojileri ve uygulamaları 

kullanmaya istekli, alışveriş ihtiyaçlarını dijital platformlar aracılığıyla ürün 

sipariş vererek gideren kendine özgü bir tüketici tipini doğurmuştur. Ayrıca 

ürün seçerken ve alırken sıkça kullanılan dijital teknolojiler tüketicilerin günlük 

yaşamının vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir (Bal, 2020: 66; Akarsu ve 

Erdoğan, 2022: 3).  Dijital teknolojiler, analog teknolojilerin yerini alarak, ses, 

metin, görüntü vb. gibi kayıpları önlemiştir. Dijitalleşme ile birlikte elektronik 

cihazlar boyut olarak küçülmüş, bilgi mobilizasyonu mümkün hâle gelmiştir 

(Altan ve Övür, 2020, s.321). Dijitalleşmenin hayatımıza tamamıyla girdiği 

günümüzde, her yerde olduğu gibi çalışma alanlarının da dijitale doğru evrildiği 

görülmektedir.  Geleneksel pazarlama anlayışı büyük ölçüde yerini dijital 

pazarlamaya bırakmaya başlamıştır. Zaman çok hızlı bir şekilde değişmekte ve 

insanlık tüm alışkanlıklarıyla online dünyaya doğru yol almaktadır. Her şeyin 

dijitalleşmeye adapte olmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla her şeyin 

dijitalleşmeye başladığı bir dünyada, pazarlamanın da dijitalleşmesi kaçınılmaz 

olmuştur (whitepress.com). Pazarlama ve iletişim konularında “dijitalleşme” 

artık dijital pazarlama stratejisinin önemli bir bileşeninden ziyade temelini 

oluşturmaktadır. Sektörler, dijital pazarlama araçlarını geliştirmek, tüketicilerle 

ve özellikle de hedef kitleleriyle iletişimde sürekliliği ve etkinliği artırmak için 

çaba harcamaktadırlar. İşletmelerin bilinçli hedef kitleleri olduğu için bu 

bilinçli kitle her konuda daha fazla bilgi ve seçeneğe sahip olmak istemektedir. 

Mamul, müşteri profili, satış hedefleri gibi değişkenler, yalnızca yaş, cinsiyet, 

statü gibi unsurlardan ibaret değildir. Bütün bunlarla birlikte hedef kitle 

mamullerini satın aldığı işletmeler ile kişisel bazlı iletişim kurmak 

istemektedirler. Bu iletişimi de markaların üstlendikleri kalite, güven, çevre 

dostu, samimiyet vb. rollere uygun davranışlarına göre kurmaktadırlar. 
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Tüketiciler de işletmeler gibi işletme ile ilgili bilgilere ulaşmak için interneti, 

sosyal medyayı kullanmakta, onların google aramalarında kaçıncı sırada 

olduklarını incelemekte, işletme ve mamulleriyle ilgili yorumları 

okumaktadırlar. Önceleri işletmeler ile hedef kitle arasındaki iletişim 

markaların pazarlama iletişimi çabalarına bağlı olarak karşılıklı biçimde 

değişiklik göstermekteydi. Günümüzde bu ilişki karşılıklı değil dijital 

ortamlarda yan yana gerçekleşmekte ve her türlü alışveriş işletme ve hedef 

kitlesi arasındaki samimi ilişkiye bağlı olmaktadır. Dijital dünyada hedef 

kitleye ulaşmak, aradaki ilişkiyi geliştirmek ve hatta bu ilişkinin gönüllü marka 

temsilciliğine dönüşmesini sağlamak bir süreç gerektirmektedir. Bu süreci 

yönetmek, stratejik kararlar alarak yol haritası oluşturmak için de bu konularda 

uzman ve deneyimli bir ekiple mümkün olabilmektedir (benefad.com). 

Kurumlar doğru sosyal medya pazarlaması ile marka bilinirliğini artırmakta, 

yeni takipçiler kazanmakta mevcut müşterileri ile etkileşimini artırmakta ve 

müşterilerinden geri bildirim alma gibi önemli kazançlar sağlayabilmektedir 

(Saygın ve Kuzucanlı, 2023, s 419). 

3.Dijital Pazarlama 
Dijital pazarlama; işletme ya da mamul tanıtımı yapmak ve satışların ve 

dolayısıyla gelirin artırmasını sağlamak için yapılan çevrimiçi pazarlama 

çabalarının tümüdür. Geleneksel pazarlamaya göre çok daha dinamik ve 

sürdürülebilir özelliğe sahiptir (Eser, 2020:8).  Dijital pazarlamayı hedeflenen 

satışları gerçekleştirmek, reklam ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, işletme ve 

marka imajını oluşturmak, müşterilerle iyi bir iletişim ve etkileşim sağlamak 

amacıyla yürütülen faaliyetlerde başta internet olmak üzere beraberinde 

hayatımıza giren sosyal platformlar ve tüm dijital teknoloji kullanımları 

şeklinde tanımlayabiliriz (Büyükçelikok, 2018, s.7). Başka bir deyişle dijital 

pazarlama; işletmelerin, ürün veya markaları için elektronik platformlar 

kullanılarak yaptıkları tutundurulma çabalarıdır. Dijital pazarlamayı geleneksel 

pazarlamadan ayıran en önemli etken, işletmelerin yapmak istedikleri 

pazarlama faaliyetlerinin önceden analizinin yapılarak ölçümlenebilmesidir. 

Tüketicilerle iletişimin ve etkileşimin oldukça önem arz ettiği dijital pazarlama, 

müşterilerden dijital ortamlardan geri dönüşlere, müşteri ve işletme bilgi 

düzeylerinin artmasına, iç ve dış çevre ile iletişim sağlanmasına, işletme karar 

alma sürecinin desteklemesine, verimlilik oranlarının yükselmesine imkân 

tanımaktadır (Kısacık, 2020, s.12).  

Pazarlama trendlerini dönemsel olarak şöyle sıralayabiliriz (Eser, 2020, 

ss.4-5).  

Günümüz Pazarlama Trendleri 
• Dijital Pazarlama  

• Online Ticaret  

• Veri Güvenliği  
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• Kişisel Bilgiler  

• Bulut Teknolojisi  

Yakın Gelecekteki Pazarlama Trendleri  
• Nesnelerin İnterneti (IoT)  

• VR Çözümleri  

• Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)  

• Blockchain  

• Yapay Zekâ   

Dijital pazarlama, gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır. 

Dijital pazarlamada internet küresel bir pazardır ve bu yönüyle geleneksel 

pazarlamada fiziksel temas şeklinde yapılan pazarlama faaliyetlerinden 

ayrılmaktadır. Dijital pazarlama, daha çok kişiye, zengin ürün portföyü 

sunularak satışların artmasını ve elektronik ortamlar yoluyla daha fazla para 

kazanılmasını sağlayan sistem ve araçlardır (Akgün, 2018, s.8). Dijital 

pazarlama ile işletmeler arama motorları, e-posta, sosyal medya platformları 

gibi seçenekleri kullanarak, mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşmaya 

çalışmaktadırlar. 

3.1.Dijital Pazarlamanın Aşamaları 
Bir dijital pazarlama kampanyası hangi aşamalardan geçilerek 

yapılmaktadır? Tüm faaliyetlerin kendine özgü evreleri olduğu gibi dijital 

pazarlamanın da belirli aşamaları vardır. Hızlı bir şekilde teknolojiyle birlikte 

gelişen dijital pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, belirlenen adımlar 

sayesinde mümkün olmaktadır. Takip edilmesi gereken aşama ve adımlar şöyle 

sıralanabilir (Erfidan, 2021, s.15).  

3.1.1. Hedeflerin Belirlenmesi 
Bir dijital pazarlama kampanyasında ilk aşama açık bir şekilde hedef 

belirlemek olmalıdır. Marka bilinirliğini, web sitesi kullanıcı trafiğini ve 

satışları artırmak için hedef belirlemek ve hedeflere uygun mesajlar göndermek 

oldukça önemlidir.  

3.1.2.Hedef Kitlenin Belirlenmesi  
İkinci aşamada hedef kitlenin belirlenmesi ve analizinin iyi yapılabilmesi 

çok önemlidir. Hedef kitle işletmenin yaptığı işe göre değişebilen kişi ve 

gruplardan oluşmaktadır. Her işletme kendi faaliyet alanına uygun ve ihtiyacına 

göre hedefini belirlemelidir. Kimi işletmelere göre tüm yaş grubundaki 

insanlar, kimisine göre belirli yaş grupları veya çocuklar, gençler, kadınlar, 

erkekler şeklinde olabilmektedir.  

3.1.3.Gerkli ve Yeterli Bütçenin Belirlenmesi 
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Yapılacak her faaliyet için ayrılması gereken bir bütçe yani yapılacak 

masrafların karşılanacağı finansmanın ayrılması ve bu paranın titizlikle 

yapılacak hesaplamalar ile harcanması gereklidir. Hem paranın hem zamanın 

boşa harcanmaması iyi bir bütçeleme ile mümkündür. 

3.1.4.İçeriklerin Hazırlanması 
Yapılan işin özelliğine göre rakipler belirlenerek ve rakip firmaların 

içerikleri incelenerek rakip analizi ve demografik bilgiler, ilgi alanları vb. 

ortaya konularak hedef kitle analizi yapmak suretiyle içerik hazırlanmalıdır. 

İçerik, belirlenmiş olan hedef kitleyi, etkilemek amacıyla video, e-posta, blog, 

makale, podcast, e-kitap gibi çeşitli formatlarda ortaya koyulmuş çalışmaların 

tümüdür. İçerik pazarlaması ise, bu hedef kitleyi etkileyip kendine çekmek ve 

elde tutmak amacıyla üretilmiş kıymetli, ilgili ve planlı içeriklerin dağıtılması 

şeklinde uygulanan bir pazarlama stratejisidir. Örneğin bir gıda işletmesinin 

yemek tarifi ile ilgili video hazırlaması, bir turizm şirketinin bir gezgine 

sponsor olmasıyla içeriklerinin paylaşılması, bir otomobil firmasının karbon 

gazlarıyla ilgili bilgiler veren içerikleri vb. 

3.1.5.Her Faaliyetin Mobil Uyumlu Olması 
İnternet kullanımıyla ilgili 2022 temmuz ayına ilişkin We Are Social ve 

Hootsuite iş birliği ile yapılan araştırma internetin küresel çaptaki yaygınlığını 

ortaya koymaktadır. Araştırma dünya çapında 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla 

5,34 milyar insanın akıllı telefon, 5,03 milyar insanın ise internet kullandığını 

ortaya koymuştur. Geçen yıllara göre yıllık bazda, akıllı telefon kullanım 

oranının yüzde 1,8, internet kullanım oranının ise yüzde 3,7 arttığı 

görülmektedir (Başpınar , 2022). Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in yaptığı 

hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2022 

yılında hanelerin %94,1'inin evden internete erişim imkânına sahip olduğu 

gözlenmiştir (TÜİK, 2022). Bu araştırmalar göstermektedir ki insanların büyük 

bir çoğunluğu internetle birlikte mobil cihazları kullanmaktadırlar. Buna bağlı 

olarak işletmeler web sitelerini, reklamlarını, tasarım, grafik ve e-postalarını 

başka bir ifade ile her şeyini mobil uyumlu hale getirmelidir.  

3.1.6.Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi 

Dijital pazarlamada anahtar kelime trendleri sürekli değişse bile en 

önemli aşamalardan birisi de uygun anahtar kelimelerin tespit 

edilmesidir. Yapılacak olan iyi bir anahtar kelime analizi ile işletmeler 

web sitelerini çok hızlı bir şekilde rakiplerinin önüne geçirebilmektedir. 

Anahtar kelimeler Search Console, Google Ads vb. anahtar kelime 

planlayıcıları kullanılarak ve yenilikleri sürekli takip ederek 

belirlenebilmektedir.  

https://www.marketingturkiye.com.tr/author/sedabaspinar/
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3.1.7.İstenilen Hedefe Ulaşma Oranının Ölçülmesi 
Dijital pazarlama aşamalarından en önemli adım belirlenen hedeflere ne 

kadar ulaşılabildiği ile ilgilidir. Bunun için ölçümleme yapılmalıdır. KPI (Key 

Performance Indicator), “Anahtar Performans Göstergesi” demektir. İşletme ve 

bireylerin ay sonunda, yıl sonunda ya da işlem sonunda ulaşılan dönüşlerini 

hesaplamak için kullanılmaktadır. KPI sonuçlarının doğru hesaplanabilmesi ve 

hedeflerin düzgün bir şekilde koyulabilmesi için bu konuda uzman kişiler ile 

çalışılması gerekmektedir. Yapılan yatırım değerlerinin kesin olması ve 

dönüşüm verilerinin doğru ölçülmesi KPI hesaplanabilmesi için gerekli 

çıktılardır. KPI, Hedef belirlemekle birlikte belirlenen hedeflerin kontrol 

altında tutulmasına yardımcı olmaktadır (aramamotoru.com).  

3.2.Dijital Pazarlamanın Avantajları (whitepress.com.)  
Dijital pazarlama işletmelere ve tüketicilere oldukça önemli faydalar 

sağlamaktadır. Bu fayda veya avantajlar şöyle sıralanabilir.  

3.2.1.Küresel Bir Pazar İmkânı Sağlar, Evrensel ve Süreklidir 
Geleneksel pazarlamada olduğu gibi işletme sadece bulunduğu 

coğrafyaya hitap etmez ve tüketicilerin hangi coğrafyada yaşadığı önemli 

değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüketiciler internete bağlandıkları 

zaman işletmeye ya da işletme tüketiciye ulaşabilmektedir. 

3.2.2.Dijital Pazarlama Faaliyetleri Ekonomiktir 
İşletmeler dijital pazarlama ile hedef kitlelerine veya potansiyel 

müşterilerine hatta daha geniş kitlelere oldukça ekonomik yollarla 

ulaşabilmektedir. Google, vb. gibi arama motorlarında yayınlanan bir reklam 

veya gönderilen e-posta ile çok düşük maliyetlerle tüketicilere 

ulaşabilmektedirler. 

3.2.3. Ölçme ve Değerlendirme Kolaylığı  
Geleneksel pazarlamaya kıyasla, dijital pazarlamada performans ölçmek 

çok daha kolay olmaktadır. Ölçme ve değerlendirme pazarlama stratejilerinin 

en önemli aşamalarındandır. Bazı araçlar ve yazılımlar yardımıyla işletmeler 

yaptıkları dijital pazarlama kampanyasının ulaştığı kişi sayısını, bu kişilerden 

etkileşime geçenlerin miktarını, etkileşim oranını, elde edilebilecek kazanç 

miktarını, vb. pek çok metriği rahatlıkla görebilmektedirler.  
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3.2.4.Kişiselleştirmeyi Mümkün Kılar 
Dijital pazarlama, işletmelerin reklam kampanyalarını hedef kitlelerinin 

özelliklerine göre kişiselleştirmelerini mümkün hale getirmektedir. Dijital 

pazarlama ile kullanıcılara özel kampanyalar hazırlanabilmektedir. 

3.2.5. Dijital Pazarlama ile Marka Bilinirliği Artar 
İnternetin yaygınlaşması ve kullanımının artması tüketicilerin daha fazla 

çevrimiçi olması anlamına gelmektedir. İşletmeler açısından dijital platformlar, 

marka bilinirliğini artırmak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için en ideal 

yollardan biridir. Dijital kimliğin doğru biçimde ve zamanda, doğru yerlerde 

tanıtılması işletmenin müşteri sayısını artıracaktır. 

3.2.6.Hızlı Satın Alma Kararı Verme İmkânı Sunar 
Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamaya göre müşterilerin daha hızlı 

karar verip aynı anda satın almayı gerçekleştirmesine imkân sunmaktadır.  

3.2.7. Rekabet İmkânı Sağlar 
Dijital pazarlama, KOBİ’lere daha büyük firmalarla rekabet edebilme 

İmkânı sağlamaktadır. Online pazaryerlerinde mağaza açan küçük bir firma 

tüm dünyaya açıldığı için diğer firmalar ile rekabet imkânı yakalamış 

olmaktadır.  

3.2.8. Doğru Hedef Kitleyi Belirlemeye Yardımcı Olur 
Dijital platformlar yardımı ile etkileşime girilen tüketicilerin davranış ve 

yorumlarını analiz ederek, onların satın alma istek ve ihtiyaçlarını belirlemek 

mümkün olmaktadır. Bu sayede işletme kendisi için doğru hedef kitleyi 

belirlemekte zorlanmayacaktır. 

3.3.Dijital Pazarlama Çeşitleri(Kanalları) 
Dijital pazarlama tanımı ve faydalarından sonra dijital pazarlama 

çeşitlerine diğer adıyla kanallarına veya tekniklerine ve bunlarla ilgili 

stratejilerin neler olduğuna değinmek gereklidir. Dijital pazarlama çeşitleri ya 

da teknikleri genel olarak aşağıdaki pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. 

3.3.1.SEO (Search Engine Optimization) Arama Motoru 

Optimizasyonu 
Google vb. gibi arama motorlarında görünürlüğü artırmak için yapılan 

çalışmaların tümüne SEO (Search Engine Optimization) adı verilmektedir 

(Akkaya, 2018, s.2). İşletmelerin sahip oldukları web sitelerinin arama 

motorlarında daha kolay bulunabilmesi ve daha çok kullanıcıya ulaşılabilmesi 

için çalışmaların yapıldığı dijital pazarlama kanalı SEO (Arama Motoru 

Optimizasyonu) olarak tanımlanmaktadır (Yılmazer, 2019, s.4). İşletme web 

sitesinin organik, diğer adı ile ücretsiz bir şekilde kullanıcı trafiğinden 
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faydalanması amacıyla yapılan teknik işlemlerdir (Kayalar, 2021, s.5) .  

Yapılan SEO çalışmaları ile Google arama sonuç sayfasında üst sıralarda yer 

almak amaçlanmaktadır (Akkaya, 2018, s.3). Sitenin faaliyet konusuna göre 

belirlenmiş anahtar kelimeler ile site üzerinde düzenlemeler yapılarak arama 

motorlarına uygun kriterleri oluşturmaktır. Site içi ve site dışı seo olmak üzere 

iki tür seo vardır. Site dışı seo yalnızca web site içerisinden değil, aynı zamanda 

site dışından, işletmelerin web sayfaları üzerinde yapacakları çalışmalar ile de 

kendilerine ait web sitelerinin arama motorlarında kolaylıkla bulunmasını 

sağlayabilmektedir (Yılmazer, 2019, s.4).   SEO, dijital pazarlama 

stratejilerinde çok emek ve zaman gerektiren faaliyetlerdendir. Bu nedenle 

işletmeler, SEO çalışmalarına en üst seviyede önem vermektedirler (Erfidan, 

2021, s.8). 

3.3.2.SEM (Search Engine Marketing) Arama Motoru 

Pazarlaması 
SEM (Search Engine Marketing), Türkçe ifadesiyle arama motoru 

pazarlaması anlamına gelmektedir ve SEO (Search Engine Optimization)’nun 

ücretli şekilde uygulanmasıdır (Akkaya, 2018, s.4). SEM (arama motoru 

pazarlaması); işletmelerin arama motorları üzerinde yaptıkları reklam 

çalışmalarına verilen isimdir. İşletmelerin belirlemiş oldukları bütçeler 

oranında arama motorlarında hedef kitle ve belirlenen anahtar kelimeler 

üzerinden daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla reklam verilerek yapılan 

çalışmalardır. SEM, sitelerin arama motorlarında ilk sırada yer almasını 

sağlayan işe yarar bir reklam uygulamasıdır. Arama motorlarında aratılan 

herhangi bir şeyin sonuç sayfasında ilk sıralarda yer alan ve sponsorlu bağlantı 

olarak ifade edilen sitelerin tamamı işletmelerin SEM faaliyetleri kapsamında 

satın almış oldukları reklamlardır. Arama motorlarındaki reklamlar genellikle 

yerli ve yabancı tüm hedef kitleye ulaşabilmektedir ve hedeflenen trafik’e 

ulaşmanın en kolay yollarındandır (Yılmazer, 2019, s.4).  

Arama motoru reklamları, yaygın adı ile SEM, arama motorlarında bir 

ürün ya da hizmeti bulmaya çalışanlar için yapılmış olan faaliyetlerdir. SEM 

reklamları ile işletmeler belirledikleri anahtar kelime ile yapılan aramalarda en 

üst sıralarda reklamlarının görünmesi için bir miktar para ödemektedirler. Bu 

sayede arama yapan kullanıcının sonuç sayfasının en üst sırasında firmanın 

kendi web sitesi ya da ürünü çıkmaktadır. Kullanıcının bu reklama tıklayıp 

siteye girmesi ile ilgili firma Google'a para ödemektedir. Kullanıcılar reklama 

tıklamazsa genelde ücret ödenmemektedir (Erfidan, 2021, s.10).  

3.3.3.Mobil Pazarlama 
İşletmelerin, var olan ve potansiyel müşterilerine ürün, hizmet ve 

fikirlerini tanıtmak, hedef kitleleri ile sürekli ve kesintisiz iletişim kurmak 

amacıyla akıllı telefon vb. mobil cihazlar üzerinden yürüttükleri faaliyetlerin 

https://www.wpsefi.com/arama-motorlari/
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tümüne “mobil pazarlama” denilmektedir. Mobil pazarlama müşterilerin 

işletmelerle iletişim kurmaları şeklinde yaşanan, radyo, TV ve bireysel 

bilgisayarların etkileme toplamından daha fazla potansiyel etkiye sahip bir 

değişim ve devrimsel teknolojidir (Terzi ve Kızgın, 2017, s.201). Mobil 

pazarlama, yenilikçi teknolojisi, akıllı telefonların yaygınlaşması ve konum 

tabanlı hizmetler gibi yapısı ile sektörlerde pazarlama dünyasını 

dönüştürmektedir. İşletmelerin ürün veya hizmetlerini tanıtmak satış hacmini 

büyütmek, marka bilinirliğini ve müşteri sadakatini artırmak amacıyla 

benimsedikleri oldukça önemli dijital pazarlama stratejilerinden birisidir 

(Gedik, 2020a, s.278). 

3.3.4. E-mail Pazarlaması (E-mail Marketing) 
İşletmelerin, ticari bir metin veya mesajı e-posta yoluyla hedef kitlesine 

gönderdiği, mal veya hizmetleri ilgili bilgileri paylaşmak, marka oluşturmak, 

müşterilerini kendi web sitesine yönlendirmek ya da siparişleri hakkında 

bilgilendirmek, onlarla kesintisiz iletişim kurmak gibi çeşitli amaçlar için 

kullandıkları E-posta pazarlaması, en yaygın dijital pazarlama araçları 

arasındadır. İnternet ve e-posta eş zamanlı gelişim göstermiştir. Arpanet ile 

başlayan internetin (1969) ardından kısa bir süre sonra ilk e-posta, 1971 yılında 

gönderilmiştir(Gedik, 2020b, s.479).  

3.3.5. İçerik Pazarlaması (Content Marketing) 
İçerik, mal, hizmet veya fikirler ile ilgili yapılan haberler, yazılan 

makale, çalışma,  teknik inceleme ve bloglar, hazırlanan video, görüntü ve 

mobil içerikler, konu ile ilgili görüşler, hazırlanan e-kitaplar,  infografikler, 

podcastler, yıllık raporlar, araştırma yayınları vb. gibi kullanıcılarının dikkatini 

çekecek her şeydir(Aslan ve Tarakçı, 2022, s.1012). İçerik pazarlaması, kârlı 

müşteri eylemlerini teşvik etmek amacıyla, açıkça tanımlanmış bir kitleyi 

çekmek ve elde etmek için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturma ve 

dağıtmaya yönelik stratejik pazarlama yaklaşımıdır. Diğer dijital pazarlama 

biçimleri gibi, içerik pazarlaması da ilgi çekici, yüksek kaliteli içeriğin stratejik 

kullanımını içermektedir. Geleneksel pazarlama, halkla ilişkiler veya arama 

motoru optimizasyonu gibi tekniklerin yerini almak yerine, içerik pazarlaması 

onlarla birlikte uygulandığında etkisi daha da artacaktır 

(contentmarketinginstitute.com).  

İçerik pazarlaması, bir organizasyon veya işletmenin temel marka 

öğelerini içerisinde barındırdığı, ilgi çekici, eğlendirici, eğitici, yardımcı 

bilgilerin üretildiği, kendisini anlatmak, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu içerikleri 

yayınlamak için metin, fotoğraf, ses, sunum, video, infografik, e-kitap, vb. 

medya formları kullandığı bir çekme stratejisidir (Yeniçeri, 2020, s.34).  
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3.3.6. Sosyal Medya Pazarlaması (Social Media Marketing) 
Pek çok kişi ve kurum tarafından aktif olarak kullanılan Sosyal Medya, 

kullanıcılarının ürettikleri haber, görüş, düşünce, makale, fotoğraf, günlük 

olaylar vb. içerikleri yayınlayıp paylaştıkları çevrim içi ağlardır. İnsanlar, 

Youtube, Facebook,  Instagram, WhatsApp, Twitter,  LinkedIn 

Google Plus,   Pinterest vb. gibi platformları kullanarak dünya çapında iletişim 

ve etkileşim halindedirler. Bu platformlar sayesinde insanlar kolay ve hızlı bir 

şekilde istedikleri bilgiye ulaşabilmekte, düşüncelerini tek bir tuşla 

paylaşabilmektedirler. Ayrıca sosyal medya insanların sosyo-ekonomik ve 

eğitim seviyeleri ne olursa olsun her kesimden bireyin katılımına olanak 

tanımaktadır. Kullanıcılarının herhangi bir sınırlama ile karşılaşmadığı 

herkesin söz hakkı olduğu platformlardan oluşan Sosyal medya, doğru 

kullanıldığında güçlü bir etkiye sahiptir Bozgül, 2017, s.2; Atıgan, 2020, 

s.1897; Erdoğan, 2022, s.170).). Sosyal medya pazarlaması, her ölçek ve 

sektörde yer alan işletmenin mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşması için 

güçlü ve etkili bir yoldur. İşletmelerin sosyal medya platformlarında kimlik 

oluşturma sebepleri, müşteri bağlılığını artırmak, yüksek ve sürekli gelir elde 

etmek, müşterilerine deneyim sunmak ve düşünce liderliği sağlamaktır (Zengin 

ve Serdaroğlu, 2020, s.1565).  

Sosyal medya pazarlaması, pazarlama ve markalaşma hedeflerine 

ulaşmak, marka bilinirliğini, ziyaretçi trafiğini arttırmak ve işletmeye 

potansiyel müşteri bulmak için sosyal medya platformlarında içerik oluşturup 

paylaşarak yapılan tanıtım çalışmalarıdır.  Dijital pazarlama kadar eski 

olmayan Sosyal medya pazarlama yöntemi, önceleri Youtube ile video çekerek 

başlamış, Instagram’ın ortaya çıkmasıyla ürün pazarlama şeklinde ilerlemiştir 

(Akkaya, 2018, s.6; Kayalar, 2018, s.6; Yılmazer, 2019, s.17).  

3.3.7.E–Ticaret ve B2B-B2C 
İşletme ve bireylerin internet üzerinden elektronik sistemler aracılığıyla 

mal, hizmet veya fikir alışveriş faaliyetlerinin tümü “e-ticaret” olarak 

adlandırılmaktadır. Kısaca e-ticaret diğer adıyla elektronik ticaret, 

alışverişlerin, elektronik ortamlar üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, 

dijital çağın işletmelere ve tüketicilere sunduğu dijital alışveriş platformları en 

önemli unsurlar arasında yerini almaktadır.  İnsanlık tarihi açısından önemli 

gelişmelerden biri olan internet ile doğru orantılı bir şekilde ortaya çıkmış olan 

e-ticaret, mümkün olan her yerde, hayatın her anında, hızlı ve kolay alışveriş 

imkânı sağlayan bir alışveriş biçimidir. Güncel yaşamdan bir parça hâlini alan 

e-ticaret alışverişleri, toplam ticaret hacmini de olumlu etkilemektedir. İlk 

zamanlar işletmelerin kullandığı e-ticareti,  gün geçtikçe tüketiciler de yoğun 

bir şekilde kullanmaya başlamıştır (Demirdöğmez, 2021, s.185).  

İşletmeden işletmeye elektronik ticaret faaliyeti olan B2B; üreticiler, 

tedarikçiler, dağıtıcılar, aracılar ile bunların müşterileri olan diğer işletmelerin 
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etkileşimi şeklinde tanımlanmaktadır. İşletmelerin internet yoluyla hizmet ve 

ürün alışverişlerini gerçekleştirdiği e-ticaret modeline B2B (business to 

business) denmektedir (Yıldızhan ve Yurtsever, 2020, s.527).  

B2C (business to consumer); ürün veya hizmet satan işletmeler ile bu 

ürün veya hizmetlere kullanmak amacıyla ihtiyaç duyan nihai tüketici arasında 

gerçekleşen alışveriştir.  

3.3.8.Tıklama Başı Ödemeli Reklam(PPC= Pay Per Click) 
Arama motorlarında işletmelerin web sitelerinin reklamının önceden 

belirlenen anahtar kelimelere göre yapılan arama sonuçlarında 

görüntülenmesini sağlayan dijital pazarlama aracıdır. PPC, hızla gelişen, 

işletmeler açısından önemli bir gelir kaynağı halini alan bir reklam sektörüdür 

(Adalı ve Sığrı, 2022, s.101). Tıklama başına ödeme, ürün ve hizmetlerini 

satmak isteyen firmaların arama motorlarında ücret karşılığı yayınlanan linkine 

tıklama başına yapılan ödemelerdir. Bir tüketicinin, işletmenin internet sitesine 

bağlanan link veya konu başlığına tıklaması ve alışveriş yapması sonucunda o 

işletme, reklam linkini yayınlayan firmaya (Google vb.) belirli bir ücret 

ödemektedir (İldem Develi, 2021, s.8301).  

3.3.9.Satış Ortaklığı (Affiliate Marketing) 
Satış ortaklığı veya bağlı kuruluş pazarlaması olarak bilinen “Affiliate 

Marketing”, işletme veya satıcının, potansiyel tüketicileri kendi web sitelerine 

yönlendirdiği için satış ortağına komisyon ödediği çevrimiçi bir ilişkiye sahip 

olan dijital pazarlama yöntemidir (Adalı ve Sığrı, 2022, s.101).   İşletmeler veya 

satıcılar ile satış ortağı bağlı kuruluşlar gibi iki bağımsız tarafın karşılıklı olarak 

çevrimiçi bir ortaklık anlaşması yaptığı, satış ortaklarının tüketicileri satıcı 

firmalara yönlendirmek, ürünlerini tanıtmak ya da iletişim kurmalarını 

sağlamak amacıyla malî açıdan teşvik edildiği çevrimiçi bir eylem olarak 

tanımlanmaktadır (Gedik, 2020c, s.98). Affiliate pazarlamada, yapılan işlemler 

için satış ortağına ödenen ücret miktarının kazanılan kısımdan yani kazanca 

göre ödeme yapılmakta, kazanç yoksa ödeme olmamaktadır dolayısıyla zarar 

etme ihtimali bulunmamaktadır (Yılmazer, 2019, s.25).  

3.3.10.Viral Pazarlama 
Tüketiciler, belirli ücretler ödeyerek satın almış oldukları ürün veya 

hizmetler hakkında sosyal medya platformların da yaptıkları yorumlarla 

birbirlerini etkilemektedirler. İnternette ağızdan ağıza iletişim ve etkileşim 

girişimleri pazarlama literatürüne “viral pazarlama” olarak girmiştir. Buna göre 

viral pazarlama; yakın arkadaş, eş-dost veya örnek aldığı kişilerin tükettikleri 

ürünler hakkında internet ortamındaki platformlarda yapmış oldukları olumlu 

ya da olumsuz deneyim, tecrübe ve yorumların ağızdan ağıza internet üzerinden 

hızla ve zincirleme olarak yayılması olayına verilen dijital pazarlama 
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uygulamalarının adıdır (Şahin ve Dündar, 2019, s.145; Öztürk, 2019, s.25; 

Biçer ve Erciş, 2020, s.1557; Özbay ve Çekin, 2021, s.585).    

3.3.11.UI/UX Analizi 
İşletmeler için oldukça önemli olan, tüketicilerle birebir etkileşime 

girmeden arka planda yapılan UX (User Experience) ve UI (User Interface) 

uygulamaları dijital pazarlama alanındaki faaliyetlerdendir. UX, kullanıcıların 

hoş bir web sitesi deneyimi yaşamalarını sağlayan kullanıcı deneyimi anlamına 

gelmektedir. Web sitesi kullanıcılarının tüm işlemlerini engelleyici bir hata ya 

da problemle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla yapıp bitirmesini 

amaçlamaktadır. Genellikle görsel zevk ve tasarımı ön plana çıkaran UI ise 

kullanıcıların web sitesinde uzun süre kalmalarını ve rahat ve güvende 

hissetmelerini amaçlayan aktivitelerdir (Erfidan, 2021, s.12).  

4.Dijital Pazarlamada Podcast 

4.1.Podcast Kavramı 
Podcasting kavramını 2004 yılında “Ben Hammersley” adlı gazeteci, 

yazarı olduğu “The Guardian” gazetesindeki makalesinde ilk kullanan ve yeni 

ortaya çıkan teknolojinin adını “podcast” olarak öneren kişidir. Apple firması, 

bu kavramsal tanımlamadan önce, internette yayınladığı sesli içeriklere sesli 

blog anlamına gelen “Audioblog ” adını vermiş, üretmiş olduğu taşınabilir 

dijital ses cihazı “İpod” ile yayıncılık anlamındaki “broadcasting” 

kelimelerinden türetilmiş Podcast kavramı bugünkü halini almıştır. Bu 

durumda “Podcasting” kavramı, abonelik yoluyla çevrimiçi yayınların 

kullanıcılara ulaştırılması, “Podcast” kavramı ise dijital cihazlarda dinlemek/ 

izlemek amacıyla dağıtılan ses dosyaları anlamında kullanılmaktadır. Podcast 

denilen dijital ses/görüntü dosyalarını yapan ve yayınlayanlara da “Podcaster” 

adı verilmektedir (Kaynar, 2021, s.46).  

Podcast; radyo gazete haberleri, röportaj, öykü, bireysel yayın gibi 

biçimleri olan, kullanıcılarının diledikleri yer ve zamanda izleyip 

dinleyebilecekleri, özelleştirilebilen, indirilebilen çeşitli içerik ve üretim 

türlerine izin veren bir radyo programıdır (Öz, 2020, s.1).Podcast; konuşma, 

ses ya da radyo programları, video vb. dijital medyaların iPod, bilgisayar, cep 

telefonu türü aygıtlara indirilerek kullanılabilmektedir. Abonelikle birlikte 

bölümlerin tümüne ve zengin içeriklere çabucak erişme kolaylığı ile istenildiği 

her yerde ve her zamanda dinleme ya da izleme özelliği de Podcastin avantajları 

arasındadır. İnsanların evine, işine ya da okuluna giderken dinleyip 

izleyebileceği podcastler hem bilgilendirici hem de zamanın verimli 

kullanılması açısından önemli araçlardır (Beşe, 2022, s.2). Görüntülü içerikleri 

de olan çoğunlukla ses dosyalarından oluşan Podcast yayınlarına, 

kullanıcılarının içerik üretmesine imkân sağlayan sosyal platformlar gibi birçok 

farklı yoldan ulaşmak mümkün olmaktadır. Kişisel içerik üretenler, dijital 
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teknolojileri kullanarak Podcastler sayesinde daha zengin içerikler üretme 

imkânına sahip olmuşlardır (Türkoğlu ve Ağca, 2021, s.1680).   

Sağlık, spor, kültür-sanat, politika, teknoloji, eğitim, dil vb. gibi pek çok 

farklı konudaki çeşitliliği sayesinde Podcastlerde, kullanıcılarının ilgi ve 

isteklerine uygun program ya da kanalı seçebilme ve takip edebilmesi mümkün 

hale gelmiştir. Günümüzdeki içerik yayınlama araçları kullanıcı dostu oldukları 

yüksek teknik bilgi gerektirmedikleri için kullanıcıların kendi podcast yayınını 

yapması ve yayınlaması da kolaylaşmıştır. Anchor, Spotify, Castbox, Google 

Podcast, YouTube, Himalaya, Overcast vb. uygulamalar yoluyla Podcastlere 

ücretli ya da ücretsiz erişilebilmekte veya yayın yapılabilmektedir. Alan 

yazında podcast; “cep yayını”, “elektronik dinleti, e-dinleti” farklı şekillerde 

adlandırılmıştır. Bu muhtelif medya dosyalarına istinaden yapılan 

sınıflandırmaya göre üç tür podcast teknolojisi olduğu ifade edilmiştir (Kurt ve 

Göçer, 2021, s.81):  

1. Audio (ses içerikli) Podcast  

2. Video (Sesli ve görüntülü) Podcast  

3.Geliştirilmiş (ses ve görüntüyle birlikte web bağlantıları, bölüm 

işaretçileri) Podcast 

Bu teknolojiler ışığında farklı türlerde podcastler yapılmaktadır 

(rachelcorbett.com.au): Röportaj, solo, Panel gösterisi, Konuşma, Kurgusal ve 

Kurgusal olmayan hikaye anlatımı, Yeniden amaca uygun içerik, Hibrit 

podcastler.    

Podcastlerin artan popülaritesi göz önüne alındığında, işletmeler için 

stratejik bir öncelik haline gelmesi şaşırtıcı değildir. Her geçen gün Podcastler 

konusunda yapılan araştırmalar artış göstermektedir. Türkiye’de birçok 

araştırmacı Podcast konusunda pek çok çalışma yapmıştır. Yapılan 

çalışmalardan bazıları tablo:1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Türkiye’de Podcast Konusunda Yapılan Çalışmalardan Bazıları 

Yazarlar Araştırma Konusu 

Aytekin ve Değerli, 2011 Bir Web 2.0 Uygulaması Olarak Podcasting ve 

Öğrenme Aracı Olarak Kullanımına İlişkin 

Araştırma Örnekleri 

Türkoğlu ve Ağca, 2021 Dijital Dönüşümle Radyoda Podcast İçeriklerin 

Üretilmesi ve İncelenmesi: ‘NTV Radyo’ Örneği 

Gündüz, 2019 Dijitalleşmenin Müzik Endüstrisine Etkileri: Spotify 

Örneği 

Şener, 2020 Gazeteciler İçin Podcast 

Kurt ve Göçer, 2021 Mobil Öğrenme Aracı Olarak Podcastin Türkçe 

Öğretiminde Kullanılabilirliği Üzerine: Kuramsal 

Bir Çalışma 

Kaynar, 2021 Podcast Dinleme Alışkanlıkları Üzerine Bir 

İnceleme 
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Yücel, 2020 Podcast’ in Kısa Tarihi: Doğuşu, Yükselişi, 

Monetizasyonu 

Arslan, 2021 Türkiye’de Podcast Yayıncılığı: Üretici Odaklı Bir 

İnceleme 

Yılmaz ve Babacan, 2015 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast 

Kullanımı 

Altan, 2020 Müzik Sektörünün Gelişmesinde Yeni Medya 

Platformlarının Etkisi ‘‘Spotify ve Fizy 

Karşılaştırması 

Efe ve Sonsel, 2019 Türkiye'de Dinlenilen Popüler Müziklerin 

İncelenmesi: Spotify Örneği 

Kutlu, 2020 Sosyal Medya ve Yeni Yayıncılık Formları: 

Türkiye'de Podcast Yayıncılığının Gelişimi 

Budak, 2021 Dijital Haberciliğe Farklı Bir Bakış: Podcast 

Yayınları 

Kaynak: Tablo Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Dünya çapında podcast formatına 2020 yılı itibariyle ilgi oldukça 

artmıştır. Podcast dinleme konusunda son yıllarda en çok artış gösteren ülkeler 

sıralamasında Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun sebeplerinin başında 

da Covid-19 pandemi süreci gelmektedir. Tüm dünya ülkelerinde her yönden 

sosyal hayatı etkilerken, podcastin adeta patlamasına neden olmuştur. Podcast 

ölçüm ve analiz şirketi olan Chartable'ın verilerine göre, geçen yıl dünya 

çapında yayınlanan yaklaşık 885 binden fazla Podcast, 2019 yılına göre üç kat 

artış göstermiştir. Son beş yılda üretilen podcast sayısı 17 kat artarken, 2020 

yılında da podcast indirme oranı %180 olmuştur. Yeni podcast yayınları 

açısından, en fazla Podcast Hindistan'da üretilmiştir. Yalnızca bir yıl içerisinde 

Hintçe içerikler 14, Çince, 8,4 ve Portekizce 7,8 kat artış göstermiştir 

(Koyuncu, 2021, s.1).  

Tüm Türkiye’yi temsil eden ilk podcast araştırma sonuçları olan ve Ipsos 

ile bir podcast yapım şirketi olan Podbee Media tarafından Türkiye’deki 

podcast bilinirliği ve dinleme alışkanlıkları üzerine yapılan 14 yaş üstü 

ortalama 16.000 kişiyle gerçekleştirilen araştırma bu konularda detaylı bir 

çerçeve çizmektedir (ipsos.com/tr-tr).   
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Bu araştırmaya göre 

ülkemizde Podcast bilinirliği diğer 

dijital mecralara oranla daha 

düşük, ancak podcast pazarına 

yapılan yatırımların artması, 

işletmelerin dahil olmasıyla 

bilinirliğin daha da yükseleceği 

öngörülmektedir.  Podcast 

bilinirliği 45 yaş altı hedef kitle 

%16 İstanbul’da %19 olarak tespit 

edilmiştir. 

 
Şekil 1:Türkiye’de Podcast Bilinirliği 

Kaynak:  ipsos.com/tr-tr 

 

Araştırmaya göre Türkiye genelinde Podcastin ne olduğunu bilen ve 

sıklıkla dinleyen kişi 

sayısı yaklaşık olarak 

650 bin,   podcasti bilen 

ancak ara sıra dinleyen 

kişilerin sayısı ise 1 

milyon 950 bin, ayrıca 

podcasti bilen ancak 

dinleyemeyen kişi sayısı 

ise 4,5 milyon potansiyel 

dinleyici bulunmaktadır. 

Bu potansiyel farklı 

içeriklerle asıl dinleyici 

saflarına 

kazandırılabilir.  
Şekil 2:Türkiye’de Podcast Dinleyici Oranları 

Kaynak:  ipsos.com/tr-tr 
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İnsanların Podcastleri 

dinleme nedenleri arasında % 

43 oranında herhangi bir konu 

hakkında bilgiler öğrenmek, o 

konuya daha fazla hakim 

olmak, ardından %41 ile gülüp 

eğlenerek iyi vakit geçirmek 

gelirken, %41 dertlerinden 

uzaklaşıp kafa      boşaltmak,  

%30 gündemi takip etmekle 

birlikte zamanlarını kaliteli bir 

şekilde değerlendirmek ve en 

nihayet %19 ilham almak 

gelmektedir.  
Şekil.3. Podcast Dinleme Nedenleri 

Kaynak:  ipsos.com/tr-tr 

 

Araştırmaya göre %26 oranındaki dinleyiciler hiçbir şey yapmadan 

yalnızca dinleme yaptığını, 

%24 yürüyüş yaparken, ev 

işleri ile uğraşırken, spor 

yaparken, araba kullanırken, 

toplu taşımada seyahat 

ederken ya da daha iyi bir 

uyku uyumak için yatmadan 

önce podcast dinlediğini 

belirtmiştir. Hiçbir şey 

yapmadan dinleyenlerin 

oranı   “podcast bir aktiviteyle 

birlikte dinlenir” olarak 

bilinen özelliğine zıt bir 

şekilde ortaya çıkması 

Türkiye’de podcast pazarının 

büyümesinde gelişecek 

podcast kültürünün de önemli 

bir yeri                                                                                                                                                                                                

olacağını göstermektedir.  
Şekil 4:Podcast Dinlerken Yapılan Faaliyetler  

Kaynak:  ipsos.com/tr-tr 
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Ipsos ve Podbee Media’nın 

yaptığı araştırmaya göre 

insanların %14’ünün her gün, 

%37’sinin haftada yarım saatten 

az, %35’inin ise 0,5-1 saat, her 3 

dinleyiciden biri de haftada 1-2 

gün podcast dinlemektedir.      

 

 

 

 
  

 Şekil 5:Podcast Dinleme Sıklığı 

Kaynak:  ipsos.com/tr-tr 

 

Türkiye’deki podcast 

dinleyicilerinin yarısına yakın 

%48’i podcastleri Spotify 

uygulaması üzerinden 

dinlemektedir. Bunu %23 ile 

web,%16 ile google podcast, 

%11 ile apple podcast ve %6 ile 

Deezer uygulaması izlemektedir. 

 

 

 

 

 

 
  

Şekil 6:Podcast Dinleme Platformları 

Kaynak:  ipsos.com/tr-tr 

 

4.2.Dijital Pazarlamada Podcast ve İşletmelere Faydaları 
Dijital pazarlama artık işletmelerin senkronize olması gereken bir mecra 

halini almıştır. Dijital bir dünyada işletmeler dönüşümlerini ve stratejilerini bu 

düzene uyumlu bir şekilde yapmak zorunda kalmıştır. Özellikle, sınır aşan 

firmalar yani tüm dünyada ismini duyuran ve müşterilerin zihinlerinde 

markalaşmayı başarmış olan firmalar dijital pazarlama konusunda özel bir 

strateji belirlemiş ve podcastler de bu stratejinin önemli bir bileşeni olarak 

ortaya çıkmıştır. Markalaşmak isteyen bir işletmenin şüphesiz müşteri kitlesine 

ihtiyacı vardır ve onlarla kuracağı ilişkilerine her zaman önem vermesi 
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gerekmektedir. Bu konuda diğer dijital pazarlama araçları ile birlikte özellikle 

Podcastler işletme ile hedef kitlesini buluşturan oldukça önemli dijital 

pazarlama aracı haline gelmiştir (Beşe, 2022, s.3). Özellikle dijital pazarlama 

arenasındaki kayda değer haber ve güncel olayların takibi açısından 

pazarlamacı ve reklam verenler için, podcastler, mükemmel bir yöntemdir. Söz 

konusu pazarlama olunca, işletmelerin her zaman dikkate alması gereken web 

sitesi, uygun içerik, SEO, sosyal medya gibi pek çok oldukça önemli olgular 

vardır. Günümüz ekonomi dünyasında başarılı olmak, çok yönlü dijital 

pazarlama araçlarının işletme yararına nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. İşletme 

yöneticilerinin ihtiyacı olan dijital pazarlamayı anlama, bu konuda beceri 

kazanma ve uygulamanın farklı yolları olmakla birlikte, sürekli gelişen dijital 

pazarlama trendleri ile özellikle podcastler, eğlenceli, kullanışlı ve etkili bir yol 

göstermektedir (webolizma.com). 

Podcastler, işletmeler açısından rakiplerine üstün gelmek onların önüne 

geçmek için farklı ve etkili strateji imkânı sunan dijital pazarlama araçlarından 

birisidir. İlgi çekici içeriklerle marka kimliği, müşteri sadakati ile güven 

duygusu oluşturmak, marka bilincini artırmak,  marka ve mesajlarını kolay, 

eğlenceli ve etkili bir şekilde duyurmak gibi birçok avantajı bulunmaktadır (Öz, 

2020, s.2).  

Yeni veya önceden kurulmuş başarılı işletmeler de olsa, pazarlama 

faaliyetleri ve kullandıkları stratejiler çok önemlidir. Günümüzde birçok 

konuyu uzmanlardan öğrenmenin en iyi yollarından biri ise bir podcast 

dinlemektir. Podcasting, içerik pazarlamadır. Son yıllarda dijital çağ 

teknolojilerinin olağanüstü gelişmesiyle işletmeler için önemli bir araç olan 

dijital pazarlama, pazarlamacıları sürekli stratejilerini geliştirmeye ve 

yenilenmeye itmektedir. Yenilenme ve süreklilik için ise ilgili konular 

hakkında bilgi sahibi olmak ve güncel kalmak gerekmektedir. Dijital pazarlama 

eğilimleri son trendler, haberler ve ilgili ipuçlarından haberdar olmak için 

dijital pazarlama podcastleri, göz ardı edilemeyecek bir imkândır. Bu sayede 

pazarlamacılar, podcastler yoluyla işlerini büyütüp daha iyi gelişme 

sağlamalarına yardımcı olabilecek en güncel teknik ve trendleri 

öğrenebilecektir. Dijital pazarlama podcastleri ile işletmeler sektörde başarılı 

olacak, içerik, pazarlama stratejileri ve SEO konularında fikir edinerek taktikler 

alabilecek, pazarlama bilgilerini güncel tutabilecektir (webolizma.com).   

İşletmeler marka bilinirliğini artırmak amacıyla web sitelerinde röportaj 

türü Podcast tercih edebilir bu sayede müşterilerine, girişimci ya da farklı 

meslek uzmanı konuklarıyla bazı ipuçları verebilir tavsiyelerde bulunabilirler. 

Zamanla popüler hale gelecek olan bu programlar marka bilinirliğinin artırması 

konusunda işletmeye fayda sağlayacak bir yol olacaktır. Kolay ve yaygın 

ulaşabilirliği, konu seçiminin özgürce yapılabilmesi, işletmelerin farklı ilgi 

alanlarına sahip müşterilere ulaşarak hedef kitlelerinin genişlemesini 

sağlayacaktır. Yapılan Podcast yayınları sayesinde iş stratejilerine bakış açıları 
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önemli ölçüde değişebilecek, birçok cihaz ile sorunsuz bir şekilde dinlenip 

indirilebilen podcastler pazarlama stratejilerinin önemli bir parçası 

olabilecektir (ideasoft.com.tr). 

Dijital dünya her geçen gün daha da gelişmektedir. İşletmeler Podcast 

yayınlarıyla hedef kitleleri ile markalarını bir araya getirip konuşturma imkânı 

yakalayabilecek, böylece çok daha aktif, etkin ve doğrudan bir iletişim 

kurabilecek, aynı zamanda yeni kitlelere ulaşmak yönündeki çabalarına katkı 

sağlayacaktır (benefad.com). 

İşletmeler açısından podcastlerin neden dijital pazarlama stratejisine 

eklenmesi gerektiğine ve bu mecrada oynadıkları role ilişkin neden Podcast 

yayını yapmaları gerektiği şöylece sıralanıp açıklanabilir (Beşe, 2021, s.2; Öz, 

2020, s.1; benefad.com); 

• Podcastlerde rekabet fazla şiddetli değildir. Bu nedenle Podcast 

yayıncılığında başarı sağlayan büyük işletmeler de olduğu gibi farklı 

boyuttaki diğer işletmeler de bu konuda önemli ölçüde avantaj 

sağlama şansına sahiptirler. 

• Günümüzde insanların çoğu uzun videoları izlemek istemedikleri gibi 

çok uzun makaleleri de okumaya sıcak bakmamaktadırlar. Bu açıdan 

Podcastler basit ve ilgi çekici özelliğe sahiptir ve bu haliyle 

kullanıcılar için kolay, samimi ve bilgilendirici araçlardır. 

• Podcastler cep telefonlarında da kullanılabilen mobil dostu 

seçeneklerdir. İndirilebilir olması özelliği sayesinde kullanıcılar 

Podcastleri internetin olmadığı yerlerde de rahatlıkla dinleyebilmekte 

ya da izlenebilmektedir. 

• Podcastler artık işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmaları ve marka 

bilinirliği için yeni bir trend halini almıştır. Her geçen gün artan 

popülaritesi ile podcastler işletmelerin etkin kullandığı ve işletmeye 

erişmek için pek çok kişinin tercih ettiği bir uygulama olmaktadır. 

• Hedef kitleye ulaşmak, kitleyi büyütmek ve markanın hedef kitle 

içerisinde farklı konuma gelmesini sağlamak için en ideal araçlardan 

biri olan Podcastler, işletmelerin oldukça önemli bir tanıtım aracı ve 

interaktif bir pazarlama stratejisi haline gelmektedir. 

• Podcast yayını yapmak için basit birkaç ekipman yeterlidir ve ilave 

bir maliyet gerektirmeyen basit araçlardır. Podcastler işletmelere, 

yapılacak yayınlarda kullanmak amacıyla gerekli ekipmanın tedariki 

için bir defaya mahsus olmak üzere maliyet oluşturmaktadır. 

• Hedef kitleyi oluşturan bireyler, araç kullanırken, ev işlerini yaparken 

ya da yürürken blog yayınlarını okuyamaz ancak dinlenebilen 

Podcastler yoluyla işletmeler hareket halindeki müşterilerine 

ulaşabilmektedir. 

• Birçok birey okumak yerine dinleme/izlemeyi tercih etmektedir. Bu 

tür insanlar Podcastlere doğal bir uyum sağlamaktadır. 
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• Podcastler işletmelerin sahip olduğu tüm sosyal medya hesapları için 

etkili içeriklerdir.  

• Müşterilerle daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurmak istediğinizde 

ses, dinleyicinin sözlerinizin arkasındaki duyguyu duymasını sağlar. 

Podcastler, işletmeler için müşterilerinin olduğu her yerde 

olabilmesini sağlayan dijital pazarlama stratejilerinde önemli bir 

araçtır.  

• İşletmeler, pazarlama stratejilerinde Podcast kullanarak dijital 

varlığını genişletecek, etkili bir içerik oluşturarak öne plana çıkmak 

web sitesi trafiğini de artırabilecektir. Dinleyici/kullanıcılar 

işletmenin ürün veya hizmetlerinden haberdar oldukça, daha fazla 

bilgi almak ya da varsa soru sormak için sosyal medyaya 

yönlendirilebilecektir. 

5. Sonuç ve Öneriler 
Pazarlama, geleneksel anlayışını dijital pazarlama anlayışına bırakmaya 

başlamıştır. Dijital pazarlama; teknoloji kullanılarak tanıtım, reklam ve satış 

yapmak şeklinde tanımlanabilir. Ölçülebilir bir pazarlama sistemi sunabilen ve 

hedefinde tüketicilerin etkilenmesini sağlamak olan  “dijital pazarlama”, 

içerisinde halkla ilişkiler, reklam, satış vb. türlü disiplinler bulunan ve bu 

yollarla hedef kitlesine mal ya da hizmeti ulaştırmaya çalışan sistemlerdir. 

Doğru zaman ve doğru yerde uygulanan dijital pazarlama stratejileri, 

işletmelerin satış hedeflerine önemli ölçüde hizmet etmektedir.  

İşletmeler pazarlama faaliyetlerini etkin kılmak ve planlı bir biçimde 

yapmak, hedef kitlelerine ulaşarak satışlarıyla birlikte marka bilinirliklerini 

artırmak amacıyla dijital pazarlamanın mevcut araçlarından olan, sosyal medya 

pazarlama, e- posta pazarlama, arama motoru optimizasyonu (seo), içerik 

pazarlama, vb. çeşitli platformlar kullanmaktadırlar. İşletmelerin kullandıkları 

dijital pazarlama araçlarına, son yıllarda dünya çapında ziyadesiyle ilgi gören, 

ücretsiz üretilebilen yeni medya ses/görüntü içerikleri olan,  Podcastler de 

katılmıştır. Podcastler, belirli zaman veya mekâna bağlı olmadan, taşınabilme, 

cihaza indirilme, tekrarlanabilme, kolay erişilebilme konularında kapsamlı ve 

pratik özelliklere sahip, çeşitli sosyal platformlarla da etkileşim halinde olan en 

yeni dijital medya üretim araçlarından biri olarak kendisini ortaya koymaktadır. 

“Podcasting”, çevrimiçi yayınların kullanıcılarına abonelik yoluyla 

ulaştırılması şeklinde tanımlanırken, “Podcast”  ise dijital cihazlar yoluyla 

dinlemek/ izlemek amacıyla dağıtılan ses/görüntü dosyaları olarak 

tanımlanmaktadır. Bu dijital ses/görüntü dosyalarını yapan ve yayınlayanlara 

da “Podcaster” adı verilmektedir.  

Podcasting, işletmeler arasında popüler bir dijital pazarlama aracı 

olmaya başlamıştır. Podcastler de bireylerin ve işletmelerin kendi içeriklerini 

üretebildiği, kolaylıkla kullanabildiği, kitlelerine rahat ve kısa yoldan 
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ulaştırabildiği oldukça önemli mecralar haline gelmiştir. Üretmesi kolay olan, 

oldukça yoğun geri bildirimlere sahip ve dünya çapındaki sektörlerdeki birçok 

işletme için bu dijital pazarlama aracının popülerliği her geçen gün biraz daha 

artmaktadır. İçerik üretim sürecinde, herhangi bir editoryal mekanizma 

müdahalesine takılmadan, ücretsiz ve az maliyetle ev ortamında bile üretilebilir 

olması, kullanıcının üretici, üreticinin de kullanıcı olabildiği, herhangi 

ekonomik ve hiyerarşik sürece takılmadan kendisini özgürce ifade ederek, 

istediği gruba aidiyeti olan sıradan insanların mecrası olabilme gibi özelliklere 

sahip olması, Podcastin yeni bir medya olmasıyla birlikte alternatif medya 

olması potansiyeli bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Podcastlerin, içerik 

üretenlerin amaç ve isteklerine göre diğer medya araçlarına alternatif olma 

potansiyeli taşıdığı, aynı zamanda hiyerarşi ve müdahale neticesinde dışarıda 

kalan fikir ve grupların seslerini duyurabilmesi açısından da oldukça önemli bir 

mecra olacağı sonucunu doğurmaktadır.  

İşletmelerin dijital pazarlama açısından da Podcast yayını yapmaları 

gerekliliği şöylece sayılabilir;  

• Hedefleri doğrultusunda ve ölçülebilirliği sayesinde hedef kitlesinin 

özelliklerini iyi bilen reklam verenlerin faydalanabileceği yüksek 

etkili bir mecradır.  

• İşletmeler, markalarına ait hikayeleri anlatmak ya da web sitelerini 

tanıtmak, sektördeki güçlerini, başarılarını paylaşmak, rakiplerinden 

farklı bir imaj oluşturmak için Podcastleri kullanabilirler. 

• Hedef kitlelerinin ilgisini çekecek ilginç konularda düzenli içerikler 

üreterek onların markalarıyla iletişimde kalmasını sağlayabilir, web 

sitelerine veya blog sayfalarına entegre edecekleri podcast sunucuları 

sayesinde müşteri katılımını artırabilirler. 

• Podcast yayınları yoluyla karşılıklı etkileşime giren hedef kitleler, bu 

etkileşimler sonucunda zaman içerisinde işletmenin mal ve 

hizmetlerine daha fazla eğilim gösterecektir böylece gerek satış 

gerekse marka bilinirliği oranlarının artmasını sağlayabilirler. 

• Yapılan podcast yayınları, her müşterinin kendini özel hissetmesini 

sağlayarak, sadık ve memnun müşteri potansiyeline ulaşılabilir. 

• Hedef kitleye, yapılan podcast yayınlarına ilişkin doğrudan soru 

sorabilecekleri, cevap verebilecekleri, geri bildirimlerde 

bulunabilecekleri bir e-posta adresi sağlamakla, yayınlar için yeni 

içerik materyalleri elde edilebilir, sorular cevaplanabilir veya geri 

bildirimler değerlendirilebilir. 

Podcastler, etkili, düşük maliyetli, etkileşimli, yapılması kolay olan bir 

dijital pazarlama stratejisi isteyen ve site trafiğini artırmayı hedefleyen 

işletmeler için fevkalade bir platformdur. 
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GİRİŞ  

Bazen bir şehirde uzun bir gezintiye çıkıldığında orada görülebilecek 

detayların sayısı da artacaktır. Şehirdeki her sokak, cadde, meydan, park ve 

yapılar o anki kadraj içerisinde yer alır. Küçük ya da büyük her şey, o çerçeve 

içerisinde bir yer edinir. Böyle bir gezinti sadece şehrin sınırlı bir sokağında 

ya da pazarında yapılsaydı ne değişirdi? Görebileceğimiz teferruatlar, 

çerçevenin içine sığan devinimler değişir miydi? İşte, uzun metraj ile kısa 

metraj arasındaki en temel ayrım da bir şehir ile o şehrin kenar sokakları 

arasındaki fark gibi düşünülebilir. Uzun metrajda sokakların, caddelerin sayısı 

(mekân) hikâyenin kapsamı hakkında bilgi aktarırken, caddede gördüğünüz 

insanlar (karakter sayısı) oyuncu kadrosunun genişliğini temsil eder. Uzun 

metrajda olabildiğince gezilecek mekânlar vardır, karakterler fazla ve zaman 

kavramı geniş bir bağlamdadır. Ancak kısa filmde esas belirleyici durum, 

kestirme yollara başvurulması gerektiğidir. Bir filmdeki hikâyenin farklı 

zaman dilimlerinden oluşması muhtemeldir. Örneğin sabah başlayıp birkaç 

gün, hafta, ay, hatta yıl süren hikayeler olabildiği gibi günün sınırlı bir vaktine 

odaklanılması da uzun-kısa arasındaki zamansal farklılığı ifade etmek için 

düşünülebilir.  

O halde kısa için formül şu olabilir: [Sınırlı] + Mekân + Zaman + 

Karakter + Olay. Tıpkı matematiksek bir denklem gibi, “sınırlı” parantezinde 

diğer unsurların değişmesi kısa filmi tanımlamaya yetecektir!  

Türü ve formatı ne olursa olsun film yapımının üç aşamalı bir haritası 

vardır. Bu aşamalar tıpkı bir kompozisyonun yapısı gibi giriş (fikir aşaması, 

fikrin senaryolaştırılması), gelişme (filmin çekiminin yapılması, sahne 

tasarımı ve mizansen) ve sonuçtan (kurgu, renk düzeltme, ses miksajı, müzik, 

dağıtım) müteşekkildir. Bu çalışmanın asıl amacı, kısa filmler yapmak isteyen 

genç sinemacılara bu işin ilk aşaması yani yapımdan önceki aşamadan söz 

etmektir. İlk basamak ya da başlangıçta senaryo süreci, bir pergele 

benzetilebilir. Pergelin bir sabitesi, kaynağı, ana koordinatı olmak zorundadır. 

Aksi durumda merkezi olmayan bir işin, sürecin sağlıklı sonuçlara ulaşması 

pek mümkün değildir. Bir kısa film fikrinin ortaya çıkarılması için senaryo 

yazım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu çalışmada, kısa 

film yapımında senaryonun önemine, senaryo yazımında dikkat edilmesi 

gerekenlerden söz edilmektedir. Film yapımında senaryo yazımı haricinde 

çekim senaryosunun hazırlanması ve senaristin hayalinin betimlenmesinde 

storyboard (resimli taslak) çiziminin işlevlerinin açıklanması bu çalışmanın 

esas çerçevesini izah etmektedir.  
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Daha çok genç sinemacıların rağbet duyduğu bir alan olan kısa film 

yapımı, çoğu zaman senaryo sürecine ve onu oluşturan alt parametrelere 

gereği gibi önem verilememesi ile sonuçlanır. Bu durum, yapılan işin sanatsal 

boyutunu, sinematografik değerini ve anlamını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Senaryo yazım kurallarına uymadan ve senaryo 

yazımının aşamalarını öğrenmeden/araştırmadan, çekim senaryosu ve 

storyboard oluşturmadan, filme konu olan öykünün sadece fikir düzeyinde 

kalması söz konusu olmaktadır. Senaryo taslağının geliştirilmemesi, bunun 

akabinde yazılı hikâyenin kısa filme dönüştürülmesi sonucunda ise gerek film 

tekniği, film dili ve sinematografik anlatımda sorunlarla karşılaşıldığı 

gözlenmektedir. Bu sebeple çalışmamız, kısa film yapımında senaryo 

sürecinin daha ayrıntılı olarak düşünülmesi için bazı uygulamalardan söz 

etmeyi, senaryo yazımı için öneriler getirmeyi ve senaryoyu bir bütün olarak 

anlamanın gereklilikleri üzerinde düşünmeyi amaç edinmektedir. Bunun 

yanında çalışmanın hedefinde bilgisayar tabanlı senaryo yazımı için 

geliştirilmiş Movie Magic Screenwriter’da bazı püf noktalardan 

bahsedilmekte, senaryonun çekim senaryosu ile ilişkisi örneklerle gösterilerek 

çeşitli tablolar oluşturmanın film yapımındaki işlevleri açıklanmakta ve 

Storyboarder bilgisayar uygulaması üzerinden temel çizimlerin nasıl 

yapıldığının bilgisi aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, film yapımındaki 

ilk aşamasının (pre-production) uygulamalı adımlarını göstermekte, kısa 

filmle uğraşanlara önemli bilgiler aktarmayı amaç edinmektedir. 

Her Şeyin Başı Senaryo! 

Üniversitede yürütmüş olduğumuz derslerde altını fazlaca çizdiğimiz 

bir mevzu var: Senaryolar yazmak, özgün hikâyeler üretmek! Kısa metraj ya 

da uzun metraj film yapmak için olmazsa olmaz kaynağınız sağlam temelleri 

olan fikirlerinizdir. Zaten bu, pek çok kişinin ve özellikle film üretenlerin de 

vurguladığı bir noktadır. Çünkü bir filmin kendisi en başta zihinsel bir 

süreçtir, düşünmeye başlayıp tasarlamak için yola koyulduğunuzda film 

olgunlaşmaya başlayacaktır. Ancak sanıldığının aksine düşünme, yazma, 

tasarlama, senaryolaştırma aşaması öyle basit süreçlere dayalı bir eylem 

değildir. Bir usule, özveriye, emeğe, sistematik düşünmeye ve sürdürülebilir 

hayaller kurmaya dayalı olmalıdır. Gerçi Rickey Bird (2017) ucuz filmin püf 

noktalarından söz etse de şunu ekler: Hemfikir olmamız gereken, film 

yapımının kolay bir süreç olmadığı gerçeğidir. Bunu anlamanın en basit yolu 

yazar Rickey Bird tarafından kaleme alınan eserde on beş farklı bölümün 

olması ve her bölümün film yapımında önemli parametreleri içermesidir. Bird 
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de aynen düşündüğümüz gibi, bir film yapımcısı, yönetmen olmak istiyorsak 

buna ileri derecede odaklanmanın şart olduğunu kısa filmlerle uğraşmak 

isteyenlere hatırlatır. Bu anlamda “her şeyden önce, ne olursa olsun olumlu 

bir bakış açısına sahip olmak” gerektiğini akıllardan çıkarmamak 

faydamızadır.  

 

 

Resim 1: Senaryo süreci ve pergele (fikre) odaklanmak 

(Kaynak: www.artnews.com, 2023)  

 

Belki kısa film yapımında onlarca şeyi sıralamak da anlamsızdır ve 

Roberta Marie Munroe’un (2015) yazdığı eserden bahsetmek gerekecektir: 

Bir Kısa Film Nasıl Yapılmaz! Her zaman bir şeyin nasıl olduğunu değil de 

nasıl olmayacağını düşünmek ilginç gerçekten değil mi? Munroe da kitabında 

kısa filmlerin nasıl yapılamayacağını senaryo ve öykü yazımından festival 

sürecine kadar ayrıntılı olarak anlatır. Tıpkı bu eserin başlığı gibi, bir kısa 

filmin nasıl olamayacağı üzerinde düşünelim. Neydi ilk husus? Fikirlere, 

öykülere, senaryolara sahip olmak değil mi? Sadece bu yetiyorsa yazarlar 

uzun uzadıya senaryo haricinde senaryoda taslaklar ve aşamaları, planlar, 

kamera, lens, ışık, renk, oyunculuk, ses tasarımı, görüntü yönetimi, müzik, 

ekipleri kurmak, mekân keşfi, bütçe, kurgu, afiş tasarımı, web sitesi, 

festivallere katılım gibi başlıklardan niçin söz etmektedir? Evet, en önemli 

aşama film yapımının temellerinden senaryo/fikir/öykü, ancak bu temel 

üzerine yükseltilecek binanın da farklı bileşenleri olduğunu gözden kaçıracak 

mıyız? Aynen sıfırdan bir bina yapmak gibi kısa filmler yapmanın da 

merhaleleri vardır ve bu adımların doğru bir şekilde atılması zaruridir. 

Munroe’nun sözün hakkını da vermek gerek: Bir diplomaya sahip olmak, 

bağımsız film yapım becerilerini geliştirmenize yardımcı olacak tek şey 

değildir! 
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Senaryo süreci için en önemli adım, bu konuda yazılan eserleri 

okumaktan geçer. Bir işi öğrenmek için o alandaki eserleri okumanın faydası 

olacaktır elbette. Fransız ya da Amerikan formatı olsun, senaryoyu kaleme 

almadan önce iyi bir fikir aklınıza geldiyse bunu cep telefonunuza mutlaka ses 

kaydıyla kaydedin, notlar kısmına öyküyü yazın. Bu sadece başlangıç için 

önemli çünkü akla gelen her öykünün senaryolaştırılması mümkün 

olmayabilir. Bazen onlarca öykü gelir aklınıza, detaylandırmak için daha fazla 

zaman ayırmak lazım. Burada önemli bir soruna dikkat çekmeliyiz. 

Senaryonuza, fikrinize gösterdiğiniz özen yapacağınız kısa filmin çerçevesini, 

adımlarını daha iyi belirleyebilmenize olanak sağlar. Kısa bir süre içinde 

üretilen bir fikrin hayata geçirilmesi, bu işe yeni başlayanlar için normal 

şartlarda pek de olumlu sonuçlanmayabilir. Elbette bir öykü ortaya 

çıkarıldığında ve bir süre detaylandırıldığında film yapımına geçilmek istenir 

haklı olarak. Unutulmaması gereken yapılacak işin, işlemlerin ne kadar 

sağlıklı bir şekilde tasarlandığıdır. Bu noktada iki önemli eseri, kısa film 

sevenler ve film yapmak için önermek isterim. İlki Senaryo Yazımı: Sinema ve 

Televizyon İçin (Miller, 2016), diğeri de Literatür Yayınlarından çıkan 

Senaryo Yazımı (Hunt, Marland, & Richards, 2014) adlı kitaptır, bu kitap aynı 

zamanda film yapımı temelleri dizisinde ikinci eserdir. William Miller’in 

Senaryo kitabından edindiğim ve derslerimde de sürekli altını çizip kendimce 

yorumladığım bir yöntem var fikir/senaryo sürecine dair. Birçok kişinin 

hoşuna gitmeyebilir, uygulamak da istemeyebilir. Nihayetinde bu yazarın 

kavramsallaştırdığı ve naçizane şahsımın da yorum kattığı bir yoldur. Senaryo 

yazımıyla ilgili başka formülleri, yolları denemek de tercih edilebilir bir 

durumdur. Miller’in üzerinde durduğu husus, senaryo sürecinde ilk taslağın 

üretilmesi ve ardından ikinci, üçüncü taslaklara geçiş ve son aşamada final 

taslağının tamamlanmasıdır. Miller’in altını çizdiği uygulamayı biraz daha 

betimleyelim. 

Bir fikir ya da senaryo üzerinde çalışılacak ise öncelikle bir kâğıt 

(bilgisayar, tablet) ve bir kalem (mouse, klavye) ile bu sürece başlanmalı, 

kesinlikle sessiz bir ortam ve mümkün olduğunca akşamın ilerleyen 

vakitlerinde yazım işlemine başlanabilir. İlk taslakta aklınıza gelen her şeyi 

yazabilir, bir kurala bağlı kalmayabilir ve yazım işlemi bittiğinde bir sonraki 

gün, saat ve ortam hazırlanıp ilk hikâyenin yazılı olduğu kâğıtları kesinlikle 

incelemeden, bir tarafa bırakırcasına süreç işletilmelidir. Elbette her iki 

aşamada da aynı hikâyeye sadık kalacak ancak burada bir yazar olarak sizlerin 

farklı olarak ne ürettiğiniz, olay örgüsünü, başlangıç ve bitişi nasıl 

tasarladığınız, diyalogları nasıl tanımladığınız önemli olacak. Velhasıl bu iki 
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aşamada senaryonun biçimine ve muhtevasına neler katabildiğiniz önemli. 

Şöyle de düşünülebilir. Bir öğrenci iki ayrı günde aynı dersin sınavına girerse 

ve sorular da aynı olursa, bu sınavlarda yazılanların birbiriyle yüzde yüz 

ölçüşmesi mümkün müdür? Bir olayı, hikâyeyi farklı zamanlarda tamamen 

aynı formatta anlatabilmek olası mıdır? Karakterler, yer, zaman, olayların oluş 

sırası, diyalog, sahne gibi unsurular tıpatıp aynı olabilir mi? İşte bu sebeple 

önemli olan bu iki aşamanın ardından üçüncü gün üçüncü taslağı yazabilmek 

ve bir ya da iki gün aradan sonra tüm taslakları karşılaştırıp final taslağa 

ulaşmak. Örneğin Pazartesi, Salı, Çarşamba taslaklar yazıldı Perşembe veya 

Cuma günü de üç taslak karşılaştırılıp final taslağına karar verilmesidir. Bir 

senaryonun sağlam temellere oturması için bunun gibi yöntemlerin denenmesi 

ve düşüncelerin ete, kemiğe büründürülmesi icap etmektedir. Bu noktada genç 

sinemacılara tavsiyem, üzerinde ciddi bir kafa yoramadıkları, senaryolar 

üzerinde gerekli adımlar, değişimler yapılmadan hızlıca film yapımına 

teşebbüs edilmemesidir. Film yapmanın en büyük zorluğunun düşünsel 

süreçte gizli olduğunu düşünüyorum. Genç bir yönetmenin senaryosuna bağlı 

kalması ve çalışmasına final halini vermesi ile nerede, nasıl ne gibi hamlelere 

başvurması da açıklık kazanacaktır. Dolayısıyla bir film yapabilmek için çoğu 

kez o senaryonun, sizin uykularınızı da bölmesi gerektiğini hatırda tutun 

derim! Yapmak için yazmak, daha etraflıca kaleme/klavyeye sarılmak gerek! 

Literatür Yayınları’ndan çıkan Senaryo Yazımı (Hunt, Marland, & 

Richards, 2014) kitabı ise genç sinemacılar için daha farklı bir kapı 

aralamaktadır. Bu eser film sanatıyla uğraşan kişilere kült filmler izlemeden, 

filmlerle ilgili temel kavramları okumadan, kısa filmler izlemeden, izlediğiniz 

bir filmi yeniden çekmenin yollarını aramadan film yapımına girişmenin 

handikaplarını anlatıyor kanımca! Çünkü bu eserin her satırında çok kıymetli 

bilgi, düşünce ve yorumların yattığı açıktır. Kitabın yazarları bize “aklınızı 

başınıza alın, film deyip geçmeyin, bir film yapmanın dağarcıklarını 

ıskalamayın” mesajını aktarırcasına bilinçli ve iyi bir okuyucunun film yapım 

süreçlerini daha iyi kavrayabileceğine bizi çağırmaktadır. Bu eserin güzel 

tarafı ise önceki paragrafta bahsettiğimiz senaryo taslak yazımı aşamalarını 

bir kısa film (İyi Bir Fincan Çay) üzerinden derinlemesine analiz etmesi, 

senaryolardaki değişimin yalın biçimde gösterilmesi ve bir kısa filmde 

karakter, zaman, mekân ve olay örgüsü gibi başlıkları esas alarak basit bir 

hikâyenin bile nasıl değişim geçirdiğini genç sinemacılara anlatmasıdır.  

Burada zikredilen iki eser haricinde çok sayıda eserden de istifade 

edilebilir elbet. Senaryo üzerine yazılan eserler, kısa film yapımına meraklı 

olanlar için başvuru kaynağı niteliğindedir. Kısa film yapmak istiyorsanız 
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okumak, yazmak, izlemek, incelemek ve yeniden yazmak süreciyle de hemhal 

olmaya başlarsınız. Burada bir öneriyi daha iletmek isterim. Bazen bir filmi 

izleyip geçmemeli, o filmin derinlerine nüfuz edebilmelisiniz. Bu sebeple 

Agora Yayınlarından çıkan Kısa Film Senaryosu Uygulamaları (Soydan, 

2016) adlı eserdeki kısa film senaryoları ile kısa filmleri mutlak surette 

izleyin. Mesela Orhan İnce, Sinan Sertel, Abdurrahman Öner, Serhat 

Karaaslan, Koray Sevindi, Seyid Çolak, Yunus Namaz ve Cevahir Çokbilir’in 

kısa filmlerini video paylaşım sistemlerinden bulup izleyin ardından, kitaptaki 

ilgili senaryoları açıp okuyun. Düşündüğünüz, okuduğunuzun bir metnin 

birkaç dakika sonra görüntü halinde gözünüzün önünde olması sizlere 

bambaşka kapılar aralayabilir. Kendi yazdıklarınız üzerine böylesi 

hayalleriniz olsun, kendi hikâyelerinize güvenin ama bu hikâyeler anlattığımız 

üzere belirli aşamalardan geçsin, metinlerin hakkı verilsin ki hayalleriniz 

gerçeğe dönüşebilsin. Senaryo-film karşılaştırmasını uzun metraj filmlerde de 

yapabilirsiniz.  

Bu başlıkta bazı eserlerin okunması ve düzenli aralıklarla tekrarının 

olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Kısa Film Yazmak 

(Dancyger, 2005), Senaryo Nasıl Yazılır (Gözen, 2008), Senaryoda Dialog 

(Korz, 2011), Başol’un Senaryo Kitabı, Scher’in Senaryo Okumak, üç ciltten 

oluşan Sinema ve Videoda Kısa Film 1-2-3 (Rea & Irving, 2004), 

Sinematografi: Kuram ve Uygulama (Brown, 2014), Film Yapımının 

Temelleri (Barnwell, 2015) ve önceden de zikrettiğimiz üzere Senaryo Yazımı 

(Hunt, Marland, & Richards, 2014) adlı eser bu alana ilgililerin incelemesi 

gereken başucu kaynaklar arasındadır.  

 

Neden Kısa Film? 

La Ciotat’da Bir Trenin Gelişi’nde (1895), bir trenin bir tren 

istasyonuna girmesi olağan bir durum iken seyirciler için oldukça şaşırtıcı ve 

korkutucuydu, bizim için ise hiçbir anlam ifade etmeyebilirdi. İlk kısa 

videolar seyircide farklı meraklar uyandırdı ve zamanla konulu filmlerin 

üretilmesine geçildi. Adı çokça anılan ya da pek de bilinmeyen sinema 

emekçilerinin çabaları, bir sanat alanının çerçevesinin zamanla ne denli 

genişleyeceğini, gelişeceğini ortaya koydu. Sinemanın ilk günlerinde 

kameranın varlığı her şey demek olsa da filmin oluşturulmasında kurgunun 

keşfiyle beraber hikâyeler bambaşka bir hale dönüşmeye başladı. Kısa 

hikâyeler anlatan sanatçılar daha sonradan uzun hikâyeleri anlatma çabasına 

girerek kurgunun gelişimine katkılar sundular. Ancak şöyle bir durum var ve 
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filmlerle uğraşanlar da bunu yakinen görmüşlerdi: Kısa öyküler anlatmak, bir 

şeyi kısa yollardan anlatmak zor bir uğraştı!  

Başlıktaki soru cevabını bekliyor: Neden kısa film? Yönetmen için bu, 

en temelde bir tercih meselesi ve gördüğü rüyaya seyirciyi de inandırmasıdır. 

Yönetmen “bir hikâyeyi görsel olarak anlatmak, bir hikâyeyi yan yana 

getirmek” (Irving & Rea, 2006), istiyorsa o zaman kısa filmde bir araya 

getirdiği sözcükleri (planları) ve cümleleri (sekansları) ve hikâyeyi (filmi) 

belirli bir elekten geçirir, geçirmelidir. Kısa filmler yapmanın kendi içinde 

amaçları vardır. Düşünceleri görselleştirmek, ödüller kazanmak, daha sanatsal 

çalışmalara imza atmak, iyi bir yönetmen olabilmek, film yapımın her anını 

öğrenmek ve dahası… Kısa film bir gecede gördüğümüz sayısız hayalin 

içinden bir ân gibidir, rüyasını görmek isteyen yönetmen bunun için görsel 

hikâye anlatımının temel adımlarını takip eder. 

 

Ekipmansız Fikir ya da Fikirsiz Ekipman 

Hikâyeleri anlatmak için kısa film etkili bir mecradır. Ünlü yönetmen 

David Griffith de 1908 ve 1913 yılları arasında yaklaşık 450 kısa film icra 

eder (Dixon & Foster, 2008). Griffith’in film yapmak için gerek duyduğu 

aygıtlar başka sanatçılar için farklılık göstermiş olabilir. Bir yazarın eser 

üretebilmesi için kalem ve kâğıda, bir müzisyenin nota bilgisine ve müzik 

aletine, bir ressamın fırçaya, kâğıda ve boyaya ihtiyacı varken film yapmak 

isteyenin sadece kameraya/telefona sahip olması yeterli midir? Bir film 

yapımı her anlamıyla maliyetli bir iş olduğu için nitelikli olması için ekipteki 

herkesin katkısına, azmine ve özgünlüğüne ihtiyaç vardır. Yönetmenin ise 

film üretim sürecinin tüm basamaklarını ve nerede nelere ihtiyaç duyulduğunu 

bilmelidir. Burada bir yazar, ressam, müzisyenin yaptığı işin yönetmeninkine 

göre çok kolay olduğu anlaşılmamalı, film yapımının doğrudan bütçe 

gerektiren bir eylem dizisi olduğu hatırlanmalıdır. Elbette film yapımı için 

çeşitli ekipmanlara ihtiyacınız vardır, onlara sahip olmadan iyi bir çalışma 

ortaya koyabilmeniz kolay değildir. Üstelik film yapım ekipmanların sürekli 

değişmesi ve aynasız kameralar, lensler, ışıklar ve mikrofonlar başta olmak 

üzere teknolojik aygıtların film üretiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi 

ile kısa film yapımı da bundan nasibini almaya başladı. Filmler üretmek zor 

olduğu kadar düşük maliyetlerle bazı ekipmanlar temin edildiğinde gayet 

güzel işler çıkarılabileceğini de anlamaya başladık. Özellikle video paylaşım 

platformlarında içerikler üreten kullanıcıların deneyimleri kısa film yapmak 

isteyenler için oldukça önemli bir başvuru kaynağına dönüştü. Film 

yapımında kullanılan çeşitli ekipmanların tanıtımları ve kutu açılışlarına varan 
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bilgilerle hangi cihazın nerede, nasıl kullanılabileceğine dair önemli ipuçları 

paylaşılmaya devam etmektedir. Cevabı aranan soru burada şu olmalı: 

Ekipmana, tekniğe sahip olmak film yapımı için yeterli midir? 

Sinemaya ve film yapmaya meraklı öğrencilerimle de bu soruyu sık sık 

masaya yatırıyor ve ardından şunu diyorduk: Ekipman ve tekniğe sahip olmak 

her şey değildir! En basitinden şunu sorabiliriz kendimize. Şayet video 

çekmeye hevesli ve kendi kliplerini oluşturmayı hedefleyen biri iseniz, kendi 

akıllı telefonlarınızla neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Telefonunuzu 

bir defa da olsa ses kayıt cihazı olarak kullandınız mı? Telefonunuzu varsa 

kameranızı ne kadar yakından tanıyorsunuz? İki farklı telefonla bir sahne 

çekimi yaptığınız oldu mu veya buna iki farklı mobil telefonu ekleyip bir 

sahne çekimi yaptığınız ve elinizdeki görüntü, ses dosyalarını harmanlayıp 

‘edit’ler yaptınız mı? Bu soruları yöneltmedeki amacım videolar üretmek için 

herhangi bir teşebbüsünüzün olup olmadığı, elinizdeki imkânları ne kadar 

bilip sorguladığınız ve bunlarla ne gibi işler ürettiğinizdir. Dolayısıyla bazen 

yeterli ekipmanlara sahip olup içerik üretemeyen öğrencilerle karşılaşıyoruz. 

Kendilerinin de altını çizdiği nokta, kaseti başa sardığımız zamana götürüyor 

bizleri. İyi fikirler, kaliteli hikâyeler oluşturma konusunda yeterince cesaretli 

olamamak, senaryo yazım sürecinin bir çırpıda öğrenileceğini düşünmek, kısa 

filmler izlememek ve bunu alışkanlık haline getirememek, kısa film 

söyleşileri, yarışma ve festivallerine iştirak etmemek, kısa film 

yönetmenleriyle yapılan görüşmeleri izlememek ve film ekibinin neler 

yaptığından bihaber olmak, kısa film söyleşilerini okumamak, dinlememek 

gibi birçok sorunumuz varsa o zaman film yapmak için yanlış yerden 

başlıyoruz demektir. 

 

Kısa Film Yapımında Yol Haritasında Tretman Yazımı 

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş, kısa film senaryolarına yapım 

destekleri vermektedir. Örneğin e-Devlet üzerinden oturum açıp “Kısa Film 

Yapım Desteği” yazıldığında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 

Müdürlüğü’nün film (kısa ve uzun metraj film) desteklerine ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca son yıllarda sadece senaryo desteği veren pek çok yarışma olduğunu 

kaydetmek gerekir. Bunlar kısa filmle uğraşanlar için önemli ise buradan da 

başlanabilir elbette. Her şeyden önce kısa film yaparken önceliklerin ne 

olduğunu sorgulamak ve bilmek oldukça önem arz eder.   

Belirttiğimiz üzere gibi, kısa filmler yapmak bir ekip işidir yani 

organizasyonel bir süreçtir. Bu da doğrudan ekipteki herkesin görevi, alanı ve 

sorumlulukları, zorlukları olduğunu hesaba katmaktan geçiyor. Bazen ekip 
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olmadan da tek başına önemli işlere imza atanlar oluyor belki ama bunun çok 

istisna bir durum olduğunu belirtmekte fayda var. Sizler de hem senarist, 

kameraman hem de oyuncu ve yönetmen koltuğunda oturabilirsiniz. Bu ayrı 

bir meziyet, maharet ve bilgi gerektiriyor tabi. Ancak her yaptığınız iş, 

ürettiğiniz senaryo bu minvalde olamayabilir. Bazen şartlar gerektirdiği için 

senaryoya ve çekim senaryosuna yeniden çekidüzen vermeniz gerekebiliyor. 

Ekipteki kişi sayısını artırıp azaltma yoluna gidebilirsiniz. Sonuçta ekipte 

sizin haricinizdeki kişilerin projenizin neresinde yer alacağını bilmeniz, 

adımlarınızı buna göre atmanız gerekiyor. Filmin sahibi sizseniz çalışmanızda 

daha fazla ter akıtmayı göze almanız gerekeceğini bilirsiniz.  

Kısa film yapımında birçok önemli kavram vardır. Bunlardan biri de 

kuşkusuz, tretmandır (treatment). Bu kavram senaryo yazımında da sıklıkla 

karşılaşılan bir kavramdır. Film yapımında önemli kavramlardan biri de 

Tretman’dır (treatment) ve fikirlerin senaryolaştırılması, geliştirme noktasında 

öne çıkan bir kavramdır. Tretmanda senaryo fikri düz yazı halinde anlatılır, 

genellikle satış ve tanıtıma yönelik olarak hazırlanmış özeti ifade eder (Edgar-

Hunt, Marland, & Richards, 2014, s. 51). Filmin öyküsünün “iskeletini 

oluşturma, dramatik yapısını belirleme, tasvir etme, tretman yazımına geçme 

ve diyaloglarla ilgili her türlü yazılı aktiviteye” (Başol, 2010, s. 40) filmin 

yapımından önce ciddi bir emek ve zaman harcanır. Tretman diyalogsuz 

olarak tasarlanır. Bir senarist ya da yönetmen, senaryosunu oluşturmaya 

başlayınca olay örgüsü ve diyalog gibi bölümlerin tartışmasını yaptığı gibi 

tretman (ayrıntılı özet), outline (özet liste/sahne dökümü) ve senaryo 

aşamalarına da eğilmek durumundadır. Senaristin profesyonel yazma arzuları 

varsa, endüstrinin buna bağlı olduğunu kabul etmelidir. Tretmanla yakından 

ilgili bazı kavramlar ve aşamalar, endüstride karşımıza çıkmaktadır. Charlie 

Moritz (2008, s. 33) fikirlerin geliştirme aşaması kâğıt üzerinde yapıldığında 

sinopsis (özet), outline (özet liste/sahne dökümü/geliştirim), step-outline 

(sahnenin aşamalı ana hatları) ve scene-by-scene breakdown (sahne sahne 

döküm) kavramlarıyla karşılaşabileceğimizi hatırlatır. 

Grierson, belgesel kavramını ortaya çıkarmakla tanınan biridir ve 

kendisi film sürecini “gerçeğin yaratıcı bir şekilde ele alınması” olarak görür 

(Harvey, 2008, s. 13). Aynı yaratıcı süreç, yapım öncesinde yani düşünce, 

fikir, yazma aşmasında tretman ile çıkar. Tretman, senaryonun sahne sahne 

nasıl ilerlediğini gösterdiği gibi, dramatik kurgu ve karakterler hakkında da 

net bir fikir verir (Başol, 2010, s. 54). Tretman’ın özellikleri, birçok farklı 

etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yapılacak filmin kısa ya da 

uzunluğuna bağlı olarak tretmanın, okuyucunun dikkatini daha fazla 
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çekebilmesi önemlidir. Bir tretmanın asıl amacı, film projenizin özetlenmesi, 

açıklanması veya kabul ettirilmesine dayalıdır.  

Hem tretman hem de outline kavramı, senaryoyu yazma yolundaki ara 

adımlardır. Anlatının özetleridir, senaryodan çok daha kısadır. Öyküyü 

yapılandırmak ve yazmaya yardımcı olmak için oluşturulan ve senaryoyu 

kaleme alandan başka kimsenin göremeyeceği bu taslak, istenilen biçimlerde 

de yazılabilir. Ancak tretman, başkaları tarafından okunacak bir taslak olacak 

ise takip edilmesi gereken belirli yönergeleri olmalıdır (Wolff & Cox, 1991). 

Böyle bir yönerge için ilk olarak tretman genellikle düz yazı şeklinde 

hazırlandığı hatırlanmalıdır. Biçimsel açıdan kısa bir öyküye yakındır ve 

öykünün temel öğelerini, karakterlerin ve anlatım üslubunu içerir. Öykünün 

ana omurgası tretmanla sergilenebilir (Edgar-Hunt, Marland, & Richards, 

2014, s. 51) Bir tretman yazarken karakterlerin adı büyük harflerle yazılmalı 

ve ardından parantez içinde onların yaşı belirtilmelidir. Örneğin, “Odanın 

penceresinden dışarıya bakan YUSUF (27), neler olup bittiğini anlamaya 

çalışır” cümlesindeki gibi… Buna ek olarak tretmanda karakteri tanımlamak 

gereklidir çünkü öykünüz başlamadan evvel olanları anlatan kapsamlı bir arka 

plan mevcut değildir. Bu sebeple de öyküde nelerin olduğu, yaşandığı 

aktarılmalıdır. Tretmanda önemli bir husus ise tekniğe dair bilgi verilmemesi, 

kamera açıları, hareket ve yönlerinin açıklanmaması olup sahnede neler 

gösterildiğine vurgu yapılmalıdır.  

Güçlü bir tretmanın net bir başlangıcı olması, gelişme ve sonuca sahip 

olması beklenir. Tretmanın bir temâsı bulunmalı yani anlatının yapısını 

oluşturan bir öncülün yazılması ya da hikâyenin çözümünde ortaya çıkan 

temânın net ifade edilmesi gerekmektedir. Tretmanın apaçık bir ana fikri 

olmalı, hikâyenin ne hakkında olduğunun net biçimde ortaya koyulmalı, ana 

karakter iyi tanıtılmalı, kim olduğu ve ne istediği, amacının ne olduğu 

açıklanmalıdır. Tretmanda karakterlerin hedefleri kadar bu hedeflere 

ulaşmalarındaki şahika/engel/çatışmaların izah edilmesi son derece önem arz 

etmektedir. Bunun haricinde risklerin neler olduğu, karakterlerin hangi eylemi 

gerçekleştirdiği, çatışmanın nasıl çözüldüğü, karakterin nasıl değiştiği ve 

hikâyenin sonunda farklı olanın ne olduğuna cevap verilmesi de başarılı bir 

tretmanın unsurları arasında sayılabilir. Bunlara ek olarak Edgar-Hunt ve 

arkadaşları (2014, s. 52-54), başarılı bir tretman yazmak için bazı önerilerde 

bulunmakta ve bazı tretman örnekleri sunmaktadır. Neden-sonuç ilişkisini 

kurmak, ana karakterleri onları hikâyede karşılaşılan yerlerde tanıtmak, 

karakterin her zamanını değil sadece önemli vakitlerinden söz etmek, 

yazarların altını çizdiği unsurlar arasındadır. Tretmanla yapmaya çalışılan şey 
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filmi satmak, bir edebiyat eseri yaratmak değildir. Lucy Scher tretmanın en 

önemli nedenini, yazarın ya da yapımcının başka bir kaynaktaki öyküsünü 

ekrana uyarlamaya hazırlamak olarak izah etmektedir (2014, s. 107). Yazarın 

bahsettiği durum, öyküyü ekranda görebilmek için yeni anlatım yollarına 

başvurmaktan geçmektedir. Scher ayrıca, tretmanın yazara kısa ve özlü bir 

belge sağladığını; ilk taslak yazılmaya başlandığında öykünün amacını ve 

yapısını sağlamlaştırmaya kaynaklık edeceğini vurgular. İyi bir tretmanın 

akıcı bir anlatı diline sahip şekilde yazılması, güçlü bir biçimde görsellik 

barındırması, okuyucuyu karakterleri tanımaya ve öykü evrenini görmeye 

itmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. 

Tretmanın uzunluğu ile ilgili farklı görüşler vardır. Syd Field, tretmanın 

4 ile 20 sayfa arasında olabileceğini söyler ve hikâyenin olay örgüsünün 

gelişimini sahneler halinde ve detaylı biçimde tretmanla aktarmanın mümkün 

olduğuna değinir (2013, s. 275). Başol ise bir filmin ya da bir televizyon 

dizisinin bir bölümünün tretmanının uzunluğunun 10 ila 20 sayfa arasında 

olabileceğini kaydeder. Başol ayrıca uzun metraj ya da kısa metraj bir filmde 

tretmanın uzunluğunun değişkenlik gösterdiğini, uzun metraj için tretmanın 

20 sayfayı ya da bundan biraz daha fazlasını bulabildiğini ancak kısa 

filmlerde ise bir-iki sayfanın yeterli olacağını aktarmaktadır (2010, s. 153). 

Scher’e göre tretmanın uzunluğu 3 ila 10 sayfa arasında olmalıdır. 

Anlaşılacağı üzere tretmanın kapsamı ve önemine dair bir uzlaşı mevcut iken 

uzunluğunun göreceli bir durum olduğu açıktır. Tretmanın uzunluğu ile filmin 

uzunluğu (kısa, orta, uzun metraj) arasından doğrudan bir bağlantı olduğu 

görülmektedir. Lucy Scher de tretmanla ilgili kabul edilmiş bir film endüstrisi 

tanımı ya da standardının olmadığını açıklamaktadır.  

Senaryo, görsel betimleme ve diyalog da dâhil olmak üzere esasen 

outline ve tretmanın detaylandırılmasına dayalıdır. (Cooper & Dancyger, 

2004, s. 107). Sahnelerin dökümünün daha uzun hale dönüştürülmüş şeklini 

de ifade eden tretman, tıpkı senaryodaki sıralamayı esas alarak sahneleri 

birbiri ardına sıralamayı, her sahnenin de birkaç satırlık detaylı özetini içerir 

(Başol, 2010, s. 153). Türkiye’de film sektöründe senaryo için ayrılan 

zamanın genellikle kısıtlı olduğu, bu sebeple tretman yazmadan, birer 

cümlelik özetler yazıldığı, doğrudan sinopsis ve senaryo yazımına 

geçilebildiği ifade edilmektedir.  

Özetle, dramanın iki önemli kurala dayandığı, bunlardan ilkinin bir şeyi 

başarmak için harekete geçecek bir karakter/kahraman oluşturmaktan geçtiği, 

ikincisinin ise bu karakterin çatışmayla karşılaşmasını sağlamaya dayandığı 

unutulmamalıdır (Cowgill, 2005, s. 11). Sıfırdan bir fikir geliştirildiği ve 
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bunun bir yere sunulduğu ya da yazılması durumunda, bir tretman üretmenin 

zorunlu olduğu görülmektedir (Moritz, 2008, s. 34). Tretmanda anlatının 

yapısı ve dramatik bütünlüğü açıkça görülebilmeli; başka bir deyişle, 

okuyucunun ya da potansiyel alıcının, fikrin uygulanabilir/yapılabilir 

olduğunu görebilmesi son derece önem taşır. İyi bir tretman aynı zamanda 

senaryoyu geliştirmek için sağlam bir çalışma temeli oluşturmalıdır. 

Tretmanla ilgili bahsedilen hususların dramadan ayrı düşünülemeyeceği ve bir 

öğrenci kısa filminde dikkat edilmesi gerekenlerin not edildiği bir proje 

bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulanmalıdır. Senaryo yazımı 

sürecinde olduğu gibi tretmanda da klişelerden kaçınmak, karakterleri 

detaylıca açıklamak ve onların mantıklı motivasyonları ele almak ve hedefleri 

olduğunu vurgulamak son derece önemlidir. Son olarak “öykünün kurallarla 

değil ilkelerle, formüllerle değil evrensel biçimlerle, basmakalıplıkla değil 

özgünlükle, kestirmelerle değil bütünlükle, yazının gizemleriyle değil 

gerçekliklerle, taklitler üretmekle değil sanata hâkim olmakla” (McKee, 2011, 

s. 3-6) doğrudan alakalıdır.  

Bir kısa film yapılmak istendiğinde fikrin ortaya çıkmasından sonra 

bunun mutlaka tretmana dökülmelidir. Çünkü burada tretman bir film 

öyküsünün temel çerçevesi hakkında fikir vereceği gibi karakterler, olay 

örgüsü, mekan, diyalog, mizansen gibi unsurların da nasıl düzenleneceği 

noktasında yazara, yönetmene yol gösterecektir.  

 

Kısa Film Yapımında Yol Haritasında Uygulamalı Adımlar 

Senaryo yazımında en temel husus Fransız ya da Amerikan formatına 

bağlı kalarak ilerlemekten geçer. Unutulmaması gereken bir nokta da şudur: 

Senaryodaki her cümlenin bir kamera hareketi, çerçeveleme ve mizansene 

dayandığıdır. Yani aslında okuduğumuz her metin, diyalogun filmin yapım 

aşamasında gerçekleştiriliyormuşçasına düzenlemesi gereklidir. O halde 

senaryoda fazla bir cümle, gereksiz bir ayrıntı olamaz, olmamalıdır. Çünkü 

anlatıyı ilerletmeyen, öykülemeye katkı sunmayan sözcüklerin, hatta 

noktalama işaretlerinin de kullanılmaması gerekir. senaryoda bir nokta ya da 

virgül bile aslında çekimlerin yapılması sürecinde ve filmin oluşturulma 

evreninde bir anlam dağarcığına sahiptir. 

Burada iki farklı bilgisayar programından bahsetmek de yararlı 

olacaktır. Birincisi “Movie Magic Screenwriter” adlı bir programdır, bu 

program profesyonel düzeyde senaryo yazımının nasıl yapılması gerektiğine 

dair büyük kolaylıklar sağlamaya yardımcı olmaktadır. İkinci program 

“Storyboarder” olup, bununla da senaryoları görselleştirmek, sözcükleri 
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görünen, kavranan bir bilgi sürecine taşımak ve sahnelerin kurulumunun nasıl 

olacağı belirlenmektedir. Her iki program da özellikle kısa film yapımıyla 

uğraşanlar için oldukça bilgilendiricidir.  Movie Magic Screenwriter 

programının deneme sürümü www.write-bros.com/movie-magic-

screenwriter.html adresinde mevcuttur ve aynı şekilde Storyboarder programı 

da https://wonderunit.com/storyboarder/ adresinden indirilebilir. Her iki 

programla ilgili YouTube’da çok sayıda video dersler bulunabileceğini 

aktarmak gerekmektedir.  

Yukarıda bahsi geçen programlar kadar önemli olan ve kısa film 

yapımında çok fazla önemsenmeyen ya da unutulan/ötelenen bir aşama vardır: 

Çekim senaryosu oluşturmak. Bir senaryoda tekniğe dair ayrıntılan 

olamayacağından bunu çekim senaryosunda düşünmek ve ortaya koymak 

zaruri bir durumdur. Senaryoda okuduğumuz her cümle, duyduğumuz 

sözcüklerin tasarlanmasında çekim senaryosuna ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 
Resim 2: Aslında Adlı Kısa Film Senaryosu 

 

Örneğin yukarıdaki senaryoya ait bilgileri (başlık, diyalog, karakter, 

mekan, zaman… gibi) Movie Magic Screenwriter’da yazdığımızda buradaki 

sahneye ait teknik dökümü çekim senaryosunda göstermek gerekecektir. 

 

 

 

 

 

http://www.write-bros.com/movie-magic-screenwriter.html
http://www.write-bros.com/movie-magic-screenwriter.html
https://wonderunit.com/storyboarder/
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Tablo 1: Aslında Kısa Filmin Çekim Senaryosu 

NO PLAN/ 

ÖLÇEK 

KADRAJ-

İÇERİK 

SES 

MÜZİK 

TEKNİK 

ÖZELLİKLER 

S1. P1 Ayrıntı Plan Âdem’in çayı 

karıştırıp, bir şeyler 

anlatımıyla sahne 

başlar. 

 

Çay 

karıştırma 

50 mm lens 

S1. P2 Genel Plan, 

Omuz Plan 

ÂDEM: Arkadaşlar 

işin özü şu ki, 

nefsine 

hükmedemeyip 

alışkanlıklarını terk 

edemeyenler de 

kurtarılmayı hak 

ederler. 

 18 mm lens 

S1. P3 Omuz Plan,  

Detay Plan, 

Amors 

Sekar, Âdem’i 

iyice süzdükten 

sonra lafa atılır. 

 

SEKAR: Madem o 

kadar bilgilisin, o 

vakit sana bir 

sorum olacak 

dostum… 

 50 mm lens 

 

Yukarıda tablolaştırıldığı üzere, bir kısa filme ait senaryonun, çekim 

aşamasındaki biçimine dair bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında çekim 

senaryosunda belirlenmiş, mutlak surette uyulması gereken kuralların 

olmadığını ifade edilmelidir. Ancak burada önemli olan nokta, sahne 

numarası, plan ve ölçek, kadraj ve içeriği, sesler-müzikler, ses efektleri, diğer 

teknik özellikler gibi sütunların oluşturulması kısa film yapımının yol haritası 

için önemli bir ayrıntıdır. Bu ayrıntı incelendiğinde senaryoda görmediğimiz 

tekniğe dair tüm bilgilerin tablolaştırıldığında film ekibinin işini mutlak 

surette kolaylaştıracaktır. Bunun haricinde çekim senaryosunda hangi 

ekipmanın nerede durması gerektiği Storyboarder ile çizildiğinde yönetmen 

ve ekibi için büyük kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Altta da görüldüğü gibi, 

uygulama film yapımından önce fikirleri daha somut biçimlere dönüştürmeye, 

öykülerdeki ayrıntıları daha görünür hale getirmeye aracılık etmektedir. 
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Resim 3: Storyboarder Programı ile Senaryoyu Görselleştirmek 

 

Bir kısa filmin yol haritası için senaryo ne kadar önemli ise senaryoyu 

kurallara uygun ve standartlar çerçevesinde yazmak (screenwriter), tretman 

yazımını bilmek, resimli taslaklar çizmek (storyboard) ve en nihayetinde 

çekim senaryosu kullanarak tablolar oluşturmak da bir o kadar önemli 

parametreler olarak kabul edilmelidir.    

 

SONUÇ  

Bir film tamamlanıp onu büyük perdede izlemek çok keyif vericidir. 

Kişi kendi yaptığı çalışmayı ete kemiğe büründürmüş ise onun verdiği hazzı 

tarif etmek pek de kolay değildir. Kendi filminize verdiğiniz emek, aylar 

süren koşuşturma tamamlanıp akan yazıda (roll caption) kendi adınızı 

gördüğünüzde “vay be!” dersiniz içten içe. Bu filmde sadece siz değil belki 

onlarca kişi de görev almış olabilir. Özellikle böyle bir sahneyi akılda tutup 

bir kısa filmi mutlak surette sonuna kadar, film ekibinin tamamının adını 

gördüğünüz ve teşekkür kısmına kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz. Bir romanın 

son sayfasını okumadan kitabı bitirmek ile bir film ekibinin adını bilmeden, 

görmeden bitirmeyi eşdeğer buluyorum. Dolayısıyla nasıl bir kısa film olursa 

olsun film ekibinden haberdar olmak insana bambaşka yollar açabilir. 2014’te 

bir kısa film izlemiş ve sonunda film müziğinin ne kadar etkileyici olduğunu 

fark ettim. Bunu tecrübe ettikten sonra filmin sonundaki isimlerin, izlediğim 

filme ne kadar emek verdiklerini daha iyi anladım. 

Düzenli ve sistemli olarak haftada belirli bir sayıda kısa film izleyin. 

YouTube ve Vimeo’da izleyebileceğiniz sayısız kısa film mevcut. Bunun 

haricinde öğrenci iseniz mutlaka kısa film yarışmalarını ve bu yarışmalarda 
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önceki yıllarda ödüle layık görülen filmleri izlemenizi öneririm. Kısa film 

yapmak ne sanıldığı kadar kolay, ne de sanıldığının aksine o kadar da zordur! 

Kolaylık ve zorluk tamamen kişiye, şartlarına ve altyapısına göre değişebilir.  

Tek mekânda geçen kısa filmlere daha fazla zaman ayırmanızı tavsiye 

ederim. Kendi YouTube kanalımda (www.youtube.com/yunusnamaz) 

oynatma listelerimde 300’den fazla kısa film var. Bunlar arasında tek 

mekânda geçen birçok film var (Buhar, Sonuç, Masumiyetin Düşüşü, Ekmek 

gibi).  Bunlardan beğendiklerini not edip arkadaşlarınızla görüş alışverişi 

yapın ve sizler de tek mekân sahne çekimleri yapıp görüntü yönetimi, çerçeve 

içi anlatım, kadrajın estetiğine dair uygulamalar ortaya koyun.  

Cesaretli olun, aklınızdakileri kâğıda dökün! Otobüste, yürürken önemli 

bir fikir aklınıza gelebilir. Bunun için en hızlı yol hangisi ise (telefonla ses 

kaydı, dijital notlar, not defterine hatırlatıcı sözler) onu harekete geçirin ve 

ertelemeyin. Bazen küçük fikirler bir senaryoyu baştan aşağı değiştirebilir ve 

umulmadık kapılar aralayabilir.  

Bir film yaparken yol haritasına ve nasıl bir yola çıkılacağına 

odaklanılmalıdır. Filmin/hikayenin geçtiği sokaklar, köşe başları iyice 

araştırılmalı, yönetmenin ya da senaristin gördüğü, hissettiği manzaranın 

başkalarının da anlayabileceği biçimde düzenlenmesi, yansıtılması son derece 

önem taşır. Senaryoya gerekli özen gösterilmiş ve üzerinde iyice çalışılmışsa 

şöyle bir tabloyla karşılaşmak olasıdır: Bu hikâyenin figüranlarını gündelik 

hayatın içinde aramak ya da profesyonel oyuncularla çalışmak, mekânların 

geçtiği yerleri keşfetmek ve film için gerekli başlıkları belirlemek. Her iş gibi 

kısa film yaparken birtakım zorluklarla karşılaşabilir. Ancak unutmamak 

gerekir ki, ilk kısa filmlerini yapanlar da başta olmak üzere film yapmakla 

iştigal edenlerin film yapım sürecinde çeşitli zorlukların üstesinden gelmek 

için mücadele vermektedir. Bu sebeple yönetmenin sabrı ve özverisinin film 

yapımında oldukça kilit bir önem taşıdığı kabul edilebilir bir olgudur. Burada 

asıl önemli olan ise aksilikler, zorluklar ve istenmeyen durumlar açığa 

çıktığında kısa filmin yol haritasındaki alternatifleri kullanabilme becerisi, 

yetkinlik ve işi nihayete erdirebilme kabiliyeti ile karşı karşıya kalınır. 

Film yapımında ses tasarımı, dijital müzik yapımı, telifsiz (nocopright 

music) eserler, ışık kullanımı gibi daha özel alanlarda ihtisaslaşmaya özen 

gösteren küçük ekipler kurmak için çaba gösterin, olmazsa yönetmen olarak 

kendinizi bu konuda geliştirmeye çalışın. Kısa filmlere odaklanmak için köşe 

yazıları, söyleşiler, video konferanslar, ücretsiz derslerden mümkün 

olduğunca faydalanmaya çalışın. Kendi hayalinizi anlatmanız için öncelikle 

rüyanıza kendinizi inandırın, ilk rüyayı siz görün. Birçok kısa film üretmiş 
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biri olarak şunu açıkça belirtip cümlemi tamamlayayım. 2015’te çekmiş 

olduğum Masumiyetin Düşüşü adlı film düşlerime girdi, o zaman anladım ki 

önce kendi rüyalarımızın içine düşmeliyiz. Gerisi sabır, istikrar ve emek 

isteyen bir süreçten ibaret. 
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