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1.

Uluslararası
"YENİ DÜNYADA
İLETİŞİM" Kongresi

AÇILIŞ PROGRAMI- 09.30

-Açılış konuşması
Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ
-Belgesel gösterimleri
Prof. Dr. Sedat CERECİ
Prof. Dr. Sedat BENEK
-Sergi Açılışı
Prof. Dr. Suat GEZGİN
KONGRE TARİHLERİ
: 22-23 Şubat 2020
KONGRE YERİ
: OTEL SEYHAN
KONGRE ADRESİ
: Reşatbey Mh., Turhan Cemal Beriker
Bulv. 20/A, 01120 Seyhan/Adana - (0322) 455 30 30

Kongre Kuralları
Program bilimsel DİSİPLİN’ler gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol
ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız en geç 17 Şubat
2020 tarihine kadar iletisimiksad@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz. Programın yoğunluğu
sebebiyle değişiklik taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz
- Her bir sunum için ayrılan süre 15 dk’dır. Bir yazarın birden fazla sunumu varsa her bir sunum
için en çok 10-12 dk. Kullanabilir. Lütfen sürenizi aşmamaya özen gösteriniz.
- Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi
oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen
Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR.
- Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir
- Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde
yayınlanacaktır.
- Diğer yayın alternatifleri için kongre sonrasında ayrıca bilgilendirme mesajı gönderilecektir.
- Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile koordinatörlerimizin
sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim.
Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür
ederim.

Düzenleme Kurulu Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ

BELGESEL GÖSTERİMİ
22 ŞUBAT 2020 / SAAT 10:00-10:30

SERGİ AÇILIŞI
22 ŞUBAT 2020 / SAAT 10:40

KISA FİLM GÖSTERİMİ
22 ŞUBAT 2020

Oturum Başkanı:

T arih 22.02.2020

Zam an:

D r. Öğr. Üyesi Dilan ÇİFTÇİ

Cum artesi

11 0 0:1300

Yazarlar
D r. Öğr. Üyesi Pelin AGOCUK
D r. Öğr. Üyesi Dilan ÇİFTÇİ
Ö ğr. Gör. Dr. Hatice ÇAKIR
D r. Öğr. Üyesi Fırat SAYICI
Sai be PALA
Hamide SARITAŞ
Seher BAYAR
Seher BAYAR
İbrahim KARATAŞ
Nurselin AKER
Ramazan GÜNDOĞAN
Ö ğr. Gör. Burak SOMUNCU
Arş . Gör. Dr. Mustafa TEMEL

Konu Başlığı
ROMANDAN UYARLANAN HOLLYWOOD FİLMLERİNİN BETİMSEL
ANALİZİ
1980’Lİ YILLARDA KEMAL SUNAL FİLMLERİNDE TOPLUMSAL
CİNSİYET TEMSİLİ: ŞABANİYE, ŞEN DUL ŞABAN VE KILIBIK
FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
FİLM TANITIMINDA SOSYAL MEDYANIN BİRİNCİL ARAÇLARI
MEDYA ve ŞİDDET: TÜRK DİZİLERİNİN ŞİDDET KARNESİ
SEMPATİK ŞİDDETİN SUNUMU: “RAFADAN TAYFA” ÇİZGİ FİLMİ
ÖRNEĞİ
ÜÇÜNCÜ SİNEMADA VAROLMANIN DİYALEKTİĞİ: BABAM ASKERDE
VE GÜNEŞE YOLCULUK
HABERE ERİŞİM PRATİKLERİNİN TESPİTİ: ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Oturum Başkanı:

T arih 22.02.2020

Zam an:

D oç. Dr. Ali KORKMAZ

Cum artesi

13 3 0:1530

Yazarlar
Ö ğr. Gör. M. Özer ÖZKANTAR
D r. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ
D oç. Dr. Ali KORKMAZ
Ö ğr. Gör. M. Oğuz YEĞİN
D oç. Dr. Ali KORKMAZ
Ö ğr. Gör. M. Oğuz YEĞİN
M us tafa ÖCAL
Ö ğr. Gör. Burak İLİ
D r. Öğr. Üyesi İpek Fatma ÇEVİK
D r. Öğr. Üyesi İpek Fatma ÇEVİK
Ö ğr. Gör. Burak İLİ

Oturum Başkanı:

Salon:
-P rof. Dr. Suat
GEZGİN
Salonu-

Salon:
- P rof. Dr. Suat
GEZGİN
Salonu -

Konu Başlığı
AN ANALYSIS OF THE FILM METROPIA IN THE CONTEXT OF THE
POLITICAL ECONOMY OF THE COMMUNICATION
ARISING NETWORKING ACTIVITIES OF TURKISH FEMINISM IN
TWITTER
AV MEVSİMİ FİLMİNİN PROPP’UN İŞLEVLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
GÖSTERGEBİLİM BAĞLAMINDA İMGELERİN İNŞASI ‘RECEP İVEDİK
6’ FİLM AFİŞİ ÜZERİNE
TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNDE BAĞIMSIZ FİLMLERİN GÖSTERİM
İMKANI OLARAK ‘BAŞKA SİNEMA’ PLATFORMU
SANALDAN GERÇEĞE, GERÇEKTEN SANALA DALDIRMA

T arih 22.02.2020

Zam an:

Salon:

Prof. Dr. S ua t GEZGİN

Yazarlar
D r. Öğr. Üyesi Mahmut AKGÜL
D r. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
D r. Öğr. Üyesi Enes BAL
D r. Öğr. Üyesi Zehra ÖZKEÇECİ
D r. Öğr. Üyesi Olga UNTİLA
KAPLAN
Öğr. Gör. Dr. Dilek ULUSAL
Ö ğr. Gör. Dr. Rezal KOÇ
Seray YALÇIN
D r. Nesrin ÖĞÜT
D r. Öğr. Üyesi Rengim SİNE
NAZLI

Cum artesi

16 0 0:1800

- P rof. Dr. Suat
GEZGİN
Salonu-

Konu Başlığı
TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ
TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE SAVAŞLA ALAKALI OLARAK
GAZETELERE YANSIYAN HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE MAGAZİNLEŞME OLGUSU
İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN İÇERİĞİNDE “GÜVEN” EKSİKLİĞİ:
KİME İNANMALI?
TÜRK VE RUS AKADEMİK ÇALIŞMALARINDA YENİ MEDYA EĞİTİMİ
SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
MEDYANIN GÜNDEM KURMA GÜCÜNÜN KORONA VİRÜSÜ
HABERLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
TARİHİ ÇARŞILARDAN İSTANBUL KAPALIÇARŞI’NIN SOSYAL
MEDYA YÖNETİMİ VE VERİLERİNİN ANALİZİ
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KURMANIN YOLU: KÜLTÜRLERARASI
İLETİŞİM YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME
THE USE OF SOCIAL MEDIA IN THE NEWS PRODUCTION AND
SHARING PROCESS OF LOCAL REPORTERS: THE CASE OF BOLU

Oturum Başkanı:

T arih 22.02.2020

Zam an:

Prof.Dr. Sedat CERECİ

Cum artesi

11 0 0:1300

Yazarlar
Ö ğr.Gör. Çağrı GÜÇLÜTEN
Prof.Dr. Sedat CERECİ
Ö ğr.Gör. Çağrı GÜÇLÜTEN
D oç. Dr. Fatma NİSAN
Ö ğr. Gör. Işık TUNCEL
D r. Öğr. Üyesi Vacit Ertan
YILMAZ
Ö ğr. Gör. Erdinç YILMAZ
Ö ğr. Gör. Hakan BAKAR
Ö ğr. Gör. Recep ALTAY
Ö ğr. Gör. Recep ALTAY
Ö ğr. Gör. Hakan BAKAR
Sema YANMIYAN
Prof. Dr. Arzu KİHTİR
As soc. Prof. Müzeyyen Sevtap
AYTUĞ

Konu Başlığı
YENİ DÜNYADA YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI
GÖÇMEN VE SUÇ İLİŞKİSİ
KADINA ŞİDDETİN HABERLERDE SUNUMU: EMİNE BULUT ÖRNEĞİ
İNSANLARIN DOĞA ÜZERİNDE EGEMENLİK KURMASINA KARŞI
ÇIKAN BİR FİLMİN ELEŞTİREL ANALİZİ: “WOMAN AT WAR”
REALİTE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA BEN-ODAKLILIK VE
YENİ KONFORMİZM BAĞLAMLARINDA POSTMODERN KİMLİĞİN
YANSIMALARI: MODA KAHRAMANI REALİTE PROGRAMI ÖRNEĞİ
MEDYADA ÖZDENETİM: HÜRRİYET VE SABAH GAZETESİ OKUR
TEMSİLCİLERİNİN KÖŞE YAZILARINA YÖNELİK İÇERİK
ÇÖZÜMLEMESİ
POLİTİK BİR SORUN OLARAK CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ VE TÜRK
YAZILI BASINININ MESELEYİ ELE ALIŞ ŞEKLİ
BILGI İLETIŞIM TEKNOLOJILERI İLE TASARLANAN YENI
MEKÂNLAR: AKILLI KENTLER
NEW WORLD’S NEW TECHNICS OF FINE ARTS’ COMMUNICATION

Oturum Başkanı:

T arih 22.02.2020

Zam an:

Prof. Dr. Derya ÖCAL

Cum artesi

13 3 0:1530

Yazarlar
M i ne EREN
Çağl a IŞIK
Ö ğr. Gör. Sernur KARAOĞLU
Kadriye ONBAŞ
Prof. Dr. Derya ÖCAL
D r. Öğr. Üyesi Mustafa İŞLİYEN

Salon:
-Abdurrahim
KARAKOÇ
Salonu-

Salon:
- Abdurrahim
KARAKOÇ
Salonu -

Konu Başlığı
SOSYAL MEDYA KAYNAKLI OLAYLARIN GELENEKSEL HABER
MECRALARINDA KULLANIMI
SOSYAL MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA ÜNLÜLERİN
İNSTAGRAM PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
GÖRSEL DÜŞÜNME: İMAJLAR ÇAĞINDA REKLAMCILIK ENDÜSTRİSİ
DİJİTAL KÜLTÜRE GEÇİŞ SÜRECİNDE SÖZLÜ KÜLTÜR
PRATİKLERİNİN DİJİTALLEŞMESİ: NİNNİLERDEN BEYAZ
GÜRÜLTÜYE

D r. Öğr. Üyesi Fadime ŞİMŞEK
İŞLİYEN

DİJİTAL DÜNYANIN KÜRESEL DİLİ: EMOJİ VE TEMSİL

D r. Öğr. Üyesi Cihan OĞUZ

DİJİTAL HUZURSUZLUK: İLETİŞİMİN VE ZAMANIN HIZINA YETİŞME
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GÖRSEL DÜŞÜNME: İMAJLAR ÇAĞINDA REKLAMCILIK ENDÜSTRİSİ
VISUAL THINKING: ADVERTISING INDUSTRY IN THE AGE OF IMAGES
Prof. Dr. Derya ÖCAL
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
ÖZET
İnsan zihni, duyular aracılığıyla zaman ve uzam içerisinde dış dünyada gerçekleşen olay ve gelişmeleri
birer enformasyon olarak toplamakta ve işlemektedir. Duyu malzemesi, algılanma biçimleri ile
işlenirken, bireyde çeşitli kanılar ve tutumlar gelişmekte; algı malzemesi kullanılabilir hale gelirken
davranış açığa çıkmaktadır. Algılayan birey, zihninde birikenlerden hareketle çağrışımlar aracılığıyla
çeşitli yargılara ulaşmaktadır. Fiziksel dünyanın algılanması, bireyin geçmiş yaşamından aldığı
referanslar aracılığıyla yönetilmekte ve diğer bireylerle farklılık sergilemektedir. Reklamcılık
endüstrisinin manipülatif stratejileri ise algının imajlara dayalı yanılgıdan hareketle kurgulanmaktadır.
Bir satış stratejisi olarak imajlara başvurulduğunda doğrudan görme duyusuna seslenilmektedir. Görsel
algı aracılığıyla çözümlenmek üzere görsel dünyanın bir parçasından kesit sunulan reklamlarda bireyin
var olan tutum ve yargılarına gönderme yapılmasının yanı sıra fiziksel dünyayı genel geçer duygular
ekseninde algılatma çabası da öne çıkmaktadır. Reklam mesajında sunulan imajlar (imge, simge ve her
türlü görsel) amaçlanan anlam çıkarmasına katkıda bulunmakta ve anlamlandırma esnekliğini
kısıtlamaktadır. Kavramsal düşünme ağırlıklı olarak simgesel ve sembolik kurgu ile
gerçekleştirilmektedir. Reklam mesajı, süreci mekanikleştirmekte, düşünmeden koparılmış bir algı
açığa çıkarmaktadır. Sunulan imajlar genelliğe sahiptir, mutluluk, korku, heyecan ve sevgi gibi genel
duygulara hitap eder ve bireyin içgüdüsel tepkiler sergilemesini hedefler. Bu çalışma ile amaçlanan
imajları, genel dikkat çekme ve satışı sağlama ya da tüketimi sürekli kılmayı hedefleyen reklamların
günümüz tüketim toplumunu yeniden üretme yollarına eleştirel bir bakış sunmaktır. Bireyin reklam
mesajlarını algılama biçimlerini, satışın garantilenmesini sağlayan stratejiler ekseninde ele alan bu
çalışma, küresel ölçekte rekabet eden şirketlerin bireyin kimliğini postmodern dünyada tüketim odaklı
kurgulamasına kuramsal bir değerlendirmede bulunmaktadır. Çalışma, reklam ve reklamcılık
endüstrisini, pazarlama ve satış eksenli yapısı içerisinde tüketimi garantileyen mekanizması
bağlamında ele alması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda üretim-tüketim-reklam
ilişkiselliğinin imaj odaklı kurgu ve algı çerçevesinde değerlendirilmesi, günümüz toplumunun
dönüşen yapısının ortaya konulması açısından da gereklilik taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Görsel Düşünme, İmaj, Sembolik İletişim.
ABSTRACT
Through the senses, the human mind collects and processes events and developments in the outer world
in time and space as information. While the sensory material is processed with the ways of perception,
various beliefs and attitudes develop in the individual; behavior becomes apparent while the perception
material becomes available. The perceived individual reaches various judgments by means of
associations based on what is accumulated in his mind. The perception of the physical world is
managed through the references of the individual's past life and differs from other individuals. The
manipulative strategies of the advertising industry are based on the illusion of perception based on
images. When the images are used as a sales strategy, they are addressed directly to the sense of vision.
In the advertisements presented as a cross-section from a part of the visual world to be solved through
visual perception, in addition to referring to the existing attitudes and judgments of the individual, the
effort to perceive the physical world in the axis of generally accepted emotions also stands out. The
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images presented in the advertising message (image, icon and all kinds of visual) contribute to the
intended meaning extraction and limit the flexibility of the interpretation. Conceptual thinking is
mainly realized with symbolic and symbolic fiction. The advertising message mechanizes the process
and reveals a perceptible perception. The presented images have generality, address general feelings
such as happiness, fear, excitement and love, and aim to instinctive reactions of the individual. The
aim of this study is to provide a critical insight into the ways in which advertisements aiming to attract
general attention and provide sales or to sustain consumption, and to reproduce today's consumer
society. This study focuses on how individuals perceive advertising messages in the axis of strategies
that ensure sales, and makes a theoretical assessment of consumer competitiveness in the postmodern
world of companies competing on a global scale. The study is important in terms of addressing the
advertising and advertising industry within the context of its marketing and sales-oriented mechanism
that guarantees consumption. At the same time, it is necessary to evaluate the relationship between
production-consumption-advertising within the framework of image-oriented fiction and perception in
terms of revealing the transforming structure of today's society.
Keywords: Advertising, Visual Thinking, Image, Symbolic Communication.
GİRİŞ
“İmajlar dünyası”, günümüz yaşam biçimleri üzerinde önemli yönlendirmeleri bulunan, bireyin
yaşamına ve yaşam pratiklerine -bu çerçevede de toplumsal çevresi ve yaşam alanına- hakim olan
“görsellikler”i gündeme getirmektedir. Doğası gereği insan zihni, duyular aracılığıyla zaman ve uzam
içerisinde dış dünyada gerçekleşen olay ve gelişmeleri birer enformasyon olarak toplamakta ve
işlemektedir. Duyu malzemesi, algılanma biçimleri ile işlenirken, bireyde çeşitli kanılar ve tutumlar
gelişmekte; algı malzemesi kullanılabilir hale gelirken davranış açığa çıkmaktadır. İçinde
bulunduğumuz toplumsal yapı ise imajların yeniden yeniden kurgulanan örüntülerini sergilemektedir.
Oldukça gerçekçi olan imgeler, fikirlerin aktarımını kolaylaştırıcı rol oynarken; imge ve sembollerin
gerçeklikle bağlar kuracak çağrışımlara gönderme yapması da kurgusal olanla gerçek arasında bağ
kurulmasını kolaylaştırmaktadır. İnsan zihninin biçimsel özelliklere sahip imgeler üretme eğilimi,
algılama sürecinde de anlamlı biçim arayışının gelişmesine neden olmaktadır. Algılayan birey, özlüce
zihninde birikenlerden hareketle çağrışımlar yardımıyla kişi, nesne, olgu ve olaylara ilişkin yargılara
ulaşmaktadır. Fiziksel dünyanın algılanması, bireyin geçmiş yaşamından aldığı referanslar aracılığıyla
yönetilmekte ve diğer bireylerle farklılık sergilemektedir. Bununla beraber algı yönetim süreçleriyle,
genel duygu durumlarından hareketle bireyler üzerinde benzer anlamlandırmalar söz konusu
olabilmektedir. Bir algı yönetim aktörü olan reklamcılık endüstrisinin manipülatif stratejileri, algının
imajlara dayalı yanılgıdan hareketle kurgulanmasını sağlamaktadır. Bir tanıtma ve satış stratejisi olarak
kurgulanmış, çağrışımlar içeren soyut imajlara başvurularak doğrudan görme duyusuna
seslenilmektedir. Görsel algı aracılığıyla çözümlenmek üzere görsel dünyanın bir parçasından kesit
sunulan reklamlarda bireyin var olan tutum ve yargılarına gönderme yapılmasının yanı sıra bireye
fiziksel dünyayı genel geçer duygular ekseninde algılatma çabası da öne çıkmaktadır.
Günümüz toplumlarında beğeni ve ilgi çekicilik, ‘göze hoş görünme’ ve şeklin ‘iyice indirgenmesi’ne
dayanmaktadır. Soyut bir örüntünün kendi göndergesini yani işaret ettiğini belirtebilme becerisine
sahip olması önem taşımaktadır. “Potansiyel tüketiciler olarak medya izleyicileri, ticari ürünlere ve
kişiliklere fiziksel sahneler, duyuşsal ortamlar ve onların söz konusu ürünü kullanabilecekleri güncel
toplumsal durumlar vb. imgesel ortamlar yoluyla katılmaya teşvik edilirler. Önceden tasarlanmış bu
imgesel durumlar, tüketicinin zaten alışık olduğu kuşatılmış bir değer yapısı içerisine yerleştirilerek
ona sunulur” (Lull, 2001:24). Reklam mesajında sunulan imajlar (imge, simge ve her türlü görsel),
amaçlanan anlam çıkarmasına katkıda bulunmakta ve anlamlandırma esnekliğini kısıtlamaktadır.
Görsel imgeler aracılığıyla gerçekleştirilen firma ve/veya ürüne ilişkin tanımlama “güçlü sızma” etkisi
açığa çıkardığı sürece başarılıdır.
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Tüketici ile ürün arasında güçlü bağlar kurmayı amaçlayan, bireyin tüketim pratiklerini özellikle
günümüzde küresel ölçekli şirketlerin çıkarları çerçevesinde geliştirmeyi hedefleyen reklamcılık,
bireyin gerek çalışma gerekse boş zamanını ele geçirme yönünde işlevselliğe sahiptir. “Reklamcılık
endüstrisi temelde, tüketim faaliyetlerini biçimlendirerek pazarların derinleşmesine ve genişlemesine,
egemen güçlerin/işletmelerin hâkimiyetini koruyarak, firmaların var olma mücadelesini sürdürmesinde
vazgeçilmez bir konuma sahiptir” (Becan, 2016:27). Reklamlar aracılığıyla sunulan mesajlar odaklı
kavramsal düşünme, ağırlıklı olarak simgesel ve sembolik kurgu ile gerçekleştirilmektedir. Reklam
mesajı, süreci mekanikleştirmekte, düşünmeden koparılmış bir algı açığa çıkarmaktadır. Sunulan
imajlar genelliğe sahiptir, mutluluk, korku, heyecan ve sevgi gibi genel duygulara hitap eder ve bireyin
içgüdüsel tepkiler sergilemesini hedefler.
Bu çalışma ile amaçlanan, imajları, genel dikkat çekme ve satışı sağlama ya da tüketimi sürekli kılmayı
hedefleyen reklamların günümüz tüketim toplumunu yeniden üretme yollarına eleştirel bir bakış
sunmaktır. Bireyin reklam mesajlarını algılama biçimlerini, satışın garantilenmesini sağlayan stratejiler
ekseninde ele alan bu çalışma, küresel ölçekte rekabet eden şirketlerin bireyin kimliğini postmodern
dünyada tüketim odaklı kurgulamasına kuramsal bir değerlendirmede bulunmaktadır. Çalışma, reklam
ve reklamcılık endüstrisini, pazarlama ve satış eksenli yapısı içerisinde tüketimi garantileyen
mekanizması bağlamında ele alması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda üretim-tüketimreklam ilişkiselliğinin imaj odaklı kurgu ve algı çerçevesinde değerlendirilmesi, günümüz toplumunun
dönüşen yapısının ortaya konulması açısından gereklilik taşımaktadır.
SİMGESEL İLETİŞİM VE GÖRSEL DÜŞÜNME
İnsanlık tarihi boyunca, kendinden söz ettiren ve ulaşılan teknik bilgi-beceri düzeyini ortaya koyan
sembolik temsillere rastlanmaktadır. “Uzun yıllar boyunca ilk sembolik temsillerin otuz beş bin yıl
önce Avrupa’da ortaya çıktığına inanıldı. Ancak daha sonraki birçok belirtiler bu konudaki bilgilerin
çok uzun yıllar önce Afrika topraklarında var olduklarına işaret etmektedir” (Journet, 2009:147).
Mağara gravürleri, tahta oymacılığı, gerdanlıklar, boyama aletleri, zıpkınlar ve maddi kültürü temsil
eden buna benzer birçok araç, sembolik bir şifre sunumu ve sembolik kültür olarak
değerlendirilmektedir. İnsan zihninin soyut düşünme yeteneğini ortaya koyan motifler, kendiliğinden
ve tesadüfi olma durumunun mümkün olmadığını göstermektedir.
Sembolik etkileşimin bir uzantısı olarak insanların birbiriyle etkileşiminin temelini oluşturan ve
kültürel özellikler taşıyan dil, toplumun anlaşmaya ulaşmış olduğu gösterme ve işaret etme biçimidir.
“İnsanın yaşamsal etkinliğinin ürünü olan dil, anlatım ve bildirişim olarak ele alındığında konuşanın
(gönderici) düzlem olarak, seçtiği konu hakkında anlaşılmaya dönük açıklamalarda bulunduğu bir
araçtır” (Bülbül, 2005:11). Konuşma ve dinleme eylemselliği sürecinde açığa çıkan anlamlandırma
toplumsal bir üretime bağlı olmakla bireysel farklılıkları da içinde barındırır. İmgesel ve simgesel
düşünme, ilk çağlara değin uzanmaktadır. Yazılı kültüre geçinceye değin sosyalleşme sürecinde bir
araya gelme biçimleri ve ritüeller kültürün önemli bir parçası olmuş; tanıma ve ayırt etme amaçlı olarak
resimlerin basitleştirilen aktarım aracına dönüştüğü harf, sayı ve karakterler günümüze değin gelmiştir.
Yazınsallık bileşenlerine dayanan imgesel iletişim, çevresel ve kültürel edimlerin bir uzantısıdır.
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Günümüz bireyinin kendini ifade edişinde imge1 ve simge2 halen birer araç konumundadır. Bireyin
düşünüş ve kendini konumlandırış biçiminde de imgesel ve simgesel olan dikkat çekicidir3. Fiziksel
nesnelerin birey zihnindeki imgelemi ile görsel içeriği sadece şekle dayanan soyut görselliklerin
imgelemi oldukça farklıdır.

Zihinsel görüngü, tasarım, hayal anlamlarını taşıyan imge (image) kavramı, dış gerçekliğin zihinde gelişimi ve sonrasında
bir gösterge olarak tekrar görünür olma haline işaret eder. Zihin içerisinde birçok suret meydana gelir ve imge olarak açığa
çıkar. Bu bağlamda zihinsel bir yansıma olan imgeleme sürecinde, imge olarak var olan gerçeklik yeni bir varlık olarak
kendini imler (Altaş, 2018:2). “Sözcük-nesne, sözcük-düşünce arasındaki ilişki dilbilimsel-göstergebilimsel alan içinde
değerlendirildiğinden (M. Riffaterre, J. Kristeva ve F. de Saussure) yazınsal metinler düşüncelerin nesnelere (imgeden
nesneye) biçiminde dönüşümünden, metinlerin sözcüklerden oluştuğu sonucuna varılmaktadır” (Bülbül, 2005:14). “Bir
imge, simgenin kendisinden daha yüksek bir soyutluk düzeyindeki şeyleri betimliyorsa bir simge olarak davranır. Bir simge,
şey tiplerine ya da kuvvet gruplarına belli bir şekil verir. Elbette ki bir imge tikel bir şeydir ve örneğin bir imge köpek
kavramının ne olduğunu göstermek için bir köpeği gösterirse, bir şeyin yerine geçerek, bir simge olur” (Arnheim,
2005:160).
2
Birey, düşünerek soyutlama ve simgeleştirme işlevini yerine getirmektedir. İşaret eden birey, işaretler aracılığıyla
simgelere ulaşır ve bütün anlam ve ilişkiler dünyasını simgeler aracılığıyla kurgulamaktadır. Düşünen birey, düşüncelerini
ifade etmek için dile başvurur. Dil de toplumsal olarak üzerinde anlaşmaya varılmış simgeler dizgesidir. İnsan tarafından
üretilen simge ve semboller, matematiksel bir denge ve anlatım biçimine sahiptir. Anlam dünyası içerisinde semboller,
belirli bir fiziksel görünüşü temsil eder ve somut bir görünüşe bürünür (Frutiger, 1989:40).
3
Fransız psikanalist Jacques Lacan, Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına felsefi bir bakış açısı kazandırması açısından
öne çıkan kuramcıdır. Lacan’ın psikanalize getirmiş olduğu yeniliklerden ilki, 1936’da Uluslararası Psikanaliz Derneği’nin
Marienbad’da gerçekleştirdiği Kongre’de yapmış olduğu “Le stade du miroir” (Ayna Evresi) başlıklı sunumla olmuştur.
Lacan’ın kuramı, gerçek (R-real) olarak ifade edilen ve psikoza karşılık gelen bir dönemin yanında nevroza karşılık gelen
imgesel düzen (I) ve bireyin toplum ile olan ilişkisine karşılık gelen simgesel (S) denen üç düzen üzerinde kurgulanmıştır.
Simgesel, İmgesel ve Gerçek (symbolique, imaginaire and réel), Lacan’a göre insan gerçekliğinin üç farklı düzlemidir.
Lacan temel eseri olan Ecrits’de Öteki için “Dilde mesajımız bize Öteki’nden ve (…) tepetaklak gelir” tanımlamasını yapar
ve “bilinçdışı Öteki'nin söylemidir” açıklamasında bulunur. Aslında anlatılmak istenilen dil ile karşılaşılan bir Öteki’nin
varlığıdır ve bu karşılaşmanın nasıl oluştuğu Lacan’ın tanımlamış olduğu Ayna Evresi’ni açıklayan L Şeması’yla ortaya
konulur. Lacan’a göre bebek annesi ile ayna evresi denen kendine yabancılaşması ve özdeşleşmesinin başladığı dönemi
yaşar. Bebek aynada kendisini ya da kendi aksini görünceye kadar annenin bir uzantısı ya da bir parçası olarak yaşamına
devam eder; kendisini besleyen ve koruyan annesi ile bir bütünlük duygusu yaşar. Lacan çalışmalarında zamanla imgesel
düzen dışında insan yavrusunun içine doğduğu toplumsal, kültürel ve dilsel ağlar olarak ifade ettiği simgesel düzenin
etkisini ve düzenleyici olarak meydana getirdiği değişiklikleri vurgulamıştır. Dilin varlığının önemine değinen Lacan, bir
bebeğin doğumundan önce dilin varlığını öne sürmüştür. Öznenin doğumunun zeminini ifade edecek olursak imgesel ve
simgesel düzenlerin dışında kalan ve de içinde kişilik ile ilgili süreçleri barındırmayan gerçek ile ilgilidir. Lacan’ın
yaklaşımında gerçek ile gerçeklik farklı kavramlar olarak değerlendirilir. Gerçek Lacan’a göre dilinde dışında olandır. Bu
nedenle her çeşit sembolleştirmeye karşı koyar. Lacan gerçeği imkansız olarak tarifler ve simgesel düzen ile simgesel
düzene dahil edilemez olarak tarif eder. Bununla birlikte her daim bu iki düzeni çevreler ve bu düzenlerde gedikler açar.
Lacan sembolleştirilemeyenin gerçekten geri geleceğini iddia eder (Tuzgöl, 2018:42-47).
1
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“Genellikle mimetik4 olmayan imgeleri içerdikleri için, sinestezi5 vakaları akla geliyor.
Audition colorée ya da renkli işitme vakalarında, sesler, özellikle de müzik işitildiğinde renkler
görülmektedir. Genellikle bu görsel duyumlar, tonlar az çok tutarlı biçimde aynı renkleri
çağrıştırdığında bile müziği daha keyifli ya da daha anlaşılabilir hale getiremezler. Öte yandan
hareket, ritm, renk, biçim ve müzikal perdenin ortak ifade özellikleri duyusal sınırların
ötesinden birbirlerini güçlendirdiklerinde, müziğe devinen renkli şekillerle eşlik etme çabaları
(Oskar Fischinger, Walter Ruttman, Norman McLaren) çarpıcı biçimde başarılı olmuştur.
Duyum tarzlarının bu tür kombinasyonlarının yararlı ya da rahatsız edici olup olmaması, büyük
ölçüde, aralarında yapısal denk düşmeler olup olmamasına bağlıdır” (Arnheim, 2015:131).
Görsel algı, dünyayı anlamlandırma süreçlerinin en kestirme yollarından biridir. Görüntüler bütününü
oluşturan nesneler ve çevre, bireyin zihinsel sürecinde farklı anlamlandırmalara bürünebilmektedir.
Bireyin düşünceleri gördüklerini, gördükleri de düşüncelerini etkilemektedir. “Kişi, geleneklerin,
kurumların ve düşünme tarzının belirli bir düzenlenimiyle denetlenen bir biçimde dünyayı görür”
(Benedict, 1998:24). Anlamlandırma süreci, iletiyi üreten kadar alımlayan taraf açısından da ele
alınmaya değerdir. Simgesel ve dışavurumsal ögeyle karşı karşıya kalan birey açısından anlamlandırma
sürecinde araç-amaç ilişkisi ya da rasyonel bir neden-sonuç bağının kurulabilmesi gerekmektedir.
“Kutsal/profan, veya doğaüstü/doğal ikiliğinin dışsal mahiyetinin anlamının önem kazandığı yer bu
noktadır. Gözlemcinin varsayımı, ‘toplum’, ‘nihai değerler’, ‘toplumsal düzen ya da ‘toplumsal yapı’
gibi kavramları yorumlarken dışavurulur (ya da sembolize edilir)” (Goody, 2017:44).
Kültürel gücün bir aracı olan reklam, ticari ilişkilerin vazgeçilmez mesaj iletme yoludur. Her dönem
popüler bir tutku açığa çıkarmayı hedefleyen reklam, bu tutkuyu tüketme eylemselliği ile
ilişkilendirmektedir. Tarihsel süreç içerisinde insanların inançları ve kültürel örüntüleri çerçevesinde
kendi elleriyle ürettikleri ikonalar6, aynı zamanda yine insanların yücelttikleri sembolik birer değere
dönüşmüştür.

4
Fransızca “mimétique” yani
“taklide
ilişkin”
sözcüğünden
alıntıdır.
Eski
Yunanca aynı
anlama
gelen “mimetikós μῖμητικός” sözcüğüne dayanmakta olup; Eski Yunanca “mîméomai μῖμέομαι” yani “taklit etmek”
fiilinden “ikos” son ekiyle türetilmiştir. Öykünmecilik/taklitçilik ya da Yunancadan kabul edildiği biçimiyle Mimetik Sanat
Kuramı, Platon ve Aristoteles’le kabul edilmiş ve 19. Yüzyıla kadar önemini korumuştur. Sanatı yaşamın bir yansıması
olarak gördüğü için Yansıtmacı Kuram, gerçek nesnelerin temsil edilmeleri anlamında da Temsilci Kuram olarak
anılmaktadır. Platon, sanatın doğasına dair söyledikleriyle, sanatçıyı bilgisiz-benzetmeci özelliğiyle ideal devletinden
dışlarken bunu, sanatın “görüntüler” (eidola) üzerine kurulu olmasına dayandırmıştır. Bu görüşe göre nihai amacı iyi ve
güzel olana varmak olması gereken insanın, zararlı-baştan çıkarıcı görüntü ve imgeler yaratan bir sanat anlayışıyla
gerçeklikten uzaklaşması kabul edilemezdi. Oyuncuların, izleyicileri duygusallığa sürükleyen veya duygularını kışkırtan
taklit ya da temsilleri (mimesis) iyi bir toplumun oluşmasında tehlike yaratıyordu. Üstelik sahnede görünen oyuncular ve
eylemleri, gerçek değil temsil olmalarına rağmen, gerçek zannediliyordu. Aristoteles, Platon’dan farklı olarak, taklide
olumlu bir anlam yüklemiştir. Taklit Aristoteles’e göre bilginin çıkış noktasıdır, çünkü insanın doğasında bulunan bir yetidir
ve bu yetiyle ilk bilgiler edinilir. Taklit bireyi bilgiye yönelten itici bir güçtür. Bu bağlamda tiyatroya giden bir izleyici
yalnızca duygularına kapılmak durumunda değildir. Aynı zamanda, insan ilişkilerini, insanların karşılaştıkları olayların ve
hatta onları zorlayıcı durumların nasıl sonuçlanabileceğine dair bir şeyler öğrenebilir. Mimesis bu anlamıyla, öğreticiterbiye edici-ahlaki bir anlam kazanıyordu. Mimetik Sanat Kuramı 19. Yüzyıla, fotoğrafçılığın doğuşuna kadar etkisini
sürdürdü. Her sanat kategorisi için, söz konusu kategorinin neyin taklidi olduğuna dair bir açıklamanın bulunabilir olması,
bu kuramın kabul edilebilir, benimsenebilir, akla yatkın bir kuram olmasını destekliyordu (Kurtoğlu Taşdelen, 2015).
5
Yunanca “syn” (birlikte) ve “aisthesis” (algı/his/duyum) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ortaya çıkan
“synaistesia” kelimesi, “birleşik his” ya da “birleşik duyum” olarak tercüme edilebilir. Kaynak olarak “hissizlik, duyu
eksikliği” anlamına gelen “anesthesia” (anestezi) kelimesi ile aynı temele dayanmaktadır.
6
Genel olarak Hıristiyanlığın Doğu Ortodoksluk mezhebinde dini tasvir amaçlı geliştirilen ‘ikona’ veya ‘ikon’ kavramı,
özünde Doğu Ortodoks kiliselerinde bulunan Hz. İsa, Hz. Meryem, azizler ve şehitlerin resmedildiği kutsallık atfedilen dini
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“İkonaların katedrallerin duvarlarını süslemeleri gibi, reklamlar çağdaş yaşamın en önemli
kurumlarından birinde, televizyonda, ayrıcalıklı bir yere sahiptir. … Reklamlar yüksek
derecede stilize ve kozmopolittir ve bu nedenle dil ve sınıf sınırlarını rahatlıkla geçer. Aynı
zamanda, ikonalarda olduğu gibi reklamların da bir ulusal kültürün kendine özgü tarzlarını ya
da mitoslarını nasıl anlattığını göstermek mümkündür. İkonalar, hepsi de tinsel şeyleri
yüceltmeyi amaçlayan, azizlerin resimlerini, tapınma eylemlerini, şehitlerin hikayelerini
sergiler; reklamlar ise hepsi maddesel olan şeyleri yüceltmeyi amaçlayan, ünlü kişilerin
görüntülerini, tüketim eylemlerini, doğum öykülerini sergiler” (Rutherford, 2000:17-18).
Reklam, hedef kitlesi ve mesajını ilettiği şeyler arasında bağ kurma amaçsallığı içerisinde, bu şeylerin
yapısını-özelliklerini anlamlar sistemi içerisinde insani ifadeler olarak tercüme eder ve simgesel bir
değişim değerine dönüştürür (Williamson, 2000:12). Reklamda, nesne, bir imge ve/veya duygunun
yerine geçer ve onu temsil eder. Yine reklam göstergesi içerisinde ürün, orijinal nesnenin yerine
geçerek imge ve duygunun anlamını kazanır. “Gerçek nesneler, bizim fiziksel gerçekliğimizden
çıkarılıp, gerçekliğin ve gerçek duygulanımların yerine geçen kapalı bir simgeler sistemine
emdirilirler. Mutluluk saç boyasında ve süpersaf margarinde olduğu gibi, duygular ürünlere bağlı hale
gelir” (Williamson, 2000:47). Duygu ekseninde üretilen mesajlar, bireyi, bireyin zamanını ve yaşam
pratiklerini yönetme odaklı işlemektedir. Gündelik yaşam pratikleri içerisinden geçerek reklam
mesajına maruz kalan bireyin gündelik yaşamı da tüket(tir)me mekanizmaları tarafından ele
geçirilmektedir.
“Kadınlar gündeliklik içinde hem öznedirler hem de gündelik hayatın kurbanlarıdırlar,
dolayısıyla nesnedirler, ikamedirler (güzellik, dişilik, moda, vs.); üstelik ikamelerin
çoğalmaları kadınların aleyhinedir. Kadın aynı zamanda hem alıcı hem de tüketicidir; hem
metadır hem de metanın simgesidir (reklamlardaki çıplak beden ve gülümsemedir). Gündelik
hayat içindeki durumlarının belirsizliği (ki bu da gündelikliğin ve modernliğin parçasıdır),
anlamaya giden yolu onlara kapatır. Modernlik, gündelikliği onlar için, onlar sayesinde dikkat
çekici bir biçimde gizler” (Lefebvre, 1998:78).
Reklam, sosyal ilişkileri yeniden düzenlerken duygusal imaj ve semboller aracılığıyla geçici hazlar
açığa çıkarmaktadır. Modern reklamcılık stratejisi, bireyin duygularını harekete geçirerek onu,
tüketimi yaşamının merkezine alan ve ürünle özdeşleşen bir varlığa dönüştürmektir. Reklam
aracılığıyla tasarlanan/üretilen duyguları tetikleyici imajlar, tüketicide yapay tutkular açığa çıkarmakta
ve yeni ürün kimlikleri geliştirerek bireyin geçici ve sembolik tatminler yaşamasını sağlamaktadır.
“Reklamlarda kullanılan simgeler, değerler ve anlamlarla tasarlanan kültürel sistemler, bireysel ve
toplumsal seviyede bilişsel ve duyuşsal algı haritaları oluşturarak kültürel hayatı düzenlemektedir”
(Becan, 2016:31).
REKLAMCILIK ENDÜSTRİSİ VE İMAJ ÜRETİMİ

tasvirlere işaret etmektedir (Akkaya, 2000:30). Grekçe eikon fiilinden türeyen ikona kavramı, “benzemek, benzetmek”
anlamına gelmektedir. İkona Tevrat’ta yer alan “tselem” kelimesi ile benzerlik göstermekte ve “temsil edilmek istenen şeyle
aynı değerde olmak” anlamına gelmektedir. Hristiyanlık tarihinin eski bir tasvir şekli olan ikonlar, özellikle Papa I. Gregory
tarafından Hristiyanlara, “Resimler, okuma bilmeyenlere öğretebilir!” şeklinde tavsiyede bulunulan bir çalışma biçimidir
(aktaran Etlik, 2019:1). İkona kavramı günümüze gelinceye değin “tasvir, portre”, “aslına benzeyen” ve sadece “simge
veya resim” olarak belirtilmiştir.
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Reklamcılık dünyasının en önemli keşfi, bireysel imgelemden geçerek toplumsal/ortak imgelem
çerçevesi oluşturmaktır. İnsanlık tarihi boyunca görsel iletişim (visual communication) iletilerin ve yan
anlamların sunumu/aktarımında önde gelen süreç olmuştur. Donuk ve hareketli imgelerin, jest ve
mimiklerin, yakınlık, yönelim ve duruşun, tipografi ve çeşitli simgelerin görsel biçimler içinde üretimi
ve yorumlanması insanlık tarihi kadar eskidir. Görsel iletişime konu olan nesne, fikir ve sunum
biçimlerinin her biri kültürler içinde anlam kazanır ve anlamsallıklara bağlı olarak da birey üzerinde
etki
açığa
çıkarma
gücüne
sahiptir.
Bireyin
tutum
ve/veya
davranışlarını
değiştirmek/düzenlemek/yapılandırmak üzere imgelerin kullanımı, reklamcılık endüstrisinin başat
stratejileri arasında yer almaktadır (Chandler ve Munday, 2018:160). Toplumsal imge ve imgesellerin
yayılımı ise kitle iletişim araçları aracılığıyla, mesajın yaygın dağıtımıyla sağlanmıştır. Zamanla
imgesel olan ile pratikler ürün aracılığıyla uyumlu hale getirilmiştir. Nesneler dünyası, yaşam kalıpları
ile birlikte sunulduğundan hissedilecek duygular da bireyin zihnine adeta yerleştirilmiştir. John
Kenneth Galbraith, 1958 yılında yayımladığı The Affluent Society (Refah Toplumu) başlıklı kitabında
reklamı, kitlesel üretimin gereksinimlerine tüketici isteğini uydurabilmek için şirket yöneticilerinin
başvurduğu kilit araçlar arasında sıralamıştır. “ ‘Bağımlılık Etkisi’ adlı bölüm, reklamcılığın ‘yeni
arzular yaratmak-daha önce var olmayan gereksinimleri oluşturmak’ biçiminde algıladığı yaygın
görüşün güçlü bir yeniden sunuluşuydu” (aktaran Rutherford, 2000:51). Gündelik yaşamın ele
geçirildiği ve üretici firmalar tarafından yeniden programlandığı göz önünde bulundurulduğunda somut
ile soyut, gerçek ile düş bir arada harmanlanır hale gelmiştir. İnsan yaşamının programlanması
sürecinde mesajları ritüelleştiren ve uygulanabilir kılan kodlar geliştirilmiştir. Bu sayede birey
gördüğünü düşünmemeye başlamış ve gördüğünü elde etme çabası göstermiştir. Reklam mesajları,
ürünü pazarlarken sıradan, ilginç olmayanı coşku verici kılma (arzulanan nesneye dönüştürme),
imgeleri gündelik hayatın bir parçasıymış gibi gösterme, tükettikçe mutlu olma, tüketemediğinde
rahatsız olma gibi birçok stratejik kodlamaya başvurmaktadır. “ “Yansıtma”, pratik ile imgesel arasına
yerleşir ya da daha ziyade nüfuz eder; insanlar arzularını, şu ya da bu nesneler grubuna veya şu ya da
bu etkinliklere, eve, daireye, mobilyaya, mutfağa, tatile çıkmaya, “doğa”ya, vs. yansıtırlar. Bu
yansıtma, nesneye, gerçek ve imgesel olmak üzere çifte bir varoluş kazandırır” (Lefebvre, 1998:92).
Popüler kültür, küresel ölçekte tüketim kalıpları ve eylemsellikleri geliştirme yönünde aktif rol
oynamaktadır. “Popüler kültürün tekrar tekrar görülen bir özelliği, kendini yansıtma boyutu, bir
kültürel malzeme olarak kendi statüsü üzerine keskin yorumu, hatta bu statünün pastişini ya da
parodisini yapmasıdır” (Polan, 1998:220). Bu bağlamda gelenekselleşmiş anlatı biçimleri, ürün
satışında reklamcılık stratejisi olarak yerini almaktadır.
Reklamcılık dünyası egemen ideolojik düşünce sistemi çerçevesinde hareket ederek işlerlik
kazanmaktadır. Düşüncenin, tüm değer, yönelim ve teknoloji ile aracılanmış iletişim ve etkileşim ile
her türden kişilerarası iletişimin fikirsel bakış açılarının biçimlenme eğilimlerinin örgütlülüğünde
(Lull, 2001:19) ifadesini bulan ideolojinin, baskın karakter kazanımında kitle iletişim araçlarının rolü
yadsınamaz. İdeoloji, toplumsal koşulların sürekli kılınması amacıyla zorunlu kılınan anlamdır
(Williamson, 2000:13). Reklam mesajının iletisi, ikna amacına hizmet eder biçimde kendi içerisinde
bir anlamlılığa bürünür. Reklam mesajı özünde imgelem üretme çabası içerisindedir. Özellikle bir
duyusal uyaranın bireyin zihninde hayal gücü aracılığıyla canlandırılması amaçsallığı taşıyan
görselleştirme süreci, mesaja maruz kalındığı andan itibaren sembolik görsel ile zamansal ve mekânsal
bağlamda ya da bu bağlamdan koparılarak iletişim/etkileşim kurulmasını sağlamaktadır. İmgelem,
“canlı bir zihni izlenim üretme eğilimindeki (görsel yeniden üretimler değil ve illaki görsel olmak
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zorunda da değil) somut nesnelere, sahnelere, eylemlere veya duyusal deneyimlere gönderme yapan
betimleyici dil”dir (Chandler ve Munday, 2018:207). İmgeleme dayalı bir dille sunulan mesajın
hatırlanma olasılığı artmakta; figüratif dil, özellikle metafor ve benzetme kullanımı zihinde çağrışımlar
açığa çıkarmaktadır. Reklam, bireyi, kendi iç anlatımı gereğince ürünün temsil ettiği duyguya
yönlendirir ve bu süreçte kitle iletişim aracının gücünden yararlanır. “Modern iletişim teknolojileri,
dünyanın her tarafındaki farklı yaştaki, farklı toplumsal sınıfa ait, çeşitli kültürlerden insanlara belli bir
takım değerleri, bakış açılarını ve fikirleri iletirler” (Lull, 2001:33). Kültürel birtakım örüntülerin
bilişsel kesitlerinin bir araya getirilmesi ve oyunlaştırılması, ardından da popüler hal alması, ideolojik
düşüncenin, toplumsal etkileşim ve dönüşüm bağlamında kitle iletişim araçları aracılığıyla bireyin
aklında kalıcılığı kolaylaştıran simgesel ve sembolik olarak akışını sağlar. Zihinsel izlenim
süreçlerinde görsel temsillerin bir uzantısı olan ‘imaj’ (image)7, egemen ideolojilerin hızla, etkili ve
kalıcı biçimde yayılımlarını sağlayan temel stratejik yaklaşıma işaret eder (Chandler ve Munday,
2018:206). Dil ve diğer iletişim kodlarına başvuran fikirsel imaj sistemleri ile görsel formları ve müziği
de içeren ayrıntılı kodlar ve modlara işaret eden dolayımlı imaj sistemleri, mesaja maruz kalan bireyin
egemen ideolojiyi kolaylıkla kabulünü sağlayan taktikleri içerir. “Fiziksel olarak çekici görünen bir
kişi genellikle başkaları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle müşteriler üzerinde etkiye sahip
olmayı hedefleyen markalar da kendilerini kusursuz değilse bile eşsiz yapan fiziksel bir çekiciliğe sahip
olmak zorundadır” (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2019:159). Markalar özelinde fiziksel çekicilik
özellikle görsel algıya hitap eden, estetik görünümlü logo ve semboller üzerinden sağlanmaktadır. Aynı
zamanda güçlü bir düşünsellik algısı kazanmış olan markalar, müşterinin dikkatini çekerken merak
uyandırmayı hedeflemektedir. Sosyallik ve duygusallık unsurları da markaların görsel imgeleri
üzerinden kurulması hedeflenen amaçsallıklar arasında yer almaktadır. Geliştirilen görsel tasarımlar
aracılığıyla ete kemiğe bürünen, adeta insani değerler kazanan marka, tüketiciye cana yakın geldiğinde
rekabet savaşında ön saflarda yerini alma şansı kazanacaktır.
“Reklam da sembolik bir temsil ve sunum alanı olup bu yönüyle ideolojik çözümleme için
oldukça elverişlidir. Hiç kuşku yok ki reklamcıların satışları yalnızca ürünler, hizmetler ya da
soyut fikirler değildir. Onlar ayrıca ürünlerin birbirleriyle etkileşim halindeki imajlarını
kuşatan, yorumlayan, tasarlayan bütünsel ve çok katmanlı düşünsel sistemleri de satarlar.
Ürünlerin satışından kazanç sağlayan şirketlerden, ürünlerden ve hepsinden önemlisi de onları
çevreleyen politik-ekonomik-kültürel yapıdan ve o yapının kuşattığı toplumsal etkinlik ve
değerlerden yararlanan idealize edilmiş tüketicinin bütün tüketim etkinliğini olanaklı kıldığı
varsayılır” (Lull, 2001:24).
Küresel ölçekte bir kültürün görsel boyutunun giderek hakim hal aldığı günümüzde, imgeselleştirme,
estetikleştirme, gözmerkezci bakış kazandırma, seyirlik hale getirme, görselcilik gibi algı yönetim
süreçleri kilit rol oynamaktadır. “Vitrin gezmek, müzik videosu izlemek, webde sörf yapmak ve anlık
fotoğraf çekmek gibi görsellik-odaklı tüketici davranışı” (Chandler ve Munday, 2018:162) egemen bir
13. Yüzyıldan itibaren “fiziksel bir suret veya benzerlik” anlamına gelen ‘imaj’ kavramı tarihsel süreç içerisinde ele
alındığında, imitate (taklit etme) kökünden hareketle vision (görü) ve idea (düşünce) ve kopyalama düşünceleriyle
imagination (hayal gücü, imgelem) ve imaginary (hayali, imgesel) düşünceleri arasında bağlar gözlenmektedir. Kavram,
17. Yüzyıldan itibaren edebiyat tartışmalarında yazı ve/veya konuşmada geçen bir figürü açıklamak üzere özelleşmiş
anlamlar kazanmıştır. “Fakat bazen öyle görünüyor ki, tüm bu kullanımlar image’ın reklamcılıktaki bir kullanımının
gerisinde kalmıştır; o anlamın da daha eski kavram veya karakteristik tip anlamlarına dayandığı, ama pratik olarak, ticari
marka imajı veya bir politikacının kendi imaj’ına ilişkin kaygısında olduğu üzere, “algılanan ün” anlamına geldiği
görülebilir” (Williams, 2005:190).
7
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görünüş kazanmaktadır. Reklamcılık endüstrisi bu süreçte ‘irrasyonel’ olanla dikkatleri mesajı
üzerinde toplamaktadır. Buradaki temel anlayış, “ürünlerin en iyi şekilde, dilin ve resimlerin büyülü
ve şiirsel güçlerini sömürerek satılabileceği”dir (Postman, 2013:161). Görsel imgelerin marka
sembolü, logo veya herhangi bir ürünü temsilen kullanıldığı reklamcılık dünyasında, işaret eden ile
bağlamının güçlü olması ve tüketici zihninde istenilen çağrışımı uyandırması beklenmektedir. Basit bir
tasarım sayesinde uygun bir bağlam geliştirilerek iletilmek istenilen anlam somut ve yoğun bir karakter
kazanabilmektedir. “Bir tasarım nesnenin nitelenmesine katkıda bulunan dinamik özellikler taşır. Basit
şekiller, çeviklik, canlılık ya da uyum gibi anlamlı nitelikleri akla getirebilir” (Arnheim, 2005:170).
SONSÖZ
Geleneksel reklamcılık anlayışının çok ötesine geçildiği günümüzde mesaj ve reklam mecralarının
mesajı taşıma gücü sürekli sorgulanmaktadır. Bunun temel nedeni de mesaja maruz kalan bireylerdeki
algısal ve anlamlandırmaya dayanan dönüşümlerdir. İkna edici iletişim süreçlerine ve mesaj
bombardımanına dönük çeşitli direnç mekanizmaları geliştiren bireyin algısı halen çalışılmaya değer
konular arasında yer almaktadır. Reklamcılık endüstrisi, içinde bulunduğumuz yüzyılda, ticari ürün ve
fikirlerin tanıtımında akıldan ziyade bir parça derin psikoloji ve bir parça da estetik teoriye
başvurmanın gerekliliğini keşfetmiş bulunmaktadır (Postman, 2013:162). Böylece tüketicinin, ürün
kalitesini ön planda tutarak kendi kişisel çıkarlarını gözeterek rasyonel kararlar verdiğine dair görüş
yerini, satın alma ve tüketme eylemselliğinde duyguların hakim olduğu inancına bırakmıştır. Bu
çerçevede postmodernizmin yaşam biçimlerine ve elbette reklamcılık dünyasına sirayet ettiği
günümüzde kitle kültürü hakim olmakta; yüksek sanat biçimleri, belirli kitle kültürü biçim ve türleri
ile gündelik hayat kültürüyle uzlaştırılmaya çalışılmaktadır (Huyssen, 1998:254). Tüketimin garanti
altına alınması sürecinde reklamcılık, bireyi dönüştürmekte ve tüketim eylemselliği içerisinde deneyim
ve yaşam biçimlerinin de elde edildiği yanılsaması açığa çıkaran yeni imge kültürünü geliştirmektedir.
Tüketim toplumunda, satış sürecinin anahtarı konumundaki reklamcılık, başvurduğu kültürel öğeler
aracılığıyla ihtiyacın ötesine geçerek aynı ve benzerler dünyasında farklı olana ilgi uyandırmakta,
ürünler üzerinden bireyde kimlik ve statü açığa çıkarmaktadır. Çeşitli çekicilik unsurlarına başvuran
reklam mesajı, bireyin gündelik yaşamında eksik kalanları (çoğu zaman da yapay olarak gelişen
mutluluk, huzur, tatmin vb.) karşılama iddiasında bulunmakta ve ürünle örtüşen biçimde geliştirilen
sembolik anlamları adeta bir denetim mekanizmasının parçası konumuna taşımaktadır. Postmodern
dünyanın reklam mesajları aracılığıyla kurguladığı sembolik yaşam kalıpları içerisinde hipnotize
edilmiş bireyler, göstergelerle çevrelenmiş yanılsamalar içerisinde kendisine sunulan sahte yaşamlara
gönüllü teslim olmaktadır. Sonuç olarak “marka iletişimi yönetimi, çok boyutlu ve karmaşık pazar ve
tüketici doğalarına karşı her tür aracı bütünleştirme, sinerji ile zenginleştirme ve tüketiciye teması
derinleştirmek zorunda kalıyor” (Uztuğ, 2009:51).
Günümüzde “görünür olmanın” (visibility), varlığın en temel kanıtı olduğu -görünmezliğin
(invisibility) ise adeta bir yok oluşu temsil ettiği- düşüncesinden hareketle, bireylerin “tüketici” olarak
yaşadıkları dönüşümün “görüntüsel” sonuçlarını fark etmek çok da zor olmamaktadır. Görüntü üretimi
ve üretilen görüntünün gönüllü dağıtımının yaygınlık kazandığı günümüzde, yeni iletişim
teknolojilerinin sağladığı hız ve kapsam da göz önünde bulundurulduğunda görsellik, postmodern bir
anlayış içerisinde sunulmaktadır. “Seyretme” eylemselliği, “görünür olma” çabasına hizmet ederken,
reklamcılık endüstrisi tarafından sunulan ürünler eşliğinde görünme vazgeçilmez bir eğilim haline
gelmektedir. Görsel bir inşa olarak dönüşen toplumsal yapılar küresel ölçekte birbirine benzemekte,
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bireylerin eyleyiş biçimlerindeki benzeşme de reklamcılık endüstrisinin müşteri portföyünü
geliştirmesinin önünü açmaktadır. Görünürlüğün giderek kimliksizleşme veya benzer kimlikler
çerçevesinde yayılım kazandığı tüketim toplumunda birey, mahrem ve özel alan ayrışmasına dayalı
kalıplarını adeta yıkarak hızla tüm yaşam anlarında ve alanlarında kamusallaşmakta -bu
kamusallaşmayı her an, her platformda görünür olma çabasıyla sağlamakta- ve diğerleriyle benzer
mekanlara giderek, benzer sosyalleşme biçimlerine sahip olarak ve benzer nesneleri tüketerek (ironik
biçimde!) onlardan farklılaştığı yanılsamasına kapılmaktadır. Bu bağlamda reklamcılık endüstrisinin
işleyiş mekanizmasını çözümlemek amacıyla üzerinde durulması ve belki de sorgulanması gereken en
temel soru(lar), bu görünür olmanın “nasıl olduğu”, “neden olduğu”, “gerekli olup olmadığı”, “nasıl
olması gerektiği” ve/veya “görünmezliğin mümkün olup olmadığı” üzerinde yoğunlaşmalıdır.
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TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İNSTAGRAM KULLANIMLARININ
KURUMSAL İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF THE USE OF INSTAGRAM BY TURKISH UNIVERSITIES IN
TERMS OF CORPORATE COMMUNICATION
Öğr. Gör. Zeynep AYDOĞAN CEYLAN
Amasya Üniversitesi
Öğr. Gör. Erol DÖNEK
Amasya Üniversitesi
ÖZET
İnternetin kullanıcı sayısının diğer kitle iletişim araçlarına oranla çok büyük bir hızla artması,
düşük maliyetle daha fazla kişiye ulaşabilme olanağı sağlaması, hedef kitle seçme, izleme ve
ölçümleme konusunda uygulaması basit yeni metotlar geliştirilmesi ve özellikle Web 2.0’ın
gelişiminden sonraki süreçte, internet kullanıcısının aktif hale gelmesiyle çift yönlü iletişim ortamı
yaratarak günümüzde; herkesi etkisi altına alan sosyal medyanın ortaya çıkışı kurumlar için önemli bir
halkla ilişkiler stratejisi olan kurumsal iletişimin internet mecrasına taşınmasına sebep olmuştur.
Kurumsal iletişim; kurumun yönetim fonksiyonlarını ve iletişim açısından uygulama alanlarını
açıklayan bir kavram, kurumların hedef kitlelerine iletişim mesajlarını iletmekte kullanılan bir araç,
kurumun kimliği, kültürü, imajı ve itibarı gibi diğer unsurların oluşmasında fonksiyonu bulunan
tamamlayıcı bir terim anlamlarında kullanılmaktadır.
Türkiye'de 2019 yılı itibariyle 129'u devlet üniversitesi, 77'si vakıf üniversitesi olmak üzere
toplam 206 üniversite bulunmaktadır. Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 7 milyon 740 bin 502,
akademisyen sayısı ise 166 bin 225’tir. Sayısal veriler doğrultusunda, üniversitelerin oldukça geniş
kitlelere hitap eden kurumlar olduğunu söylemek mümkündür. Üniversiteler de mevcut hedef
kitleleriyle iletişim kurmak, kurumla ilgili haberleri vermek, yaptıkları faaliyetleri ve hizmetleri
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duyurmak, potansiyel hedef kitle ve paydaşları için tanıtım yapmak, rakiplerine karşı güçlü bir imaj
oluşturabilmek için kurumsal iletişimden yararlanmak durumundadır.
Günümüzde instagram, en fazla kullanılan üçüncü sosyal medya aracı konumundadır. Bunun
yanı sıra kullanıcı profili göz önüne alındığında, kullanıcıların büyük çoğunluğunun gençlerden
oluşması; hem kullanım oranı hem de doğru hedef kitleye seslenme noktasında instagramın,
üniversiteler için verimli bir kurumsal iletişim aracı olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı; üniversitelerin, mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle instagram kanalını
kullanarak nasıl ve ne şekilde kurumsal iletişim kurduklarını tespit etmeye yöneliktir. Araştırmada
yöntem olarak içerik analizi tekniği kullanılarak Türkiye’de en çok instagram takipçi sayısına sahip ilk
beş üniversitenin incelemesi ve karşılaştırması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, İnternet, Sosyal Medya, Halkla İlişkiler.
ABSTRACT
Considering the ability of the Internet to reach more people at a low cost, to develop new methods
of target audience selection, to monitor and to meter, especially after the development of Web 2.0,
Internet users are today more active by creating a two-way communication environment through social
media. The emergence of social media, which affects everyone, has led to the movement of corporate
communication to the media of the Internet and as a result it has become an important public relations
strategy for institutions.
Corporate communication is a concept which describes the management functions of the
institution and the areas of application in terms of communication. It is a tool used to deliver
communication messages to the target audiences of institutions and also leads to the creation of other
elements such as the identity, culture, image and reputation of the institution, all of these being
complementary terms with a function.
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As of 2019, there are a total of 206 universities in Turkey, including 129 state universities and
77 foundation universities. The number of university students in Turkey is 7,740,502, and the number
of academicians is 166,225. According to numerical data, it is possible to say that universities are
institutions that appeal to a very wide audience. Universities also communicate with their existing
audiences in order to provide news about the institution and announce their activities and services.
They are also able to promote potential audiences and stakeholders and can create a strong image
against their competitors’ corporate communication.
Today, Instagram is the third most widely used social media tool. In addition, given the user
profile, the vast majority of users are young people. Taking into account both the rate of use and the
target audience, Instagram is an efficient corporate communication tool for universities. With this in
mind, the purpose of this study is to create a study that is aimed at identifying how universities carry
out corporate communications through the use of their Instagram channel with their current and
potential audiences. In the study, the first five universities with the most Instagram followers in Turkey
have been examined and compared using content analysis technique as a method.
Keywords: Corporate Communications, Internet, Social Media, Public Relations.
GİRİŞ
Kurumsal iletişimin etkin şekilde sağlanması, özel kurumlar ve kamu kurumları açısından itibara
ve imaja yönelik yapılan çalışmalar arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Farklı kanallar
aracılığıyla hedef kitle ile karşılıklı olarak yürütülen iletişim çabaları; gelişen bilgi teknolojileri ve
internet sayesinde daha hızlı, daha kolay ve daha ölçülebilir bir hale doğru evrilmiştir. Çoğunluğu
gençlerin oluşturduğu bir hedef kitle yapısına sahip olan üniversiteler; gençlerin en çok kullandığı
mecra olan interneti ve sosyal medyayı kurumsal iletişim çabaları için aktif şekilde kullanmaktadır.
Duyuru, bilgilendirme, tanıtım yapma mesajlarını gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya
uygulamalarından biri olan İnstagram aracılığıyla yayınlayarak bu faaliyetlerini sürdürmektedirler.
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Sosyal medyanın interaktif yapısı ve çift yönlü iletişime olanak sağlaması, kurumlar açısından
bakıldığında iletişim faaliyetlerini avantajlı hale getirmektedir.
Bu çalışmada yöntem olarak içerik analizi tekniği kullanılarak; Türkiye’de en çok instagram
takipçi sayısına sahip ilk beş üniversite konumunda olan Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin hedef
kitleleriyle instagram kanalını kullanarak nasıl iletişim kurduklarının incelenmesi amaçlanmıştır.
1.

Kurumsal İletişim Kavramı

“Kurumsal İletişim” (Corporate Communication) kavramının kamuoyuna hitaben ilk kez 1972
yılında ünlü iş ve ekonomi dergisi Fortune tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen bir
seminerde kullanıldığı kabul edilir. Bu tarihten sonra 1980’li yıllara kadar çok az kuruluşta ve yayında
adı geçen terim, özellikle 1990’lı yıllar boyunca çeşitli işletmelerde halkla ilişkiler bölümlerinin yerine
kullanılmış ve giderek diğer ülkelere yayılmıştır. (Tunçel, 2011: 256)
Kurumsal iletişimde kurumsallık, bir bütünlüğü ifade ederken; iletişim, kurum içi ve kurum dışı
iletişim anlamına gelmektedir. Kurumsal iletişim, kurumun kültürü, imajı, kimliği ve itibarının
oluşturulduğu paydaş anlayışına ilişkin süreç olarak tanımlanmaktadır. (Akıncı Vural ve Bat, 2013:
25)
Kurumsal iletişim; kurumun amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için, kurumu meydana
getiren çeşitli bölüm ya da gruplar veya örgütle çevresi arasında, sürekli bilgi ve düşünce alışverişine
olanak sağlayan toplumsal bir süreçtir. Kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve
yaratıcı gücün oluşturulması kurumsal iletişim ile sağlanabilir. (Meral, 2011: 29-30)
Kurumsal iletişimin en temel amaçları arasında kurumun bilinirliğini ve imajını, daha önceden
belirlenen ve hedef seçilen iletişim stratejisi kapsamında paydaşların bilincinde konumlandırılması
bulunmaktadır. Kurumu amaçları istikametinde bir bütün şeklinde yansıtan iletişim süreci kurumun
paydaşların bilincinde daha pozitif algılanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra kurumsal
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iletişim, kurum kültürünü oluşturma, imaj ve reklam oluşturma, yatırımcı ve medya ilişkilerini
düzenleme, değişimi gerçekleştirme gibi işlevleri yerine getirmektedir. (Solmaz, 2007: 29)
Birbirine benzer birçok farklı tanımı bulunan kurumsal iletişim; genel olarak kurumun yönetim
fonksiyonlarını ve iletişim açısından uygulama alanlarını açıklayan bir kavram, kurumların iç ve dış
hedef kitlelerine, paydaşlarına iletişim mesajlarını iletmekte kullanılan bir araç, kurumun kimliği,
kültürü, imajı ve itibarı gibi diğer unsurların oluşmasında fonksiyonu bulunan tamamlayıcı bir terim
anlamlarında kullanılmaktadır.
Türkiye'de 2019 yılı itibariyle 129'u devlet üniversitesi, 77'si vakıf üniversitesi olmak üzere
toplam

206 üniversite bulunmaktadır.

(www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz)

mevcut duruma bakıldığında; Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı,

Güncel

7 milyon 740 bin 502,

akademisyen sayısı ise 166 bin 225’tir. (www.aa.com.tr/tr/egitim/yuksekogretim-istatistikleriaciklandi/1468890) Sayısal veriler doğrultusunda, üniversitelerin oldukça geniş kitlelere hitap eden
kurumlar olduğunu söylemek mümkündür.
Üniversiteler de özerk kurumlar olarak iç ve dış hedef kitleleriyle iletişim kurmak, kurumla ilgili
haberleri vermek, yaptıkları faaliyetleri ve hizmetleri duyurmak, potansiyel hedef kitle ve paydaşları
için tanıtım yapmak, rakiplerine karşı güçlü bir imaj oluşturabilmek için kurumsal iletişimden
yararlanmak durumundadır.
Günümüzde iletişim süreci, önceki halinden çok farklı hale gelmiş ve hedef alıcı lehinde
değişmiştir. Kurumların hedef kitleleriyle kurduğu halkla ilişkiler strateji ve süreçleri de bu değişimden
etkilenmiştir. Bu faaliyetlerdeki geleneksel anlayış yerini interaktif anlayışa bırakmıştır. İnteraktif
halkla ilişkiler anlayışının doğması internetin hayatımıza girmesi ile başlamıştır. İnternet iletişim
araçları her geçen gün hızla değişerek gelişmekte ve kurumlar da bu değişime ayak uydurmak için
çabalamaktadırlar. Geleneksel halkla ilişkiler anlayışı internetin katkısı ile yerini daha etkileşimli
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halkla ilişkiler anlayışına bırakmıştır. Halkla ilişkiler toplumla, medyayla, kamuoyuyla interneti
kullanarak daha hızlı iletişim kurabilmektedir. (Fidan, 2008:153)
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya platformları üniversiteler için
oldukça önemli bir araç haline gelmiştir. İnternet kullanımının günümüzde oldukça yüksek olması ve
bu kullanımların çoğunu sosyal medya ortamlarının oluşturması üniversitelerin kurumsal iletişim
stratejileri için sosyal medyanın kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Sosyal medya,
üniversitelerin hedef kitlesiyle doğrudan iletişime geçmesinin yanı sıra kullanıcılardan daha hızlı geri
bildirimlerin alınmasına imkan sağlayarak, hedef kitlenin görüşlerinin de neler olduğunu hızlı ve kolay
bir şekilde öğrenmeye olanak sunmaktadır. Bu ve daha birçok etkenden ötürü sosyal medya ortamları
birçok kurumda olduğu gibi üniversiteler açısından da vazgeçilmez bir mecra haline gelmektedir
(Yılmaz, 2015:4-5)
2. İnternet ve Sosyal Medya Kavramı
Web, araştırmalar yapan kişiler arasında etkin ve kolay bir haberleşme platformu olarak Tim
Berners-Lee tarafından CERN'de (European Particle Physics Laboratory) geliştirilerek 1991 yılında
kullanılmaya başlandı. Şubat 1993'te, Windows ve Mac kullanıcıları için web tarayıcısı Mosaic bedava
kullanıma sunuldu. 1994 yılı ile birlikte web ticarileşmeye başladı. İlk sanal mağaza ve bankalar açıldı.
1995’te Netscape ile Microsoft arasında web tarayıcı savaşları başladı. Web tasarımcıları web
tarayıcılarındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak tasarımlarını gerçekleştirmeye devam ettiler. Bu
gelişmeler, 1994’te www birliği adındaki (W3C-World Wide Web Consortium) grubun kurulmasına
neden oldu. Bu grup, web ile ilgili her türlü gelişimi yönlendirmek amacıyla oluşturuldu. (Baytar,
2011:11).
İnternet var olduğundan, Web 2.0 çıkana kadar tek yönlü bilgi paylaşımından söz etmek
mümkündü. Bilgiler web sitesi yöneticileri tarafından hazırlanır ve ziyaretçinin hizmetine sunulurdu.
İnternetin gelişmesiyle çift yönlü ve eş zamanlı olarak bilgi paylaşımına başlanması ve bilgilere hemen

www.iksadkongre.org

sayfa 17

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

ulaşılmasını sağlayan medya sistemin sosyal medya kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. (Seyhan
ve Erciş, 2014:1-14).
İnternetin kullanıcı içerikli Web 2.0 uygulamasına dönüşmesiyle kullanıcının rolü pasif halden
aktif hale yani kullanıcı sadece bilgiyi alan, tüketen konumdan çıkıp bilgiyi ya da içeriği üreten konuma
dönüşmüştür. Bunun önemini anlayan firmalar önce arama motorlarını, Google’ı, daha sonra ise
Msn’yi Hotmail’i ve blogları ve son olarak da sosyal ağ sitelerini (Facebook, Twitter, Instagram gibi)
kullanmaya başlamışlardır.(Yeniçıktı, 2016:92-115).
Web 2.0 ilk zamanlar sosyal ağ̆ siteleri, bloglar ve wikiler ile karşımıza çıkmaktaydı. Daha
sonraları bu terimin içi başka internet teknolojileri ile dolduruldu. Web 2.0 ile birlikte ortaya çıkan
sosyal medya, web hizmetini iyileştirmek amacıyla ziyaretçilerin siteye katılımını sağlamak, yine aynı
amaçla diğer sitelerle ve ziyaretçilerle işbirliği yapmak fikrine dayanan bir akım olduğu da söylenebilir.
Sosyal medya ağları içinde genel olarak birçok farklı uygulama mevcuttur. (Seyhan ve Erciş, 2014:114).
Sosyal medya ile bireyler pasif alıcı konumundan çıkarak aktif, içerik üretebilen bir konuma
gelmiştir. Sosyal medyanın sağladığı geri bildirim imkânı ile iletişim sadece kaynaktan alıcıya değil,
alıcıdan da kaynağa doğru çift taraflı olarak gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durum bireylerin karşılıklı
sohbet etmelerine, birbirlerinden etkilenmelerine ve daha fazla sosyalleşmelerine olanak
sağlamıştır.(Eşitti, 201:75-97).
Yeni medya olarak da adlandırılan sosyal medya, geleneksel medyanın eksiklerini gidermekte,
geleneksel medyadan farklı olarak bireylerin birtakım toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını doyuma
uğratmakta, bu iletişim mecrasının yoğun bir şekilde kullanılmasına imkân vermektedir(Eşitti,
2015:75-97).
Geleneksel medyadan belirli özelliklere göre ayrılan yeni medya kanalları her geçen gün yeni
gelişmelere açık olan bilgi çağında sayısal sistem içerisinde yer almakta, içeriği herkese göre
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değiştirilebilmekte, yeni bir dijital kültürün oluşmasını sağlamaktadır. Yeni medya araçları hızlı bir
iletişim sürecini başlatırken, paylaşılan sınırsız bilginin arşivlenmesinde de kolaylıklar getirmektedir.
Organizasyonlar açısından yeni medyanın hızlı olması, bilginin anında paylaşılmasına imkan
tanımaktadır. Bununla beraber bilgilerin kolaylıkla arşivlenebilmesi organizasyonları sanal yapıya
doğru yönlendirmektedir(Misçi, 2006:128-137).
Sosyal medyanın geleneksel medyadan farkı(Vural ve Bat, 201:3348-3382);
Erişim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye
erişebilmesine olanak tanır.
Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin
sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya sıfır maliyetle
kullanılabilir.
Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi, çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim
gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir, yani herkes üretimde bulunabilir.
Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı anında etki ve tepkisi olan
sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir.
Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez; oysa sosyal medya yorumlar
veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir.
2.1 Instagram
İnstagram 2010 yılında kurulmuştur ve ilk gün 25bin kişi üye olmuştur. 2011’de App Store’da
yılın İphone uygulaması ödülünü almıştır. 2012’de Android ekosisteminde de var olmaya başlayarak
kullanıcı sayısını arttırmaya başlamıştır. Aynı yıl Facebook tarafından satın alınan İnstagram, yeni
filtreler, mesajlaşma uygulamaları ve hikaye paylaşımı gibi çeşitli yeni özelliklerle kullanıcı ağını hızla
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arttırmaya devam etmiştir. 2018’de ise uygulamada video paylaşımının sınırlı olmasından kaynaklanan
sorunları ortadan kaldırmak adına İGTV eklentisini duyuran İnstagram, kullanıcılarına daha uzun süreli
video içerikler paylaşabileceği bir eklenti sundu. 2010’dan bu yana kullanıcı sayısını sürekli arttıran
İnstagram, bugün en fazla kullanıcısı bulunan üçüncü sosyal medya uygulaması olarak yaklaşık
1milyar kişiye ulaşabilmektedir (https://instagram-press.com/our-story/).
We Are Social ve Hootsuite’in ortaklaşa düzenlediği 2019 Yılı Global Dijital Raporu’na göre
(https://wearesocial.com/global-digital-report-2019);
 Dünya’da 3.48 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. İnstagram, 895 milyon
kullanıcı ile en çok kullanıcı sayısına sahip üçüncü sosyal medya aracı olarak dikkat
çekmektedir. Bu kullanıcıların %65’i 18-34 yaş aralığındadır.
 Türkiye’de kullanıcılar günde ortalama 7 saat 15 dakikasını internette geçirmektedir.
Türkiye’de 52 milyon sosyal medya kullanıcısı vardır.
 Türkiye’deki internet kullanıcılarının %84’ü İnstagram’ı kullanmaktadır ve 38 milyon
instagram kullanıcısı ile Türkiye, instagram kullanımında beşinci sırada yer almaktadır.
 Ülkelerin 13 yaş üzeri nüfuslarının Instagram kullanım oranlarına bakıldığında %58
oranla Türkiye ve İsviçre ilk sırada yer almaktadır.
İnstagram insanların sosyalleşip fotoğraf ve video paylaştıkları bir uygulama olmanın ötesinde
bugün bir reklam ve iletişim mecrası olarak da kullanılmaktadır. Kurumlara hikaye, fotoğraf ve video
gibi farklı formatlarla iletişim imkanı sunan İnstagram, oluşturduğu etki ve geribildirimler sayesinde
kullanıcıları ile iki yönlü iletişime imkan sağlayarak kurumlara avantaj sağlamaktadır. Üniversiteler
bilinirliği arttırma, kurumsal imajını ve itibarını güçlendirme gibi birçok farklı amaçla İnstagram’dan
faydalanabilmektedirler. Üniversiteler, buradan yaptıkları paylaşımlarla potansiyel hedef kitleleri için
tercih edilebilirliklerini arttırmaktadırlar.
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İnstagram istatistikleri incelendiğinde, en fazla kullanılan üçüncü sosyal medya aracı olarak
büyük bir kullanıcı sayısına sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında kullanıcı profili göz önüne
alındığında, kullanıcıların büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması üniversitelerin kurumsal iletişim
stratejilerine yön verirken değerlendirmeleri gereken önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üniversitelerin iletişim kurduğu hedef kitlelerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğu
düşünüldüğünde hem kullanım oranı hem de doğru hedef kitleye seslenme noktasında instagram,
üniversiteler için verimli bir kurumsal iletişim aracı olarak ön plana çıkmaktadır.
3. Araştırma
3. 1. Araştırmanın Amacı
Kurumsal iletişim, kurumların tanıtım ve iletişim amaçlarının gerçekleşmesinde oldukça önemli
bir etkiye sahiptir. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki üniversitelerin sayısının oldukça fazla olması,
iç ve dış hedef kitleleriyle sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan instagram
aracılığıyla nasıl ve ne şekilde iletişim kurduklarını tespit etmeye ve bu konuda veriler oluşturmaya
yöneliktir.
3. 2. Araştırmanın Önemi
Çalışma, Türkiye’deki üniversitelerin kurumsal iletişimi internet ve sosyal medya kanalıyla nasıl
kurduğuna ve kullandığına ilişkin mevcut durumun incelenmesi ve değerlendirilmesi açısından
önemlidir.
3. 3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada yöntem olarak içerik analizi tekniği tercih edilmiştir.
3. 4. Araştırmanın Sınırlılıkları
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Araştırmaya 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle instagramda en fazla takipçi sayısına sahip ilk 5 devlet
üniversitesi dâhil edilmiştir.
Araştırmadaki veriler 1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasındaki bir aylık süreçte yapılan
incelemeler neticesinde ortaya çıkmıştır.
3. 5. Araştırmanın Bulguları
Çizelge 1. Genel Görünüm

Anadolu
Üniversitesi
Boğaziçi
Üniversitesi
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
Orta Doğu
Teknik
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi

Web
Sayfa
Profil
sına
Resmi İlişkin
Bağla
ntı

Diğer
Sosyal
Ağ
Siteleri
ne
Yönlen
dirme

Onayl Sabitlen
anmış
miş
Hesap Hikaye
Simge Paylaşı
si
mı

Gönderi
Sayısı

Takipçi
Sayısı

Takip
Ettiği
Hesap
Sayısı

2.681

101.75
5

43

Logo

Var

Yok

Yok

16

1.397

78.194

71

Logo

Yok

Var

Var

9

2.015

68.721

186

Logo

Var

Var

Var

4

1.773

67.158

3

Logo

Var

Yok

Yok

3

1.544

61.371

15

Logo

Var

Yok

Var

4

Üniversitelerin instagram hesaplarının genel görünümü incelendiğinde (Bknz. Çizelge 1)
Anadolu Üniversitesi, 2.681 gönderi ile en fazla paylaşım yapan, 101.755 takipçi sayısı ile en fazla
takipçi sayısına sahip üniversite olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm üniversitelerin instagram
hesaplarında profil resimlerinin üniversite logosu olduğu belirlenmektedir. İnstagram hesaplarında
web sayfasına ilişkin bağlantı durumuna bakıldığında sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin instagram
hesabında web sayfasına ilişkin bağlantı olmadığı görülmektedir. Diğer sosyal ağ sitelerine
yönlendirme durumuna bakıldığında Anadolu Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve
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Hacettepe Üniversitesi’nin profillerinde herhangi bir yönlendirme mevcut olmadığı tespit
edilmektedir. Onaylanmış hesap simgesi (mavi tik) durumu incelendiğinde ise Boğaziçi, İstanbul
Teknik ve Hacettepe üniversitelerinin profillerinde onaylanmış hesap simgesi bulunmaktadır.
Çizelge 2. Paylaşımların Türe Göre Dağılımı

Paylaşımlarının Türe Göre Dağılımı
Fotoğraf

Video

Toplam

Anadolu
Üniversitesi

68

34

102

Boğaziçi
Üniversitesi

18

2

20

İstanbul Teknik
Üniversitesi

19

8

27

Orta Doğu Teknik
Üniversitesi

21

1

22

Hacettepe
Üniversitesi

27

0

27

Toplam

153

45

198

Paylaşımların türe göre dağılımı incelendiğinde (Bknz. Çizelge 2) Anadolu Üniversitesi
paylaşımlarının %66’sı fotoğraf %34’ü video, Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarının %90’ı fotoğraf
%10’u video, İstanbul Teknik Üniversitesi paylaşımlarının %70’i fotoğraf %30’u video, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi paylaşımlarının %95’i fotoğraf %5’i video, Hacettepe Üniversitesi paylaşımlarının
%100’ü fotoğraf paylaşımı şeklinde oluşmaktadır. 5 üniversitenin paylaşımlarının tamamı
incelendiğinde ise paylaşımların %77’sinin fotoğraf %33’ü video şeklinde olduğu belirlenmektedir.
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Çizelge 3. Paylaşımların Dil Seçeneğine Göre Dağılımı

İnstagram Paylaşımlarının Dil Seçeneğine Göre Dağılımı
Türkçe
Anadolu
Üniversitesi
Boğaziçi
Üniversitesi
İstanbul Teknik
Üniversitesi

Hem İngilizce
Hem Türkçe

Toplam

102

0

102

14

6

20

27

0

27

22

0

22

27

0

27

192

6

198

Orta Doğu
Teknik
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Toplam

Üniversitelerin instagram paylaşımlarının dil seçeneğine göre oranları incelendiğinde (Bknz.
Çizelge 3) sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkçe’nin dışında İngilizce olarak da paylaşım yaptığı
tespit edilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nin paylaşımlarının %30’unun hem İngilizce hem Türkçe
olarak yapıldığı belirlenmektedir.
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Çizelge 4. Paylaşımlarda Hashtag ve Mention Kullanımı

Paylaşımlarda Hashtag ve Mention Kullanımı
Hashtaglerde
Üniversite
İsmi
Kullanımı

Mention (@)
Kullanımı)

259

97

154

3

0

11

52

0

20

58

45

1

31

0

1

403

142

187

Hashtag (#)
Kullanımı
Anadolu
Üniversitesi
Boğaziçi
Üniversitesi
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Toplam

Paylaşımlarda hashtag ve mention kullanımı irdelendiğinde (Bknz. Çizelge 4), Anadolu
Üniversitesi paylaşımlarında 259 hashtag kullanmıştır ve bu paylaşımların %37’sinde, ODTÜ ise
paylaşımlarında 58 hashtag kullanmıştır ve bu paylaşımların %78’inde üniversite ismi kullanmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ise hashtag
kullanımlarında üniversite ismi kullanmamayı tercih etmektedirler. İnstagram paylaşımları
incelendiğinde ise en fazla hashtag ve mention kullanımının Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldığı
dikkat çekmektedir.
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Bilimsel Etkinlik

Kampüs Görseli

Öğrenci Kulüp Etkinlikleri

Eğlence/Bilgilendirici İçerik

Sosyal Sorumluluk

Diğer

Toplam

Üniversitesi

Kültür/Sanat/Spor

Boğaziçi

Duyuru/Açıklama

Üniversitesi

Özel Gün/Kutlama/Anma

Anadolu

Gündem

İçeriklerine Göre Dağılımı

Paylaşımların Mesaj

Çizelge 5. Paylaşımların Mesaj İçeriklerine Göre Dağılımı

7

17

37

5

10

3

4

10

7

2

102

0

0

0

1

0

16

0

2

0

1

20

0

3

1

0

0

15

0

7

0

1

27

0

0

10

0

2

4

0

3

3

0

22

2

0

1

2

0

22

0

0

0

0

27

9

20

49

8

12

60

4

22

10

4

198

İstanbul
Teknik
Üniversitesi
Orta Doğu
Teknik
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Toplam

Anadolu Üniversitesi paylaşımlarının mesaj içeriklerine göre dağılımı incelendiğinde (Bknz.
Çizelge 5) en fazla paylaşım %36 oranla duyuru ve açıklama olurken %16 oranla özel gün, kutlama ve
anma paylaşımlarından oluşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarının mesaj içeriklerine göre
dağılımı incelendiğinde en fazla paylaşım %80 oranla kampüs görseli paylaşımlarından oluşmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi paylaşımlarının mesaj içeriklerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla
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paylaşım %55 oranla kampüs görseli olurken %26 eğlence ve bilgilendirici içerik paylaşımlarından
oluşmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi paylaşımlarının mesaj içeriklerine göre dağılımı
incelendiğinde en fazla paylaşım %45 oranla duyuru, açıklama paylaşımlarından oluşmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi paylaşımlarının mesaj içeriklerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla
paylaşım %81 oranla kampüs görseli paylaşımlarından oluşmaktadır.
5 üniversitenin tüm paylaşımları mesaj içeriklerine göre dağılımları incelendiğinde ise
üniversitelerin instagram hesaplarında en fazla paylaşımın %30 oranla kampüs görseli ve %24 oranla
duyuru, açıklama paylaşımlarının yer aldığı tespit edilmektedir.
Çizelge 6. Paylaşımların Etkileşim Durumları

Gönderilere Yapılan

Gönderilerin

Yorum Sayısı

Beğeni Sayısı

Anadolu Üniversitesi

1705

71108

Boğaziçi Üniversitesi

333

46927

386

77155

314

46925

311

60508

İstanbul Teknik
Üniversitesi
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi

Paylaşımların etkileşim durumları incelendiğinde (Bknz. Çizelge 6) 77.155 beğeni ile en fazla
beğeni alan İstanbul Teknik Üniversitesi olurken, 71.108 beğeni ile Anadolu Üniversitesi en fazla
beğeni alan ikinci üniversite olmaktadır. Etkileşim durumları içerisinde paylaşımlarına en fazla yorum
yapılan üniversite ise 1705 yorum ile Anadolu Üniversitesi olarak dikkat çekmektedir.
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Gönderi başına ortalama beğeni sayıları hesaplandığında Anadolu Üniversitesi 697, Boğaziçi
Üniversitesi 2.346, İstanbul Teknik Üniversitesi 2.857, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2.132,
Hacettepe Üniversitesi 2.241 beğeni almaktadır.
Gönderi başına ortalama yorum sayıları hesaplandığında Anadolu Üniversitesi 16.7, Boğaziçi
Üniversitesi 16.6, İstanbul Teknik Üniversitesi 14.2, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 14.3, Hacettepe
Üniversitesi 11.5 yorum almaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye’de en çok instagram takipçisine sahip olan ilk
5 devlet üniversitesinin hesapları incelendiğinde; şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Genel görünüm başlığı altında üniversitelerin karşılaştırması yapıldığında, üniversitelerin
tamamında profil fotoğrafı olarak logoların kullanıldığı tespit edilmiştir, Anadolu Üniversitesi, diğer
üniversitelerle kıyaslandığında instagramda daha aktif olarak paylaşım yapmakta ve takipçi sayılarına
bakıldığında ilk sırada yer almaktadır, üniversitelerin paylaşım türleri incelendiğinde yapılan
paylaşımların büyük çoğunluğunun fotoğraf formatında olduğu görülmektedir, yapılan paylaşımların
metinlerinde Boğaziçi üniversitesi dışında yabancı dil kullanımı tespit edilmemiştir, paylaşım
sayılarında olduğu gibi hashtag ve mention kullanımında da Anadolu Üniversitesi ilk sırada yer
almaktadır. Anadolu Üniversitesi ve ODTÜ hashtag paylaşımlarında üniversitenin ismini
kullanmaktadır, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversiteleri ise
hashtaglerinde üniversite ismi kullanmamayı tercih etmektedir.
Paylaşımların mesaj içeriklerine göre dağılımları incelendiğinde ise tüm paylaşımlar arasında
tercih edilen en fazla gönderi içeriğinin “kampüs görseli” ve “duyuru/açıklama” kategorilerinde
yapıldığı belirlenmiştir. Bu noktada Anadolu Üniversitesi ve ODTÜ paylaşımlarını en fazla oranla
“duyuru/açıklama” kategorisinde yaparken; Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi ise
“kampüs görseli” kategorisinde yapmışlardır.
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Üniversitelerin instagram kullanımları kurumsal iletişim açısından değerlendirildiğinde, mevcut
ve potansiyel hedef kitlelerine yaptıkları paylaşımların; bilgilendirme, duyuru yapma, tanıtım ve imaj
oluşturmaya yönelik olduğu görülmüştür.
Araştırma kapsamına dahil olan üniversitelerin instagram paylaşımlarındaki etkileşim durumları
incelendiğinde; takipçi ve paylaşım sayısı ile beğeni sayısı arasında doğru orantı olmadığı saptanmıştır.
İTÜ, takipçi ve paylaşım sayısı olarak 3. sırada yer almasına rağmen en fazla beğeni alan üniversitedir.
Hacettepe Üniversitesi ise en az takipçi sayısına sahip olan üniversite olmasına rağmen en fazla beğeni
alan 3. üniversitedir.
Üniversitelerin instagram gönderilerine yapılan yorumlarda genellikle instagramın tek yönlü bir
iletişim aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kurumsal iletişim açısından bakıldığında çift yönlü
iletişimin daha faydalı olacağı gerçeğinden yola çıkılarak takipçi yorumlarına beğeni veya cevap verme
yoluyla karşılık verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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İLETİŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA METROPİA FİLMİNE DAİR BİR
İNCELEME
Öğr. Gör. M. Özer ÖZKANTAR
Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
ÖZET
Kitle iletişim araçları günümüz tüketim çağında özellikle sosyal ilişkileri düzenleyerek, üretim ve
dağıtım süreçlerini kontrol ederek toplumları yöneten bir düzenin devamının sağlanmasında oldukça
etkin bir role sahiptir. Hatta kitle iletişim araçlarının mevcut ideolojiyi pekiştirdiği, yeniden ürettiği ya
da rızanın üretilmesine yardımcı olduğu iddia edilebilir. Dolayısıyla medyanın bu kapitalist düzen
içerisinde doğru şekilde okunması ve analiz edilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada iletişimin
ekonomi politiği bu süreçte oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, egemen ideolojinin reklamlar
ya da sinema filmleri üzerinden ekonomi politik aracılığıyla doğru şekilde analizi bu yerleşmiş düzenin
anlaşılmasında oldukça mühimdir. Bu sebeple, bu çalışma boyunca Medyanın Ekonomi Politiği
bağlamında Metropia filmi; hegemonya, praksis, değişim değeri, kullanım değeri, içkin meta gibi
kavramlar kullanılarak ve Vincent Mosco’nun the Political Economy of Communication kitabında
kullandığı kavramlara atıfta bulunarak analiz edilecektir. Böylelikle ilgili kavramların sinemadaki
yansımalarının ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kitle İletişim Araçları, Meta Fetişizmi, Hegemonya, Praksis, Değişim Değeri,
Kullanım Değeri, İçkin Meta.
ABSTRACT
In today’s consumption age, the mass media have a very active role in ensuring the continuation of a
regime that manages societies by controlling the production and distribution processes, especially by
regulating social relations. Intermediaries such as TV, radio, advertisements or cinema are the most
important imposition channels of orders such as consume, obey, die imposed on societies. By means
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of the mass media, a false consciousness is created, falsified needs are produced, commodities are
fetched in this consumption-oriented world, and people are convinced that they have status as they
consume. In this process, the mass media are reinforcing the existing ideology, helping to reproduce
or to manufacture the consent. For this reason, analyzing the dominant ideology through advertising or
films has a great deal of importance in understanding this established order. Hence, throughout the
study, the film Metropia will be examined in the context of Economy Politics of Media by using and
attributing the concepts such as hegemony, praxis, value of change, value of use, and immanent
commoditification as well as the concepts used by Vincent Mosco in his book The Political Economy
of Communication.
Key Words: Mass Media, Commodity Fetishism, Hegemony, Praxis, Value of Change, Value of Use,
Immanent Commodification.
Giriş:
Gelişen teknoloji, hızla artan nüfus, küreselleşen yenidünya düzeni, toplumsal cinsiyet rollerindeki
hızlı değişim ve sosyo-kültürel yapının esnekliğiyle beraber yaşadığımız yüzyılda insanlar tüketmeye
alıştırılmakta ve tükettikçe statü kazanabileceklerine inandırılmaktadırlar. İşte tam da bu süreçte, sahte
ihtiyaçlar ve arzular özellikle kitle iletişim araçlarının etkisi ile gerçek gereksinimlermiş gibi
gösterilmektedir. Bu noktada kitle iletişim araçlarının yegâne hâkimi ise tartışılmaz egemen ideolojidir.
İnsanların gittikleri mekânları, izledikleri programları, kullandıkları ürünleri kontrol altına alarak
yöneten bu mekanizma, bireysel mahremiyet kavramını katman katman yok ederek bireyleri
herkesleştirmektedir. Bunun yanı sıra, bu düzen metaların bizi ele geçirmesiyle sonuçlanmakta ve
bireyler temel ihtiyaçlarını karşılamayı bir kenara itip popüler kültürün onları sürükledikleri serüvene
doğru savrulmaktadırlar.
Bu sürecin doğru şekilde anlaşılabilmesi adına Medyanın Ekonomi Politiğine dair gerçekçi
analizlerin yapılması oldukça önem taşımaktadır. İletişimin Ekonomi Politiği dendiğinde temelde iki
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yaklaşım olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Bunlardan ilki Araçsalcı yaklaşımdır, Amerikan
geleneği olarak bilinir ve medyayı kapitalist sistemin bir aracı, taşıyıcısı olarak görür. Chomsky,
Herman Herbert Schiller, Dallas Smythe ve Vincent Mosco bu yaklaşımı savunan kişilerdir. Diğer
yandan Avrupa bakış açısı Ekonomi Politiği sadece kapitalist bir uzam olarak değil ekonomi-medya
ilişkisini etkileyen tüm dinamikleri ele almayı tercih eder (Yaylagül, 2013:152).
Bu bağlamda, bu çalışmada Vincent Mosco’nun the Political Economy of Communication
kitabı genel çerçeveyi oluşturacaktır dolayısıyla bu metin kendine Amerikan yaklaşımını esas
almaktadır. Kitapta geçen bazı kavramlar (hegemonya, meta fetişizmi, praksis, kullanım değeri,
değişim değeri, içkin meta) tartışılacak ve son olarak ilgili kavramlar Mısır kökenli yönetmen Tarık
Saleh’in filmi olan Metropia üzerinden analiz edilerek çeşitli tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır.
Film analizi boyunca, filmdeki bazı sekanslar görsel olarak kullanılarak ilgili sahnelerin önemi ve
konuyla olan temel bağlantısı ortaya koyulacaktır. Bunun yanı sıra, filmdeki ana karakterlerin
geçirdikleri değişim ve dönüşümler olay örgüleri ile ilişkilendirilerek tahlil edilecektir.
Vincent Mosco ve Medyanın Ekonomi Politiği
Mosco kitabında Ekonomi Politik kavramını Medya bağlamında temelde üç kategori altında
toplamakta ve bu kategoriler altında çeşitli alt başlıklarla bu kavramın temellerine dair bilgiler
vermektedir. Mosco’ya göre yukarıda bahsi geçen bu kavramlar sırasıyla Metalaştırma
(Commodification), Mekansallaşma (Spatialization) ve son olarak da Yapılaştırmadır. (Structuration)
Ayrıca Mosco, Ekonomi Politiğin derinlerine inerken küreselleşme, deregülasyon, birleşme ve
sayısallaşma gibi kavramların altını çizmekte ve Politik Ekonomi ile ilgili tespitlerini yaparken
hegemonya kavramına, toplumsal değişim ve tarih algısına, sosyal bütünlüğe, ahlaki boyutlara ve
praksis kavramına değinmektedir (Mosco, 2009:3-12).
Bu noktada ilk olarak, hegemonya kavramından bahsetmek diğer kavramlarla da doğrudan
ilgisi olması dolayısıyla önemlidir. Hegemonya kavramını, Gramsci üzerinden açıklamaya çalışacak
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olursak baskın sınıfın ya da kapitali doğal olarak da gücü elinde bulunduran azınlığın çoğunluğun
rızasını alarak bu güce erişmesi olarak özetlenebilir. Peki, gücü elinde bulunduran hegemonik yapı
nasıl oluyor da büyük kitlelerin rızasını alabiliyor? Bir diğer deyişle rızanın imalatı nasıl bir sürecin
ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır? İşte bu noktada karşımıza hükümetler ve hükümetlerin kitle
iletişim araçları ile olan bağları çıkmaktadır.
Mosco’ya göre, Medya sektörünün bir iş alanı olarak büyümesi ve gelişmesi hükümetlerin
çıkarlarıyla doğrudan ilintilidir. Doğal olarak, medya sektörünün kendini ayakta tutabilmesi ve güç
kazanabilmesi mevcut hükümetin söylem ve ideolojisine çok da uzak olmamaktan geçmektedir.
(Mosco, 2009:81). Bu noktada, kitle iletişim araçlarını elinde tutan iktidar ve iktidara yakın olan medya
sahipleri mevcut düzenin devamında kol kola hareket etmekte, egemen ideolojinin dönüşümü ya da
pekiştirilmesinde etkin rol oynamaktadırlar. Özellikle, reklam filmleri, gündemi ikinci plana iten
program formatları ya da eğlence programları ile donuklaştırılan bireyler ya da toplumlar tüketmeye
alıştırılmaktadır.
Tam bu noktada kullanım değeri, değişim değeri ve bu kavramlarla doğrudan ilintili olan meta
fetişizmi kavramlarından bahsetmek doğru olacaktır. Kullanım değeri bireylerin bir ürüne ihtiyaç
duyduklarında edinmeleri ile ortaya çıkan değerdir. Örneğin, otomobil satın aldığınızda bu araç sizin
ulaşım ihtiyacınızı karşılamak amaçlı edindiğiniz bir maldır ve önceliğiniz ulaşım sorununuzu
gidermektir. Ancak aldığınız otomobil Mercedes ise bu sefer karşımıza değişim değeri kavramı
çıkmaktadır. Değişim değeri alınan ürünün metalaşması ile ortaya çıkan değerdir. Özellikle sistemin
kulağımız fısıldadığı sahte ihtiyaçlar ve ne kadar pahalı araba alırsak o kadar güçlü görüneceğimiz ile
ilgili sahte imajlar bizleri pahalı arabalara, saatlere ya da telefonlara yönlendirmektedir. Böylelikle
ihtiyaçlarımızdan ziyade toplumun bizi nasıl konumlandırdığı ile ilgilenmeye başlarız ve kullanım
değeri değişim değerine dönüşür (Mosco, 2009:130). Bu noktada meta fetişizmi de bu sahte
ihtiyaçların statü kazandırmasıyla ilintilidir. İnsanlar, kullandıkları ürünleri daha varlıklı, başarılı ya da
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farklı görünmek için alarak metaları fetişize etmektedirler. Bir diğer deyişle kişi kullandığı ürünü
içselleştirerek konum ya da statü kazandığına inanmaya başlamaktadır.
Bu süreçte medya, reklamlar ya da TV programları aracılığıyla semboller, imajlar ortaya
koyarak güçlü bir aracı şeklinde hareket etmektedir. Her ne kadar kitle iletişim araçları artı değer üreten
yapılar olarak kabul edilseler de, egemen ideolojinin elinde seyirciler ve tüketiciler her geçen gün daha
da fazla meta olarak görülmektedir. Mosco’ya göre, izleyici ana metadır. Dijital TV sistemleri
aracılığıyla artık insanların tüketim, harcama ve beğeni değerleri küresel tüm markalarla
paylaşılmaktadır. Böylelikle arz talep dengesi tüketim kavramının lehine arttırılmaktadır.
Bu bağlamda içkin meta kavramı karşımıza çıkmaktadır. Metaların yeni metalar doğurması
için sistemin kendini sürekli olarak güncellemesi içkin metaları doğurmaktadır. Metaların, değerlerin
ölçülmesi ya da değerlendirilmesi yeni metaların oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin reyting
ölçümleri sayesinde seyircilerin beğenileri ya da hoşnutsuzlukları belirlenmekte ve böylelikle elde
edilen bilgiler ışığında yeni metalar tüketicinin karşısına çıkartılmaktadır. Böylelikle bir tüketim zinciri
yaratılarak insanların mahrem dünyalarına giren bir sistemin varlığından söz etmek yanlış
olmayacaktır. Özellikle yeni internet teknolojileri aracılığıyla özelimize kadar ulaşan bu sistem
metalaşma sürecini de hızlandırmaktadır. Bireylerin girdikleri internet sitelerini kaydeden ve yeni
ürünler önererek sürekli bir reklam ağı yaratan bu zihniyet metaların yeni metalar doğurmasını yani
içkin meta kavramını içselleştirmektedir (Mosco, 2009:132). Kısaca özel diye düşündüğümüz her türlü
veri hegemonyanın eline geçmektedir ve bu durum kişileri bir tür izlenme ve kontrol edilme sürecine
sokmaktadır. (Big Brother is watching us)
Mosco’nun kitabında bahsettiği kavramlardan bir diğeri ise praksistir. Teori ile pratiğin bir
araya gelmesi şeklinde açıklanabilecek praksis kavramı Marks’a göre mevcut düzenin, egemen
ideolojinin kuklaları olmadan, kendi değerlerini ve değer yargılarını kullanarak bir faillik yaratma
çabasıdır. Bir diğer deyişle praksis, kurulu olan düzene baş kaldırarak, sistemin çatlaklarından sızarak
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ve tarihsel koşulları ve durumları doğru yorumlayarak sistemin değişmesini sağlama çabasıdır. Bu
failliği yaratmanın yollarından biri bireysel eylemlerle yapıları esnetmektir. Ancak bu şekilde fark
yaratmak ve sistemin katı yapısına sızmak mümkün olabilecektir.
Son olarak, Mosco yapılaştırma bölümünde küreselleşme sürecinin iletişim ve medya sektörüne
yansımalarını tartışmaktadır. Özellikle farklı sektörlerdeki firmaların medya alanına yönlenmesi,
şirketlerin hem yatay hem dikey büyüme ile yatırım risklerini azaltabilmeleri, teknolojideki ve
ulaşımdaki ilerlemeler sayesinde yeni pazarlara daha düşük maliyetle ulaşılabilme ihtimali; üretim,
bilgi ve eğlence akışının yönetimini kolaylaştırmakta, böylelikle büyük şirketlerin daha fazla tüketiciye
ulaşıp onların tüketim eğilimlerini kontrol etmeleri kolaylaşmaktadır (Mosco, 2009:167).
Şu ana kadar tartışılan ve açıklanmaya çalışılan hegemonya, değişim değeri, kullanım değeri,
meta fetişizmi, praksis, içkin meta gibi kavramların karşımıza kitle iletişim araçları vasıtasıyla nasıl
sunuldukları, ne gibi aracıların bu tüketim ve hapsolma dünyasını pekiştirdiğini ortaya koyabilmek
adına son bölümde bir distopik bir hikayeyi kendine konu alan Metropia filmi analiz edilecektir. Analiz
boyunca, yukarıda bahsi geçen kavramlara olay örgüsü ve karakterler üzerinden atıflarda bulunulmaya
çalışılacak, böylece medya ve ekonomi bağıntısının kitleler ve tüketim çılgınlığı üzerindeki etkin rolü
ortaya koyulmaya çalışılacaktır
Metropia Filminin Künyesi ve Özeti
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Yönetmen: Tarik Saleh
Tür: Animasyon, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2009
Senaryo: Fredrik Edin, Martin Hultman
Seslendirme: Vincent Gallo, Juliette Lewis, Udo Kier, Stellan Skarsgård, Alexander Skarsgård
Yapımcı Firma: Atmo Media Network, Canal Television AB
Yapım Ülkesi: İsveç, Danimarka
Filmin Özeti:1
Yakın bir gelecekte, petrol kaynakları tükenmiş, tüm Avrupa büyük bir yeraltı tünel sistemiyle
birbirine bağlanmıştır. Başkahramanımız Roger, mutsuz, birbirinin aynı günleri yaşamaktan sıkılmış,
bir şirketin çağrı merkezi bölümünde çalışmaktadır. Yaşadığı dönemde bisiklete binmek bile yasaktır
ama işe gizli bir şekilde bisikletiyle gidip gelmektedir. Bir sabah yine işe gitmek üzere evden çıktığında
bisikletinin parçalanmış olduğunu görür ve istemese de bu metro sistemini kullanmak zorunda kalır.
Sisteme girdiği zaman kafasının içinde başka biri konuşuyormuş gibi sesler gelmeye başlar ve o sesin
nereden geldiğini bulmaya çalışır.

1

https://konserveruhlar.wordpress.com/2013/01/11/metropia-tarik-saleh/
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Bir gün metroda, her sabah duş alırken kullandığı şampuanın reklamlarında olan kızı görür
(Nina) ve kendini onun peşinden gitmemek için ikna edemez. Nina ile beraber yaptığı kısa yolculuk
sonucu kendisini büyük bir komplonun içinde bulur: İnsanların düşüncelerini kontrol eden büyük bir
şirket vardır. Ürettikleri mavi renkli şampuanla, insanların saç tellerini anten olarak kullanarak
düşüncelerini takip edip, iç sesle onların davranışlarını kontrol etmektedirler. Böylece akıllarından
geçen her şeye yönelik birer ürün tavsiye ederek tüketime yönlendirirler. Her bireyi evlerindeki
televizyonları aracılığıyla izleyen bir görevli vardır. Roger tüm bunları öğrendikten sonra Nina ile
beraber bu sistemi çökeltmek için savaşır.
Metropia Filminin Analizi
Yukarıdaki özette de anlatıldığı üzere hikâye yakın gelecekte (2024) Europe’de geçmektedir.
Küreselleşmenin ve ileri teknolojinin etkisiyle tüm Avrupa metro ağıyla birbirine bağlanmış,
geleneksel milliyetçilik algısı, kültürel çeşitlilik gibi kavramlar ikinci plana atılarak tüm ülkeler tek tip
hale getirilmeye başlanmıştır. Bu noktada kurumsal hâkimiyet, piyasa kapitalizmi, hegemonya ve
kentsel yayılma gibi kavramlar filmin bütününe yayılmış şekilde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle film
boyunca hegemonik sistemin ulaşım amaçlı sadece metro ağına izin vermesi, metroda insanlara sürekli
olarak tüketim odaklı reklamların empoze edilmesi, hatta kişilerin seks hayatları ile ilgili tüketim odaklı
önerilerin verilmesi sistemin insanları uyuşturma çabası ile ilişkilendirilebilinir. Buna ek olarak metro
sistemi ulaşım sınırlarını kaldırmakta, mekanlar değişmekte, rutinler kırılmakta, katı olan her şey
buharlaşmaktadır. Bu noktada bu sistemin bir açığı mıdır yoksa sistemin gücüne güç katan bir kontrol
mekanizması mı?
Filmde dikkate değer bir diğer detay sistem tarafından herkesin izlenmesi, düşüncelerinin
yönlendirilerek kontrol edilmesi sürecidir. Bu bizlere Big Brother kavramını anımsatmaktadır. Sistem
kameralar ve takip sistemleri aracılığıyla sürekli bireyleri yönlendirmekte, tüketime, itaate ve
sorgulamamaya doğru itmektedir. Süperpanoptikon bir sistem bireyleri teknolojik bir kafesin içine
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alarak kontrol etmektedir. Ayrıca film boyunca TV programları aracılığıyla insanlar uyuşturulmakta
ve sahte gündemler, sahte ihtiyaçlar ve yüzeysel yaşamlar pompalanarak bireyler mevcut düzenin
kuklaları haline getirilmektedir. Dahası ortada bir korku imparatorluğu söz konusudur. Yasaklar,
kurallar ve sınırlar insanların hayatının merkezindedir. Sistem bu düzeni kurmak için ise Dangst isimli
bir şampuanı kullanmaktadır. Bu noktada karşımıza önemli bir metafor çıkmaktadır. Angst Almancada
korku demektir. Bu şampuan da sistemin kendini devam ettirmesi ve gücünü pekiştirmesi için
kullanılan bir tür sembolik korku aracıdır.

Görsel 1: http://www.emptykingdom.com/featured/metropia/
Ayrıca Mosco’nun kavramlarından biri olan değişim değeri de burada karşımıza çıkmaktadır.
Normalde şampuan saç temizliği amaçlı kullanılan, kullanım değeri bağlamında bir ihtiyaç özelliği
taşıyan bir kavramken, TV ve gazete reklamları aracılığıyla kurulu düzen, Dangst isimli şampuanı
metalaştırmakta ve fetişleştirmekte, bu şampuanı kullanan kişilerin daha güzel, sağlıklı ve farklı
görüneceğini insanlara fısıldamaktadır. Dahası Europe’de başka marka şampuan da satılmamaktadır.
Kısaca sistem kendi korku imparatorluğunu kendi tekelini yaratarak iletişim araçları vasıtasıyla
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Mosco tarafından içkin meta olarak adlandırılan kavram da bu filmde
karşımıza çıkmaktadır. Filmde insanların sürekli takip edilmesi, eğilimlerinin kontrol edilmesi, tüketim
süreçlerinin yönlendirilmesi ile mahrem hayatların içine sızılarak kişilerin verileri ele geçirilmektedir.
Böylece metalar yeni metaları doğurmaktadır.
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Filmdeki ana karakterlerin analizi de film boyunca karşımıza çıkan temel mesajların doğru
yorumlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Filmdeki en önemli karakter olan Roger, mevsimlerin
ortadan kalktığı, kasvetli bir atmosferin hüküm sürdüğü, bisiklete binmenin dahi yasak olduğu bu
düzende bu yapıdan sıyrılabilmek için kendi failliğini yaratma çabası içindedir. Roger’ın gizli gizli
bisiklete binerek işe gitmesi, iş yerindeki rutininden kaçarak herkesleşmekten uzak durması bu kurulu
sistemin çatlaklarından sızma kaygısı ile açıklanabilir. Bu da bize praksis kavramını hatırlatmaktadır.
Özellikle filmin sonunda ana karakter Roger’ın kendi ile yüzleşerek kendi gerçeklerine ulaşması ve
sisteme karşı çıkma çabası bu sürecin en belirgin kanıtı olarak ifade edilebilir. Filmde ayrıca sistemin
eski haliyle alakalı göndermeler bir tür yabancılaştırma etkisiyle gösterilmektedir. Sokakta insanlara
seslenen rahibin tüm sözleri mevcut düzenin uzağında, farklılığı çağrıştıran, kişileri tahakkümün
boyunduruğundan kurtarmaya çalışan bir tür bilinçaltı ses olarak yorumlanabilir.
Film boyunca Roger ile ilgili çeşitli kırılma noktaları bulunmaktadır. Çalıştığı şirketteki tek
düzelikten sıkılan, uzun süreli ilişkisi konusunda kafasında soru işaretleri olan Roger’ın bisiklet yerine
işe metro ile gitmesi ve Nina ile tanışması ilk kırılma noktasıdır. Çünkü beyninden gelen sesleri
işitmesi, bununla yüzleşmesi ve bu süreci anlamlandırmaya çalışması tam da Nina ile tanışma
aşamasında gerçekleşmektedir. Nina’nin güzelliğinden etkilenen Roger ilk etapta kafasındaki sesleri
anlamlandıramasa da zamanla nasıl bir sistemin içinde olduğunu, yaşadığı toplumda egemen güç
tarafından insanların nasıl manipüle edilerek rızalarının alındığını keşfetmekte, böylece yaşadığı
aydınlanma ile bir başkaldırı sürecine doğru hareket etmektedir.
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Görsel2:http://eclipsemagazine.com/movie-review-tribeca-metropia-swedish-animated-dystopicfilms-look-is-stunning/
Filmdeki bir diğer kırılma anı Roger’ın Nina’nın Ivan Bahn’ın yani sistemin en güçlü adamının
kızı olduğunu öğrenmesi noktasıdır. Bu noktadan itibaren Roger’ın kafası karışmış ve kahramanımız
Nina’nın güzelliğini bir kenara bırakarak ve sistemi ve Nina ile olan ilişkisini sorgulayarak bir tür
değişim ve dönüşüm içine girmeye başlamıştır. Bu geçiş süreci onun failliğinin de başlangıcıdır.
Roger’ın bu bireysel failliği beraberinde sistemin de çöküşünü sağlayan bir çabanın ürünüdür. Bir diğer
önemli karakter olan Nina ise babasının mal varlığını ele geçirmek için sistemin çöküşü adına mücadele
eden bir karakterken o da kendi failliğini yaratarak Roger ile duygusal bir bağ kurmaktadır. Her ne
kadar bu bağ kristal ve kırılgan bir iletişim olsa da filmin sonunda Nina’nın Roger’ın ölmesine engel
oluşu kendi değişiminin son parçası olarak yorumlanabilir.
Filmde kullanılan 2D tekniği, film boyunca sekanslara egemen olan karamsar ve kaotik
atmosfer, filmin analizinde katkıda bulunan bir diğer süreçtir. Hegemonik sistemin yarattığı bu
viranelik, terk edilmişlik ve yitirilmişlik duygusu, filmdeki karakterlerin ruhlarına da işlemiştir. Gücü
elinde bulunduranların pekiştirdiği bu pesimist ruh hali filmin sonunda sistemin çöküşüyle son
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bulmakta, filmdeki renksizlik sona ermekte ve insanlar gülümsemektedir. Bu noktada filmin kendi
felsefesini sinematografik bir şekilde yaptığını belirtmek yanlış olmayacaktır.
Sonuç:
Bu çalışmada, Vincent Mosco’nun Medya ve Ekonomi Politik ilişkisini açıkladığı kitaba bölüm bölüm
yer verilerek, tüketim, itaat, hegemonya, praksis, içkin meta, kullanım ve değişim değeri gibi kavramlar
Metropia filmi üzerinden çeşitli örneklerle ve karakter analizleri ile gösterilmeye çalışılmıştır.
Özellikle gücü elinde bulunduranların kendi sistemlerinin tekrar tekrar üretilmesi ve böylelikle daha
da güçlenebilmesi adına kitle iletişim araçlarını nasıl kullanıldığını, bu sürecin sistemsel ve kurumsal
bir şekilde nasıl sürdürüldüğünü görebilmemiz açısından Metropia filmi önemli bir örnek teşkil
etmektedir.
Bu noktada, egemen sistemin tüketim odaklı yapısının dışına çıkmak, sistemden kaçmak her ne
kadar oldukça zor gibi görünse de, kolektif faillikten kaçınılıp bireysel bir failliğe doğru yönelim bu
kafesin içinden çıkabilmenin en önemli yollarından biri olarak görülmektedir. Yani bireyin sisteme
yabancılaşarak kendi değerlerine sahip çıkması kemikleşmiş bu düzenin içinde nefes alabilmenin
yegâne yöntemi olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda filmdeki ana karakter Roger’ın bireysel gayreti
bu ağdan nasıl çıkılacağının en somut örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
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ROMANDAN UYARLANAN FİLMLERİNİN BETİMSEL ANALİZİ
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ÖZET
Başyapıt olan edebiyat eserleri sinema sektöründe geçmişten günümüze kadar sıklıkla yer bulmuştur.
Bunun yanında romandan filme uyarlanan yapıtlar zaman zaman orijinal eserin önüne geçerek daha
geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Bu çalışmada Asheim (1949)’un Hollywood’un bazı ünlü
romanların filme alışında kullandığı yöntemler kullanılmıştır. Asheim bu yöntemleri, basitleştirme,
manikeizasyon ve günün zevklerine ya da havasına uygun kılma olarak üçlü bir kategoride
toplamaktadır. Bu bilgiler ışığında çalışmada romandan filme uyarlanan yapıtlar iki aşamada
incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, (2000-2019) yılları arasında, romandan filme uyarlanan
yapıtlar listelenmiş ve betimsel analizleri ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında ise söz
konusu dönem aralığındaki filmler arasından klasik romanlardan uyarlanan filmler ile fantastik seri
romanlardan uyarlanan filmler Asheim’in üçlü kategorisi çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Çalışmanın
sonucunda, üçlü kategorinin özelliklerinden basitleştirme, manikeizasyon ve günün zevklerine ya da
havasına uygun kılma fantastik seri roman uyarlamalarında daha sıklıkla rastlanırken, klasik roman
uyarlamalarında bu özelliklere daha az rastlanmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında çalışmada (2000-2019)
yılları arasında incelemeye alınan filmlere bakıldığında, romandan filme uyarlanan yapıtlarda genel
olarak sinemanın basitleştirme, manikeizasyon (entrikanın şemalaştırılması) ve günün zevklerine
uygun kılma gibi özelliklerinin kullanıldığı, bunun yanında izleyici / okuyucunun filmlerde ve edebi
eserlerde iki farklı zihinsel süreklilik deneyimi yaşadığı da söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Roman, film, manikeizasyon, basitleştirme, sinema.
ABSTRACT
Literary works, which are masterpieces, have frequently found place in the cinema sector from past to
present. In addition, the works adapted from the novel to the film have managed to reach the wider
masses by overtaking the original work from time to time. In this study, the methods used by Asheim
(1949) in filming some famous novels of Hollywood were used. Asheim collects these methods in a
triple category, simplifying, manicizing and tailoring to the tastes or mood of the day. In the light of
this information, the works adapted from the novel to the movie were examined in two stages. In the

www.iksadkongre.org

sayfa 43

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

first stage of the study, between the years 2000-2019, the works adapted from the novel to the movie
are listed and their descriptive analyzes are presented. In the second stage of the study, films adapted
from classical novels and films adapted from fantastic serial novels were compared within the
framework of Asheim's triple category. As a result of the study, simplifying, manicizing and adapting
to the tastes or mood of the triple category are more common in fantasy serial novel adaptations, while
these features are less common in classical novel adaptations. In the light of all this information, when
we look at the films that were examined between the years of 2000-2019, in the works adapted from
the novel to the film, the features of cinema such as simplifying, manicizing (scheming of intrigue) and
making them suitable for the pleasures of the day are used, as well as two films in the films and literary
works. It can also be said that he experienced different mental continuity.
Keywords: Novel, film, manicization, simplification, cinema.
GİRİŞ
Sinemanın edebiyat veya diğer sanatlardan yararlanmasının esasını, tüm sanat dallarının temelde insanı
ve toplumları ele alması oluşturmaktadır. İnsanlar yaşadıkları dünyayı algılama sürecinde gerek kendi
kişisel olanaklarından gerekse içinde yaşadıkları veya diğer farklı toplumlarda gözlemledikleri bilgi ve
deneyimlerden faydalanmaktadırlar. Zaman içinde bir araya gelen bu bilgi ve deneyimler bütünü,
insanlık tarihini oluşturmakta ve her toplumun bir diğerinden kendine özgü farklı birikimleri
bulunmaktadır.
Bilim, din ve sanat, insanın ve toplumların birikimini, diğer bir değişle uygarlığın üç temel kaynağını
oluşturmaktadır. Uygarlığın temel kaynaklarından biri olan sanatın içinde yer alan sinema, güzel
sanatların en sonuncusu olarak kabul edilmektedir. Güzel sanatların en eski dallarından biri olan
edebiyat ile olan ilişkisi, sinemanın temellerinin atıldığı zamana kadar uzanmaktadır (Renan, 1965,
s.10).
Sinema kendinden önce var olan diğer altı sanat olan resim, heykel, tiyatro, dans, müzik ve fotoğraf
sanatlarını da içinde barındırdığından son sanat olarak kabul edilmiş ve yedinci sanat olarak
adlandırılmıştır. Sinema ilk olarak bir çeşit kopya sanatı gibi gelişti çünkü ilk sinemacılar, sinemada
resim, roman, drama ve müzikten etkilendiler (Monaco, 2001, s.42). Hiç kuşkusuz sinema, en güçlü
etkileşimini edebiyat ve özellikle romanlarla gerçekleştirdi. 19. yüzyıldan sonra romanlar seçkin ve
popüler olarak iki farklı yönde ilerlerken, sinema için popüler romanlar vazgeçilmez kaynaklar
olmuştur. Sinema izleyicisini ve okuyucuyu aynı çatı altında buluşturan bu ilişkinin, ekonomik
anlamda film endüstrisi için pek çok getirisi olmuş ve günümüze kadar devam etmiştir. Günümüzde
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film endüstrileri içinde popüler romanlardan yararlananlar arasında en fazla Amerikan sineması öne
çıkmaktadır.
Resim, heykel, tiyatro, dans, müzik ve fotoğraf sanatlarının bir birleşimi olan sinema sanatı diğer sanat
dallarının yanında oldukça yeni olsa da, diğerlerine oranla gelişimi çok daha hızlı gerçekleşmiştir. İlk
sinema gösteriminden bugüne yedinci sanat, teknik olarak kendini aşan bir ivme sergilemiştir. Monaco
(2000, s. 47), sinema ile roman arasındaki etkileşimin, resim hatta tiyatrodan çok daha fazla olduğunu
vurgulamakta ve filmlerin romanlar gibi ayrıntılı ve uzun öyküler anlattığını ifade etmiştir.
Edebiyat, yazı dili sayesinde hayatın gerçekleri arasından yaptığı seçmelerle bir bütünlük oluşturmakta
ve hitap ettiği toplumun duygu, düşünce ve hayal gücünü zenginleştirmektedir. Diğer taraftan sinema,
doğal çevredeki görsel nesneleri kullanarak yaşamın gerçeklerini ele almaktadır. İnsanlık tarihinin her
aşamasında kullanılan görsel dil, sinema sayesinde yeni bir anlatım aracı olarak görsel iletişimin bir
parçası olmuştur. Edebiyat sinema açısından gerek tema gerekse senaryoya konu hazırlayan bir kaynak
olarak sonsuz malzeme vermektedir (Wellek, 1983, s.43). Orson Walles, Alain Resnais, John Huston,
Stanley Kubrick, Vittorio de Sica, Jean Renoir, Robert Altman, François Truffaut ve Fred Zinneman
gibi pek çok ünlü yönetmen edebiyat uyarlamaları yapmışlardır. Edebiyat klasiklerinden olup da
sinemaya uyarlanmamış bir eser bulmak neredeyse zor gibidir. Cervantes, Homeros, Shakspeare,
Balzac, Stendhal, Steinbeck veya Hemigway’in uyarlanması imkansız gibi görünen eserleri bile
sinemaya uyarlanabilmiştir.
Dünya sinemasında olduğu gibi Türk sineması da, ilk günlerinden itibaren edebiyat alanına eğilmiş ve
Türk edebiyatından çok sayıda uyarlamaya imza atmıştır. Uyarlamaların başında Ateşten Gömlek,
Binnaz, Pençe, Boğaziçi Esrarı, Mürebbiye gibi eserler hafızalarda yer edenlerdir (Özön, 1964, s.72).
Türk edebiyatından filme uyarlanan, Necati Cumalı’dan Susuz Yaz (Metin Erksan, 1963); Fakir
Baykurt’tan Yılanların Ö ü (Metin Erksan, 1962); Yusuf Atılgan’dan Anayurt Oteli (Yön. Ömer
Kavur, 1986) adlı eserler en başarılı uyarlamalar arasında yer almaktadır.
Sinema türleri 2 (iki) kategoride ele alınmaktadır:
-

Kurmaca (fiction)

-

Kurmaca-olmayan (non-fiction)

Film türlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekse de ilk kategori olan kurmaca sinemalarda,
drama, müzikal, korku, savaş, bilim-kurgu, western, kara-film, canlandırma, tarihsel dönem türünde
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filmler öne çıkmaktadır. Bir diğer tür olan kurmaca-olmayan film türleri genellikle belgesel filmler
olarak nitelendirilmektedir.
Filmlerde başlangıçta yönetim, kamera kullanımı, oyunculuk ve kurgu gibi teknik uygulamaların
üzerinde durulmakta olup günümüzde bu durum film türlerini konu alan kuramların gelişmesiyle yerini
daha çok yaşamla olan bağlantıların incelenmesine yöneltmiştir. Bu yaklaşımla filmlerin içinde
bulundukları tarihsel dönem, ideolojik, ekonomik ve politik durumların incelendiği bir boyut
kazanmıştır (Bywater & Sobchack, 1989, s.91). Kaminsky (1985, s.3), film türleri incelenirken
filmlerin psikoloji, antropoloji, din, sosyal bilimler ve mitoloji gibi alanlarla olan ilişkilerinin de analiz
edildiğini ifade etmektedir ve bu durum film kadar oluşum sürecini de önemli kılmıştır. Televizyon,
edebiyat ve sinema arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandırmıştır. Yapımcılar edebiyat eserlerini
dizi ve film uyarlamalarında kullanmışlardır. Bazı yazarlar, kendi yazdıkları eserlerin senaryolarını
kendileri oluşturarak sinema-edebiyat ilişkisini yoğunlaştırmışlardır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sinemanın esas tanımı; hareketi düzenli zaman aralığıyla parçalara ayırarak kaydetmek ve bütün
bunları bir gösterici sayesinde karanlık bir ortamdaki perde üzerine yansıtılması suretiyle yeninden
hareketi canlandırmak, şeklinde yapılabilir (Özön, 1972, s.13). Sinemanın özellikleri iki boyutlu resim
özellikleri taşımakta olup, sinemadaki şekillerin algılanması resmin algılanmasından daha farklı
özellikler taşımaktadır çünkü bir film, durgun konumda olan bir fotoğraftan hareketli olması yönünde
ayrılmaktadır. Bazin, Arnheim, Eisenstein ve Munsterberg gibi film kuramcıları, sinemanın sadece
hareketli resimlerden oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak, hareketli iki boyutlu resmin hangi bağlamda
etkileri olacağını ortaya koymuşlardır. Sinemadaki hareketli imgeler müzik ve sözlerle bir araya
gelerek çok boyutlu bir dünya oluşturmaktadırlar. Metz (1974) sinemanın çok geniş bir konu olduğunu,
toplumbilimden göstergebilime ve estetiğe dair sorunlarına tümünü içinde barındırdığını ifade
etmektedir (Büker, 1981, s.4). Bu geniş kapsamı sayesinde film türleri, disiplinlerarası çalışmalar
yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda, filmler birer metin olarak kabul edilmekte ve farklı
‘okuma’ şekilleri ile karşılaşılmaktadır.
Jim Kitses, Claude Levi-Strauss’a ait yapısalcı yöntemi, popüler film türlerine uygulayan ilk kişi olmuş
ve bu türdeki filmleri mitolojiye benzetmiştir. Kitses’e göre, filmlerdeki kültür ritüel olarak
tekrarlanmakta ve izleyiciler bu durumla ilişkili kendileri ile çatışan değerlerden bir anlam çıkarmaya
çalışmaktadırlar. Örneğin korku filmlerinde karşılaştıkları doğaüstü olaylara inanma duygusunun
bireyin bakış açısında oynadığı rolde olduğu gibi kişiler, kendi yaşam deneyimleri doğrultusunda
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insani değerler yanında, tarihsel olarak yaşanmışlıklar ve kültürel özellikleri de eklemektedirler
(Bywater & Sobchack, 1982, s.91).
William K. Ferrell edebiyatın 4 (dört) türü olduğunu ifade etmektedir:
-

Şiir

-

Kurmaca (Fiction)

-

Kurmaca-olamayan (Non-fiction)

-

Drama

Bu temel türlere ilave olarak Ferrell ayrıca edebiyatın 7 (yedi) alt türünü olduğunu belirtmektedir:
-

Roman

-

Macera

-

Bilim-kurgu

-

Gizem

-

Korku

-

Güldürü

-

Drama (Ferrell, 2000, s.31).

Bu belirlenen türler aslında sinema için de geçerlidir. Keith Cohen (2000, s.696), sözsel öğeler içeren
edebiyatın ve görsel öğeler içeren sinemanın aslında birbirlerinden göstergebilimsel yönden farklı
olduklarını ancak iki sanat dalının da birden fazla durumda birbirleriyle benzeştiğini belirtmektedir.
Edebiyatın değişik türlerinden olan deneme, öykü, şiir, röportaj, eleştiri yazıları ve romanlar sinemaya
kaynak olmuşlardır. Bu yüzden sinema türleri ile edebiyat türleri arasında bir benzerlik bulunmaktadır.
Edebiyatta yazınsallık ön planda olurken, sinemada görsellik ön plana çıkmaktadır. Bazin (1995, s.19)
her sanat dalının sanatçısının kendini ifade etmesi için bir araç ve onun kendi dili olduğunu ifade
etmektedir. Sinemanın ise ancak diğer sanat dallarının bir devamı, bir uzantısı olduğu fikrini
benimsemiştir. Ancak, sinemadaki anlatım olanaklarının diğer geleneksel sanatlara oranla yadsınamaz
oranda zenginlik ve farklılık içerdiğini de kabul etmekte ve konuşma diliyle gerçek anlamda tek boy
ölçüşebilecek bir anlatım olduğunu da kabul etmektedir (a.g.e. 1995, s.19). Film dilini betimlerken
Bazin, sinemanın nicelik yönünden çok estetik yönü ile biçimlendiğini belirtmektedir. Teknik filmler
bir metrelik olurken öykü filmler yüz metrelik olmaktadır (a.g.e. 1995, s.20). Bazin bu uzunlukları
ifade ederken aslında dolaylı yolla film türleri ve aralarındaki ilişkiyi konu almaktadır. Hayata geçirilen
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filmler büyük oranda kurmaca olsa da aslında sinema dilinin öngörülenden çok daha zengin bir dil
olduğunu belirtmektedir.
Sinemada bir senaryo oluştururken, anlatılmak istenen öyküyü yansıtan bir ‘çevirim senaryosu’
tasarlanmakta ve söz konusu senaryonun yaratılmasında kişilere, olayın gerçekleşeceği yere ve
olayların kendisine dikkat edilmektedir. Ardından yapılan işlem, hazırlanan senaryo doğrultusunda
yazı dilinin görüntü diline aktarılmasıdır. Bundan sonra çekilen görüntüler, yönetmenin arzusu
doğrultusunda, kısa kesme veya uzun planlar diye adlandırılan teknikler yardımıyla bir araya
getirilmektedir. Filmdeki olayları özgün bir şekilde yorumlayabilmek ayrıca izleyici tarafından
heyecanla izlenmesini sağlamak için filmdeki her durum ve anın planlara ayrılmasına dikkat
edilmektedir. Böylece seyircinin olaylara tek bir yönden bakması sağlanırken, senaryonun akışında
kişiler arasındaki ilişki, hareketin yönü ve zamanın ritmi gibi durumlar da korunmuş olur (Eisenstein,
1999, s.88).
Sinemanın da diğer sanat dallarında olduğu gibi kendine ait bir anlatım dili vardır. Jean Mitry, edebiyat,
müzik ve resim sanatlarını karşılaştırırken, nasıl söz konusu sanat dallarında kelimeler, renkler, notalar
kullanılıyorsa sinema için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtmektedir (Mitry, 1989, s.10). Sinemada
edebiyatta olduğu gibi karakterler ve gerçekleştirdikleri olaylarla, olayların yer aldığı mekanlar
bulunmaktadır. Bu bağlamda, senaryonun ne kadar iyi yazıldığı veya yazılmadığı filmin de aynı
doğrultuda iyi veya kötü olmasının belirleyici unsurudur. Sinema sektöründe, iyi yazılmış bir
senaryodan kötü bir film çıkma ihtimalinden söz edilse de, kötü yazılmış bir senaryodan iyi bir film
çıkması mümkün değildir. Buradan yola çıkarak iyi bir filmler için tasarımın en önemli aşamalardan
biri olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sinemada kullanılan ve edebiyattan alınan anlatım teknikleri
senaryonun hazırlanış aşamasında kendini göstermektedir. Bu aşamadan sonrası tamamen sinemanın
kendine has anlatım teknik ve biçimlerine bağlıdır.
Sanatın dili belirlenirken değer yargılarından çok beğeniler ön planda olduğundan değerlendirilen sanat
eseri bireysel beğeni doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Sanatsal değerlendirmeler ele
alındığında ölçütler estetik ya da estetik dışı şeklinde biçimlenmektedir. Berna Moran (1983, s.248),
edebiyat alanında da aynı çatışmaların yaşanmakta olduğunu belirtmektedir. Edebiyat eserleri
incelenirken sadece dikkate alınması gereken durumun yapısı olmaması gerektiğini, hayata dair
değerler dikkate alınmadığı takdirde edebiyat alanında kısır bir yöntem ile yetinilmek zorunda
kalınacağını ifade etmektedir. Ancak biçimcilerin bir eserin yapısı üzerinde titizlikle durdukları gibi
eserdeki yan etkilere önem verenler de aynı titizliği göstermeleri durumunda sanat eserinin hakkı
gerçek anlamda verilmiş olacaktır (Moran, 1983, s.248).
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Biçim ve içerik ilişkisi sanatın var oluş gerekçesidir. Her ikisi de birbirlerinin taşıyıcısı
konumundadırlar. Sanat eserleri, renk, ses, simetri, ritim, vb. gibi biçimsel unsurların, anlatım, tema,
konu gibi içeriksel unsurlarla bir araya gelmesinden oluşmakta, birbirlerini tamamlayıp ayrılmaz birer
bütün olmaktadırlar. Bu nokta, sinema ve edebiyatın birlikteliğinin de başlangıç noktasıdır. Sinema,
kesme, zincirleme ve kurgu gibi teknikleri kullanarak, ileri sıçrama (flash-forward) ve geriye dönüş
(flash-back) gibi uygulamalarla zenginlik katarak, kendine ait mekan ve zaman ilişkisi içinde,
kurguladığı romanı düşlemsel boyutta ileriye taşımaktadır. Bu duruma en güzel örnek, Fransız Yeni
Dalga sinemasının kurucularından olan ‘Hiroşima Sevgilim’ (1959) ve ‘Marienbad’da Geçen Yaz’
(1961) filmleriyle Alain Resnais’dir. Sinemada olaylar her zaman şimdiki zamanda gerçekleşiyormuş
izlenimi vermektedir. Ancak, seyircinin gözünde zaman serbesttir. Seyirci filmi izlerken zamanda ve
mekanda sıçramalar yapıp bir yerden başka bir yere geçebilmektedir.
Sinema tarihine bakıldığında edebiyattan uyarlanmış sayısız eserle karşılaşılmaktadır. Sinemada
deneyim okumaktan seyretmeye geçiş yapma eylemidir. Sinemada yaşanan deneyim kitap ya da
öyküyü okurken yaşanan deneyimden zaman zaman farklı boyut kazandığından, yazar ve sinemacı
arasında tartışma konusu doğmasına da sebep olmaktadır. Farklı iki sanat dalı olsalar da, edebiyattan
uyarlanan son derece başarılı sinema yapımlarına rastlanmaktadır. Edebiyat uyarlamalarında yazar,
senaryo yazarı, yönetmen, genel sanat ve görüntü yönetmeni, vb. gibi filmde görev alan yönetim
kadrosu ile çalışsa da, sonunda filmin kendi kitabıyla artık pek bir ilgisi kalmadığını gördüğünden bu
tür durumlarda sinemacı ve yazar arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Bunun başlıca sebebi, yazının
artık görüntü diline dönüşmüş olmasıdır. Yazar kadar, seyirci açısından da aynı durum söz konusudur.
Bu iki faklı deneyim okuyucuyu ve izleyiciyi olumlu ya da olumsuz yönden etkilediğinden farklılıktan
doğan deneyim algılanırken, izleyici kendi

yaşam deneyimlerinden yola çıkarak eseri

yorumlamaktadır. Karakterler, olaylar ve mekanlar izleyicinin dünya görüşünün etkisiyle
şekillenmektedir. Aynı kitap sinemaya farklı bir uyarlama ile aktarıldığında yaşanan deneyim de farklı
olmaktadır çünkü her sinemacı kendi yorumu katmaktadır.
Tarihsel, romantik, izlenimci, biyografik, vb. roman türlerinin hangisinden söz edilirse edilsin,
tümünün de ortak yönü kullandığı araç olan yazı dilidir. Sinemada kullanılan dil ise sinematografik
dildir. Söz konusu dili göstergeler ve onların oluşturduğu bir sistem bir araya getirmektedir. Roman ile
karşılaştırıldığında, bir çekim yani kameranın çalıştırılıp durdurulduğu zamana kadar olan kısım bir
cümleye eşittir. Monaco (2000, s.153) sinemanın bir dil olamadığını ancak dil ile bir benzerliği
olduğunu belirtir ve dili araştırmak için kullanılan yöntemlerin bir kısmının sinemayı araştırmak için
de kullanılabileceğini ifade eder.
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Kısaca özetlemek gerekirse, filmin başlangıç süreci onun tasarlanma aşamasından yani senaryonun
hazırlanmasından geçmektedir. Film senaryosu düşünce ve ardından öykü, sinopsis, outline, tretman,
sonrasında çekim senaryosunun hazırlanması ve son olarak da teknik dublaj ve story-board
aşamalarından oluşmaktadır (Chion, 1987, s. 264). Bu aşamalar bir filmin yaratılmasında yönetmene
yol gösteren en temel harita niteliğindedir.
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmanın temel amacı, romandan filme uyarlanan yapıtların incelenmesidir. Söz konusu inceleme
için çalışmada, öncelikle romandan filme uyarlanan (2000-2019) yılları arasındaki yapıtların haritası
çıkarılarak, bu harita üzerinden betimsel analizleri yaplmıştır. Çalışma iki aşamada öncelikle söz
konusu alandaki verilerin harita şeklinde sunulması, sonrasında da betimsel analizlerle ortaya
konulması bakımından literatüre katkı koyacak niteliktedir. Ayrıca bu alanda yapılmış çalışmaların
genellikle edebiyat açısından ele alınması, sinema alanındaki boşluğu da ortaya çıkarmaktadır. Bu
açıdan çalışma sinema alanındaki boşluğa katkı koyması bakımından önemlidir.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini romandan filme uyarlanan filmlerin tamamı oluşturmaktadır. Bu yolla çalışmada
kullanılmak üzere çalışmanın örneklemi, olasılıklı olmayan örneklem tekniklerinden kota örnekleme
tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın evreninden belirli özellikler belirlenmiş ve
romandan uyarlanan filmler, klasik romanlardan uyarlanan filmler ve fantastik seri romanlardan
uyarlanan filmler olarak gruplara ayrılmıştır. Söz konusu kota örnekleme tekniği için amaçlı örneklem
tekniği kullanılmış, (2000-2019) yılları arasındaki romandan uyarlanan filmler çalışmanın örneklemine
dahil edilmiştir.
3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilen Analizi
Çalışmada romandan filme uyarlanan yapıtlar iki aşamada incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında,
son 20 (yirmi) yılda [2000-2019] romandan filme uyarlanan yapıtlar listelenmiş ve betimsel analizleri
ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında ise söz konusu dönem aralığındaki filmler arasından
klasik romanlardan uyarlanan filmler ile fantastik seri romanlardan uyarlanan filmler Asheim’in (1949)
üçlü kategorisi çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın verileri romanların filme
alınışındaki üçlü kategori çerçevesinde analiz edilmiştir. Söz konusu üçlü kategori çerçevesi şu
şekildedir:
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a. Basitleştirme (entrikanın şemalaştırılması)
b. Manikeizasyon (kişileri iyi ve kötü kutuplarına bölme)
c. Günün zevklerine ya da havasına uygun kılma (happy-end anlayışı vb.) (Bilgin, 2014, s.54).
4. BULGULAR
Tablo 1’de klasik romanlardan uyarlanan filmlerde basitleştirme diğer bir değişle entrikanın
şemalaştırılması olgusu incelenmiştir.
Tablo 1. Klasik Romanlardan Uyarlanan Filmlerde Basitleştirme (Entrikanın
Şemalaştırılması)
Roman Adı

Yazarı

Yayın
Tarihi
1877

Film Adı

Anna Karenina

Lev Tolstoy

Jane Eyre

Charlotte
Bronte
Charles
Dickens

1847

Jane Eyre

2011

1861

F. Scott
Fitzgerald
Jane Austen

1922

Victor Hugo

1862

Öte i Ben

Dostoyevski

1846

Wuthering
Heights
(Uğultulu
Tepeler)
I Am Legend
(Ben
Efsaneyim)

Emily
Brontë

1847

Richard
Matheson

1954

The Great
Expectations
(Büyük
Umutlar)
The Great
Gatsby
Pride and
Prejudice (Aşk
ve Gurur)
Les
Misérables
(Sefiller)
The Double
(Öte i)
Wuthering
Heights
(Uğultulu
Tepeler)
I Am Legend
(Ben
Efsaneyim)

Öl üren Sis

Stephen
King
H. G. Wells

1985

Gustave
Flaubert

The Great
Expectations
(Büyük
Umutlar)
The Great
Gatsby
Pride and
Prejudice (Aşk
ve Gurur)
Les Misérables
(Sefiller)

The War of the
Worlds
(Dünyalar
Savaşı)
Madam Bovary

Anna
Karenina

Yapım
Yılı
2012

Yönetmeni
Joe Wright

Basitleştirme
Var /Yok
Var
Var

2013

Cary
Fukunaga
Mike Newell

2013

Baz Luhrmann

Var

2005

Jow Wright

Var

2012

Tom Hooper

Yok*

2013

Richard
Ayoade
Andrea
Arnold

Var

2007

Frances
Lawrence

Var

Öl üren Sis

2007

Var

1898

The War of
the Worlds
(Dünyalar
Savaşı)

2005

Frank
Darabont
Steven
Spielberg

1856

Madam
Bovary

2014

1813

2011

Sophie
Barthes

Var

Var

Var

Var

Tablo 1’de Klasik Romanlardan Uyarlanan Filmlerde Basitleştirme (Entrikanın Şemalaştırılması)
unsuru toplam 12 (on iki) filmden 11(on bir) tanesinde mevcuttur. Victor Hugo’nun Sefiller adlı
romanından uyarlama 2012 yapımı filmde basitleştirme unsuru yani entrikanın şemalaştırılması diğer
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filmlerden farklı olarak müzikal film türü kategorisinde olduğu için belirsiz kalmıştır. Genel olarak
romanlarda, daha yoğun biçimde izleyicinin aktif bir zihinsel süreklilik sürecine katılımı söz
konusudur. Sinematik açıdan mümkün olmayan bir biçimde romanların sağladığı zihinsel süreklilikte
okuyucu entrikaları aktif olarak takip etmektedir. Dolayısıyla tablo 1’de de görüldüğü gibi genel olarak
basitleştirme unsuru yani entrikanın şemalaştırılması söz konusudur. Tablo 2’de söz konusu unsur
fantastik seri romanlar açısından ele alınmıştır.
Tablo 2. Fantastik Seri Roman Uyarlamalarında Basitleştirme
Roman Adı

Yazarı

Yüzüklerin
Efendisi:
Yüzük
Kardeşliği
Yüzüklerin
Efendisi: İki
Kule
Yüzüklerin
Efendisi:
Kralın
Dönüşü
Açlık
Oyunları
Açlık
Oyunları:
Ateşi
Yakalamak
Açlık
Oyunları:
Alaycı Kuş
Harry Potter
ve Felsefe
Taşı
Harry Potter
ve Sırlar
Odası
Harry Potter
ve Azkaban
Tutsağı
Harry Potter
ve Ateş
Kadehi
Harry Potter
ve
Zümrüdüank
a Yoldaşlığı
Harry Potter
ve Melez
Prens

J. R.R.
Tolkien

Yayın
Tarihi
1954

J. R.R.
Tolkien

1954

J. R.R.
Tolkien

1955

Suzanne
Collins
Suzanne
Collins

2008

Suzanne
Collins

2010

J. K.
Rowling

1997

J. K.
Rowling

1998

J. K.
Rowling

1999

J. K.
Rowling

2000

J. K.
Rowling

2003

J. K.
Rowling

2005
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2009

Film Adı
Yüzüklerin
Efendisi:
Yüzük
Kardeşliği
Yüzüklerin
Efendisi: İki
Kule
Yüzüklerin
Efendisi:
Kralın
Dönüşü
Açlık
Oyunları
Açlık
Oyunları:
Ateşi
Yakalamak
Açlık
Oyunları:
Alaycı Kuş
Harry Potter
ve Felsefe
Taşı
Harry Potter
ve Sırlar
Odası
Harry Potter
ve Azkaban
Tutsağı
Harry Potter
ve Ateş
Kadehi
Harry Potter
ve
Zümrüdüank
a Yoldaşlığı
Harry Potter
ve Melez
Prens

Yapım
Yılı
2001

Peter Jackson

Basitleştirme
Var /Yok
Var

2002

Peter Jackson

Var

2003

Peter Jackson

Var

2012

Garry Ross

Yok

2013

Francis
Lawrence

Yok

2014

Francis
Lawrence

Yok

2001

Chris
Columbus

Yok

2002

Chris
Columbus

Yok*

2004

Alfonso
Cuaron

Var

2005

Mike Newell

Var

2007

David Yates

Var

2009

David Yates

Var
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Tablo 2’de Fantastik Seri Roman Uyarlamalarında Basitleştirme unsuru 12 (on iki) filmden toplam 7
(yedi) tanesinde mevcuttur. Suzanne Collins’in Açlık Oyunları seri romanının tüm uyarlamalarında
basitleştirme unsuru bulunmamaktadır. Söz konusu seri romanın pek çok romanın da özelliği olan ve
fiziksel gerçekliğe karşı saydam olmayan durumlar içermediği ayrıca aynı derecede maddi unsurlar
içeren temsillere uygun bir zihinsel süreklilik içerdiği için sinematik uyarlamalara uygun bir roman
serisi olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla basitleştirme (entrikanın şemalaştırılması) unsurunun
uygulanmasına gerek kalmadığı ifade edilebilir.
Diğer yandan J. K. Rowling’in Harry Potter seri romanından uyarlanan filmlere bakıldığında, ilk iki
filmde basitleştirme unsuru görülmemektedir. Filmin yönetmeni Chris Columbus ve senaristi Steve
Kloves romana sadık kalmak adına sinematik unsurların öngördüğü özellikleri uygulamaktan
kaçınmışlardır. Bu durum, basitleştirme unsurunun uygulanmadığı ilk iki filmin sinematik açıdan
başarısız olmasına neden olmuştur.
Tablo 3. Klasik Romanlardan Uyarlanan Filmlerde Manikeizasyon (kişileri iyi ve kötü kutuplarına
bölme)
Roman Adı
Anna
Karenina
Jane Eyre
The Great
Expectations
(Büyük
Umutlar)
The Great
Gatsby
Pride and
Prejudice
(Aşk ve
Gurur)
Les
Misérables
(Sefiller)
Öteki Ben
Wuthering
Heights
(Uğultulu
Tepeler)
I Am Legend
(Ben
Efsaneyim)
Öldüren Sis

Yazarı
Lev
Tolstoy
Charlotte
Bronte
Charles
Dickens

Yayın
Tarihi
1877
1847
1861

F. Scott
Fitzgerald
Jane
Austen

1922

Victor
Hugo

1862

Dostoyevski

1846

Emily
Brontë

1847

Richard
Matheson

1954

Stephen
King

1985

www.iksadkongre.org

1813

Film Adı
Anna
Karenina
Jane Eyre

Yapım
Yılı
2012

The Great
Expectation
s (Büyük
Umutlar)
The Great
Gatsby
Pride and
Prejudice
(Aşk ve
Gurur)
Les
Misérables
(Sefiller)
The Double
(Öteki)
Wuthering
Heights
(Uğultulu
Tepeler)
I Am
Legend
(Ben
Efsaneyim)
Öldüren Sis
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Joe Wright

Manikeizasyon
Var /Yok
Var

Cary
Fukunaga
Mike
Newell

Var

Baz
Luhrmann
Jow
Wright

Var

2012

Tom
Hooper

Var

2013

Richard
Ayoade
Andrea
Arnold

Var

2007

Frances
Lawrence

Var

2007

Frank
Darabont

Var

2013

2013
2005

2011

Var

Var

Var
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The War of
the Worlds
(Dünyalar
Savaşı)
Madam
Bovary

H. G. Wells

1898

Gustave
Flaubert

1856

The War of
the Worlds
(Dünyalar
Savaşı)
Madam
Bovary

2005

Steven
Spielberg

Var

2014

Sophie
Barthes

Var

Tablo 3’te Klasik Romanlardan Uyarlanan Filmlerde Manikeizasyon (kişileri iyi ve kötü kutuplarına
bölme) 12 (on iki) filmin tümünde de mevcut olması sinematik temsilin, zihinsel sürekliliği değil
fiziksel olayların takibini içermesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla uyarlama filmlerde izleyici
zihinsel imgelerle değil fiziksel olaylarla hikayeyi takip edebilmektedir. Klasik romanlar çoğunlukla
karakterlerin iç dünyasını okuyucunun zihinsel bir sürekliliği takip ederek anlamasını sağlamaktadır.
Fakat sinematik temsil, fiziksel olaylar ve eylemler içerdiği için romanlardaki derinlikli olay örgüsünün
sürekliliğini sağlayan bir zihinsel süreç içerememektedir. Flaubert’in Madam Bovary’si ile Emily
Bronte’nin Uğultulu Tepeler romanlarındaki baş karakterler Emma ve Heatcliff’in varoluş trajedilerini
örnek vermek gerekirse, psikolojik çöküntülerini, hayal kırıklıklarını ve iç hesaplaşmalarını anlatan
betimlemeleri sinematik temsillerle aktarılmasının zorluğu gözlenmektedir.
Sonuç olarak, çoğu klasik roman uyarlamaları teatral özellik taşıyarak sadece çıplak bir olay örgüsü
içermekte ve olay örgülerinde genellikle kopukluk söz konusu olmaktadır. Romanı okumayan
izleyicilerin uyarlamalarda, sinematik olarak temsil edilen öyküyü takip etmesi güçleşmekte ve
anlaşılır bir olay örgüsünden uzaklaşılmaktadır. Manikeizasyon yani karakterleri iyi ve kötü kutuplara
ayırma uygulanmış olsa bile, incelenen klasik roman uyarlamalarının çoğunda genellikle romanların
içerdiği süreklilik sağlanamamaktadır. Tablo 4’de manikeizasyon unsuru fantastik roman uyarlamaları
açısından incelenmiştir.
Tablo 4. Fantastik Roman Uyarlamalarında Manikeizasyon (kişileri iyi ve kötü kutuplara ayırma)
Roman Adı

Yazarı

Yüzüklerin
Efendisi:
Yüzük
Kardeşliği
Yüzüklerin
Efendisi: İki
Kule
Yüzüklerin
Efendisi:
Kralın
Dönüşü

J. R.R.
Tolkien

1954

Yüzüklerin
Efendisi: Yüzük
Kardeşliği

2001

Peter Jackson

Manike
izasyon
Var
/Yok
Var

J. R.R.
Tolkien

1954

Yüzüklerin
Efendisi: İki Kule

2002

Peter Jackson

Var

J. R.R.
Tolkien

1955

Yüzüklerin
Efendisi: Kralın
Dönüşü

2003

Peter Jackson

Var
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Açlık
Oyunları
Açlık
Oyunları:
Ateşi
Yakalamak
Açlık
Oyunları:
Alaycı Kuş
Harry Potter
ve Felsefe
Taşı
Harry Potter
ve Sırlar
Odası
Harry Potter
ve Azkaban
Tutsağı
Harry Potter
ve Ateş
Kadehi
Harry Potter
ve
Zümrüdüank
a Yoldaşlığı
Harry Potter
ve Melez
Prens

Suzanne
Collins
Suzanne
Collins

2008

Açlık Oyunları

2012

Garry Ross

Var

2009

Açlık Oyunları:
Ateşi Yakalamak

2013

Francis Lawrence

Var

Suzanne
Collins

2010

Açlık Oyunları:
Alaycı Kuş

2014

Francis Lawrence

Var

J. K.
Rowling

1997

Harry Potter ve
Felsefe Taşı

2001

Chris Columbus

Var

J. K.
Rowling

1998

Harry Potter ve
Sırlar Odası

2002

J. K.
Rowling

1999

Harry Potter ve
Azkaban Tutsağı

2004

Alfonso Cuaron

Var

J. K.
Rowling

2000

Harry Potter ve
Ateş Kadehi

2005

Mike Newell

Var

J. K.
Rowling

2003

Harry Potter ve
Zümrüdüanka
Yoldaşlığı

2007

David Yates

Var

J. K.
Rowling

2005

Harry Potter ve
Melez Prens

2009

David Yates

Var

Var

Tablo 4’te Fantastik Seri Roman Uyarlamalarında Manikeizasyon (kişileri iyi ve kötü kutuplara
ayırma) 12 (on iki) filmde de mevcuttur. Fantastik seri romanlarda klasik romanlarda olduğu gibi
karakterlerin iç dünyasına fazla yoğunlaşılmaz, izleyicinin ilgisini çekebilecek fiziksel mücadelelere
yer verilir. Dolayısıyla sinematik temsil açısından uyarlamayı zorlaştıracak bir durum söz konusu
değildir. Bu yüzden bazı fantastik seri romanlarda iyi-kötü kutuplaşması keskin ve belirgin olmasa da
uyarlamalarda belirgin bir biçimde uygulanmış olduğu görülmektedir. Bu durum klasik romanların tam
tersidir ve fantastik seri roman uyarlamalarının sinematik temsil açısından daha kolay olduğu sonucunu
ortaya çıkarmaktadır. Olay örgüsünde ve hikayede kopukluğa büyük ölçüde rastlanmamaktadır. Tablo
5 de klasik romanlardan uyarlanan filmlerin günün zevklerine ve havasına uygunluğu ele alınmıştır.
Tablo 5. Klasik Romanlardan Uyarlanan Filmlerde Günün Zevklerine ya da Havasına Uygun Kılma
(happy-end anlayışı vb.)
Roman Adı

Anna
Karenina

Yazarı

Lev Tolstoy
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1877

Film Adı

Anna
Karenina

Yapım
Yılı
2012
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Jane Eyre

Charlotte
Bronte
Charles
Dickens

1847

Jane Eyre

2011

1861

F. Scott
Fitzgerald
Jane Austen

1922

Victor Hugo

1862

Dostoyevski

1846

Wuthering
Heights
(Uğultulu
Tepeler)
I Am Legend
(Ben
Efsaneyim)

Emily Brontë

1847

Richard
Matheson

1954

Öldüren Sis

Stephen
King
H. G. Wells

1985

The Great
Expectation
s (Büyük
Umutlar)
The Great
Gatsby
Pride and
Prejudice
(Aşk ve
Gurur)
Les
Misérables
(Sefiller)
The Double
(Öteki)
Wuthering
Heights
(Uğultulu
Tepeler)
I Am
Legend
(Ben
Efsaneyim)
Öldüren Sis

2005

Gustave
Flaubert

1856

The War of
the Worlds
(Dünyalar
Savaşı)
Madam
Bovary

The Great
Expectations
(Büyük
Umutlar)
The Great
Gatsby
Pride and
Prejudice
(Aşk ve
Gurur)
Les
Misérables
(Sefiller)
Öteki Ben

The War of
the Worlds
(Dünyalar
Savaşı)
Madam
Bovary

1813

1898

Yok

2013

Cary
Fukunaga
Mike Newell

2013

Baz Luhrmann

Yok

2005

Jow Wright

Yok

2012

Tom Hooper

Yok*

2013

Richard
Ayoade
Andrea Arnold

Yok

2007

Frances
Lawrence

Var

2007

Frank
Darabont
Steven
Spielberg

Yok

2011

2014

Yok

Yok

Var

Sophie Barthes Yok

Tablo 5’te klasik romanlardan uyarlanan filmlerde günün zevklerine ya da havasına uygun kılma
(happy-end anlayışı vb.) 12 (on iki) filmin tümünde yer almaktadır. Klasik roman uyarlamalarında
romana sadık kalma kaygısı söz konusudur. Dolayısıyla klasik roman uyarlamaları, dönemin havasını
ve karakterlerin iç dünyasını görsel olarak fiziki olaylarla yansıtsa bile, sinematik temsil açısından
hikayenin ilerleyişi ile finalinde radikal değişiklikler için uygun değildirler. Bu da sinematik olarak
sunulan hikayenin günün zevklerine göre uyarlanmasını güçleştirmektedir. Tablo 6 da ise fantastik
roman uyarlamaların günümüz zevklerine uygunluğu araştırılmıştır.
Tablo 6. Fantastik Roman Uyarlamalarında Günün Zevklerine ya da Havasına Uygun Kılma (happyend anlayışı vb.)
Roman Adı
Yüzüklerin
Efendisi: Yüzük
Kardeşliği

Yazarı
J. R.R.
Tolkien
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Yüzüklerin
Efendisi: İki
Kule
Yüzüklerin
Efendisi: Kralın
Dönüşü
Açlık Oyunları
Açlık Oyunları:
Ateşi
Yakalamak
Açlık Oyunları:
Alaycı Kuş
Harry Potter ve
Felsefe Taşı
Harry Potter ve
Sırlar Odası
Harry Potter ve
Azkaban
Tutsağı
Harry Potter ve
Ateş Kadehi
Harry Potter ve
Zümrüdüanka
Yoldaşlığı
Harry Potter ve
Melez Prens

J. R.R.
Tolkien

1954

J. R.R.
Tolkien

1955

Suzanne
Collins
Suzanne
Collins

2008

Suzanne
Collins
J. K.
Rowling
J. K.
Rowling
J. K.
Rowling

2010

J. K.
Rowling
J. K.
Rowling

2000

J. K.
Rowling

2005

2009

1997
1998
1999

2003

Yüzüklerin
Efendisi: İki
Kule
Yüzüklerin
Efendisi: Kralın
Dönüşü
Açlık Oyunları

2002

Peter
Jackson

Var

2003

Peter
Jackson

Var

2012

Var

Açlık Oyunları:
Ateşi
Yakalamak
Açlık Oyunları:
Alaycı Kuş
Harry Potter ve
Felsefe Taşı
Harry Potter ve
Sırlar Odası
Harry Potter ve
Azkaban Tutsağı

2013

Garry
Ross
Francis
Lawrence
Francis
Lawrence
Chris
Columbus

Var

2004

Alfonso
Cuaron

Var

Harry Potter ve
Ateş Kadehi
Harry Potter ve
Zümrüdüanka
Yoldaşlığı
Harry Potter ve
Melez Prens

2005

Mike
Newell
David
Yates

Var

David
Yates

Var

2014
2001
2002

2007
2009

Var

Var
Var

Var

Tablo 6’da fantastik roman uyarlamalarında günün zevklerine ya da havasına uygun kılma (happy-end
anlayışı vb.) 12 (on iki) filmin tümünde mevcuttur. Klasik romanlara kıyasla fantastik seri romanların
genel yapısını değiştirmenin, uyarlama açısından hikayede çıkarmalar ve eklemeler yapmanın daha
uygun olduğu ifade edilebilir. Yüzüklerin Efendisi uyarlamasını örnek vermek gerekirse, yönetmen
Peter Jackson romandan farklı olarak olay örgüsünde radikal değişiklikler yapmış olmasına rağmen,
“Yüzüklerin Efendisi” seri filmleri en iyi ve en başarılı roman uyarlaması olarak kabul görmektedir.
Genel Bulgular
-

Asheim’in (1949) romandan filme uyarlama konusunda oluşturduğu üçlü kategoriyi içeren
basitleştirme, manikeizasyon ve günün zevklerine uygun kılma yöntemi kullanılarak klasik ve
fantastik seri roman uyarlamalarının analizlerine bakıldığında, genel olarak klasik ve fantastik
seri roman uyarlamaları arasında farklı sonuçlara ulaşılmıştır.

-

Basitleştirme (entrikanın şemalaştırılması) fantastik romanlara göre klasik romanlarda daha
fazladır. Bunun nedeni romana sadık kalma kaygısı olup klasik roman uyarlamalarında ağırlıklı
olarak görülmektedir.
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-

Manikeizasyon (kişileri iyi ve kötü kutuplara ayırma) incelemeye alınan klasik roman
uyarlamaları ile fantastik roman serisi uyarlamalarının tümünde mevcuttur. İzleyici romandan
farklı olarak zihinsel süreklilik içeren bir sürece girmediği için, uyarlamalar sinematik açıdan
fiziksel olayların temsil edilmesiyle olay örgüsünü takip edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla
izleyici açısından kolay anlaşılır ve ilgi çekici kılınması amacıyla, romanlarda karakterler iyikötü olarak keskin çizgilerle kutuplara ayrılmış olmasa da sinematik temsil açısından bu durum
pek çok kez uygulanmaktadır.

-

Günün zevklerine ya da havasına uygun kılma (happy-end anlayışı vb.) klasik romanlarda tespit
edilmemiştir. Dönemin yansıtılması ve romana sadık kalma kaygısıyla orijinal öyküde radikal
değişiklikler yapılamamaktadır.

-

Fantastik seri romanlarda ise günün zevklerine ya da havasına uygun kılma (happy-end anlayışı
vb.) tüm filmlerde mevcuttur. Fantastik romanlarda genellikle hikayede eklemeler ve
çıkarmalar, Yüzüklerin Efendisi örneğinde olduğu gibi radikal bir biçimde uygulanmıştır.
Bunun nedeni fantastik romanların klasik romanların aksine pek çoğunda yer alan karakterlerin
varoluş trajedilerine değil, karakterlerin fiziksel maceralarına yoğunlaşmaları ve sinematik
temsil ve uyarlama açısından daha esnek olmaları şeklinde ifade edilebilir.

5. Tartışma ve Sonuç
Edebi anlatılarla betimlenen ve sinematik temsillerle aktarılan iki evren arasında hem benzerlik hem
de farklılıklar söz konusudur. Kracauer’a göre (2015, s.441), sinematik temsil bütünlüğü içerisinde
aktarılan romanlarda olduğu gibi zihinsel süreklilik değil, ona sebep olan fiziksel olaylardır.
Dolayısıyla romanlar ve filmler arasında benzerliklerden çok farklılıklar ağır basmaktadır.
Romanların sunduğu evrende zaman kısıtlaması söz konusu değildir ve okuyucu zihinsel süreklilik
açısından kopukluk yaşama riskiyle karşı karşıya gelmemektedir. Diğer taraftan uyarlama filmlerde,
romandan aktarılan betimlemelerin hepsi sinematik açıdan zihinsel süreç olarak aktarılamadığı için
sadece fiziksel olayların yansıtılması açısından daha fazla kısıtlılık göstermekte ve izleyicinin
hikayeden kopması riskiyle yüzleşilmektedir. İki evren arasında ‘zaman’ kipleri açısından büyük
farklılıklar bulunmaktadır ve uyarlamalarda zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Romanlarda zaman kısıtlaması söz konusu değildir. Araştırma kapsamında klasik roman ve fantastik
seri roman uyarlamaları karşılaştırıldığında klasik romanların uyarlamalarında güçlük çekildiği ve
hikayede genellikle kopukluklar olduğu görülmektedir.
Fantastik romanlar filmin kapsadığı sınırlar dahilinde sinematik uyarlamalara kolaylık sağladığı ve bu
uyarlamalarda romana sadık kalma kaygısı ön planda tutulmadığı için izleyicinin hikayeden kopmasına
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klasik roman uyarlamalarına kıyasla daha nadir rastlanmaktadır. Dolayısıyla fantastik uyarlamaların
edebi eserin ruhunu çoğunlukla dikkate almadığı, görsel efektlerle desteklediği fantastik dünyayı
sinematik açıdan yansıtma kaygısı taşıdığı, romanda bulunmayan motifler ve mesajlar sunduğu
görülmektedir. Fakat bu izleyicinin uyarlamadan keyif almasını engelleme gibi bir durum içermemekte
ve olay örgüsünde ya da hikayede kopukluğa neden olmamaktadır.
Klasik romanlarda ise romanda bulunmayan motifler ve mesajlar sunmak romana sadık kalma
kaygısıyla uygulanmamaktadır. Buna rağmen çoğu klasik roman uyarlamasında zaman kısıtlaması
olduğu için romanın ruhunu yansıtması bakımından başarısızlığa uğranmakta ve izleyicinin olay
örgüsünü takip etmesi zorlaşarak hikayeden kopmasına neden olmaktadır.
Araştırma kapsamında incelenen roman uyarlamalarının tümünde Asheim’in yöntem olarak öne
sürdüğü unsurlar (basitleştirme, manikeizasyon, günün zevklerine uygun kılma) bulunmasına rağmen
fantastik romanların sinematik temsil açısından klasik romanlara kıyasla daha başarılı oldukları
görülmektedir.
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POPÜLER KÜLTÜR ve EKOLOJİK GIDA
Dr. Öğr. Üyesi Funda ŞEHİRLİ
Selçuk Üniversitesi

ÖZET
Gıda tüketimi çevresel yüke en yüksek katkıyı sağlamaktadır. Dünya nüfusunun artması, azalan
kaynaklar ve ticari endişeler, gıda üretiminde yeni arayışları da beraberinde getirmektedir.
Sürdürülebilir tüketim ve üretim durumlarında gıda türlerinin tercihi halk sağlığı ve sosyal uyum gibi
sosyo-ekonomik faktörlerle entegre olmaktadır. Tüketiciler teknolojinin gelişmesiyle birlikte,
tükettikleri gıdaların içeriği hakkında daha kolay bilgi sahibi olmaktadır. Tanısı konulmamış hastalıklar
ve kanser oranının artmasıyla tüketilen ürünler daha dikkatli tercih edilmektedir. Bu bağlamda bireyler
ekolojik gıda tüketimine yönelmektedir. Ekolojik gıda tüketimi popüler kültürde yerini almaktadır.
Çalışma, popüler kültür ve ekolojik gıda üretimi kapsamında işletme tarafından gerçekleştirilen
faaliyetleri ortaya koymak, işletmenin popüler kültür içeriğinde organik gıda ürünleri ile ilgili görüş,
çözüm ve önerilerini geliştirmekti. Çalışma,

nitel araştırma yöntemlerinden

görüşme tekniği

kullanılarak konu ile ilgili bakış açısı yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Popüler kültür, ekolojik gıda tüketimi.
ABSTRACT
Food consumption provides the highest contribution to environmental burden. Increasing world
population, decreasing resources and commercial concerns bring new searches in food production. The
choice of food types in sustainable consumption and production situations is integrated with socioeconomic factors such as public health and social cohesion. With the development of technology,
consumers have easier information about the content of the food they consume. Products that are
consumed with undiagnosed diseases and cancer rates are preferred more carefully. In this context,
individuals tend towards ecological food consumption. Ecological food consumption takes its place in
popular culture. The study was to reveal the activities carried out by the enterprise within the scope of
popular culture and ecological food production, and to develop opinions, solutions and suggestions
about organic food products in the popular culture content of the enterprise. The study has been
interpreted from the qualitative research methods using the interview technique and the perspective on
the subject.
Key Words: In popular culture, ecological food consumption.
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GİRİŞ
Popüler kültür her geçen gün gündelik hayatı çerçevelemektedir. Yöneten sınıfların kültürün
değerlerinin egemen ideolojileri doğrultusunda yeni formüller biçiminde aks ettirilerek yarattıkları,
bağımlı bireylere sundukları kültür bileşimi olarak ifade edilmektedir. Popüler kültür dar anlamıyla,
çıktıların gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi şeklindedir. Geniş anlamıyla, belirli bir
yaşam tarzının yeniden üretilmesinin ön koşulunu sağlamaktadır (Okaty, 2002:176).
Sağlıklı beslenmek ve ekolojik gıdaları tüketmek, popüler bir konu olarak popüler kültüre
yansımaktadır. Kişiler artık ürün üzerinde bulunan etiketleri daha dikkatli okumaktadır. Giderek
sıradanlaşan yiyecekler parametresinde ekolojik ürünler form, renk ve lezzet olarak daha sıra dışı
biçimde algılanması kişileri bu ürünlere yaklaştırmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
yaşanan hızlı endüstrileşme çevresel problemleri de beraberindegetirmektedir. Bu doğrultuda artan
nüfus, kuraklıkla birlikte yaşanan açlık problemine çözüm yolları bulabilmek için gelişmiş ülkeler
tarafından farklı politikalar sergilenmektedir. Bu politikaların ana kriteri yoğun girdi akışı sağlanarak
birim alandan daha yüksek verim alabilme ve yeni teknolojilerin tarım alanlarında kullanılmasına
yönelik uygulamalardır. Yürütülen tarımsal faaliyetlerde özellikle çevre kirliliği ile üründe kalite
düşüklüğü gündeme gelmektedir. Ortaya çıkan olumsuz tablolar da zaman içerisinde artarak
yaygınlaşmaktadır (AK, 2002:31-39).
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, popüler kültür kavramı, popüler kültür tanımları
açıklanmıştır. İkinci bölümde, ekolojik gıda tanımı yapılarak popüler kültür ve ekolojik gıda tüketimi
arasındaki ilişki tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde de popüler kültür kapsamında ekolojik gıda tüketimi
ile igili Konya İli Çumra ilçesi Şeker Entegre Tesisinde üretilen ürünlerin, ekolojik gıda tüketiminin
popüler kültür kapsamında değerlendirilmesi, görüş ve tesisiteki çalışmalar bazı uzman kişilerle
görüşülerek değerlendirilmiştir.
1. Popüler Kültür
Popüler kültür kavramının kapsayıcı çatısı, farklı bir çok konu ve metodolojileri barındırmaktadır.
Popüler kültür belleğinde belirli zaman ve mekanlarda kabul edilen anlayışı, kaçışı olmayan bir durumu
vurgulamaktadır. Raymond Wılliams “ popüler “ teriminin etimolojisinde, kendine daha sağlam yer
edinmeye çalışan, bireyler tarafından kendileri için yapılandırılmış kültür olduğunu ve büyük resimde,
terimi halk kültürü kavramı ile eş anlamlı olarak içselleştirmiştir (Harold, 2006:359-370). Popüler
kültür içinde yaşanılan toplumsal yapı içindeki bireylerin genel olarak beğenip tükettiği günlük hayat
ile endüstriyel ürünlerin kullanıcıları noktasındaki ortak kitlede halk tarafından geliştirilmektedir
(Özbek, 2002:81).
Teknolojik gelişmeler ile birlikte kitle iletişim araçlarındaki hızlı değişim kitle kültürünü de
beraberinde getirmektedir. Popüler kültür kavramı halk kültürü ve kitle kültürü arasındaki sınırı ifade
etmektedir. Çoğunluk tarafından kabul edilen anlayışlar popüler kültüre hizmet edip, halka yönelerek
yaşatılmaktadır. Popüler kültür, dinamik olarak kitle kültürünün soyut formdan somut forma dönüşmüş
biçimlerini temsil etmektedir (Alemdar ve Erdoğan, 1995:4). Popüler kültür toplumsal bir etki ve tepki
yaratmasıyla toplumun her kesimine ulaşması kolay olmaktadır (Mutlu, 2005:158).
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Popüler kültür, modernleşme ile birlikte kitle kültüründe anlamlaşan, sosyal, ekonomik, siyasal,
teknolojik gelişmeler ve değişimlerle çerçeveleşen bir kavramdır. Popüler kültür halkın beğenisine
göre hazırlanıp sunulmuş olsa da temelde sermayeyi elinde bulunduran güç sahipleri veya kanaat
önderleri tarafından yönlendirilmektedir. Televizyon, radyo, dergi ve bilgisayar gibi kitle iletişim
araçları popüler kültürün tüketici zihninde yerleşmesini desteklemektedir. Kitle iletişim araçları aynı
zamanda yayınladıkları içerikler yönünden popüler kültürün unsuru haline gelmektedirler.
Televizyonda yayınlanan diziler, filmler, radyoda çalan müzikler, sunulan programlar, moda dergileri
birer popüler kültür unsurudur. Ayrıca televizyon, radyo, kurgu, film, gazete ve dergi, popüler müzik,
popüler okumalar, internet, sosyal medya ve sinema popüler kültür ürünleri olarak sınıflandırılmaktadır
(Storey, 2000:155).
Popüler kültür diğer kavramsal kategorilerin tersine, örtük veya açık tanımlanabilmektedir. Popüler
kültür özellikleri açısından, değişken grup odaklı, statik olmayan, kentsel kesim tabanlı ve para
ekonomisine dayalı bir kavramdır. Bir başka açıdan yaşa gruplarına göre, küresel kentlerde, mahalli
kültür ile kentsel kültür gövdeleri arasındaki kesişme noktasında olduğu belirtilmektedir. Popüler
kültürün ortaya çıkmasında, etkili olabilecek popüler fonksiyonlar, popüler sporcu, sanatçılar, popüler
yapılan fikirler ve ideolojiler, popüler televizyon programları, popüler magazin ve dergi kahramanları
veya popüler politikalar şeklinde sıralanmaktadır. Popüler kültür, çabuk kullanılan ve hızla tüketilen
bir kültür olduğu belirtilmektedir. Popüler kültür kişinin deneyimleriyle kurgulanan, gündelik yaşamın
kültürü olarak da nitelendirilmektedir ( Neyzi, 2004: 164). Geçerliliği olanla değil, rağbette olanla
sınırları çizimlenen popüler kültür, gündelik hayata ilişkin bir retori olarak ifade edilmektedir (Sözen,
2001:55-57).
1.1.Popüler Kültür ve İletişim
Popüler kültür ürünleri bireyler arasındaki iletişimle mümkün olmaktadır. İletişim ve popüler kültür
arasındaki kitle iletişim araçları, başlangıçta fonksiyonel olarak isimlendirilen formüller
doğrultusundahareket etmektedir. Mesaj üzerinde odaklanan kuramlar ve çalışmalar bir süre sonra
semiolojik yaklaşımlar ile yapısalcı bir noktaya gelmektedir. Birbirlerinin aynısı veya benzer
mesajların hedef tarafından değişik biçimlerde okunabileceğinden yola çıkılarak bu yaklaşımlarda
alıcının edilgen değil etkin bir konuma sahip olduğu ifade edilmektedir (Eyüboğlu, 2000:9).
Popüler kültür bir pazarlık alanı olarak tasvir edilmektedir. Alternatif kültür gruplarının egemen kültüre
direnişi popüler kültür ürünlerinde yansıtılmaktadır. Alternatif gruplar popüler kültür ürünleri ve
gündelik yaşam tecrübeleri arasında ilişki kurmaktadır. Böylece öngörülenin dışında farklı yaşam
tarzları oluşabilmektedir (Eyüboğlu, 2000:10). İnsanların oluşturduğu toplumsal dayanışmadan
popüler trendler doğmaktadır. Bu popüler trendler daha sonra toplum algısında beğeni ve beğendiğini
kullanma, şeklinde tüketim zincirini oluşturmaktadır. Ancak daha sonra gelişebilecek farklı beğeniler
daha önceki trendlerin yerini alarak, popüler kültürde genel geçerlilik oluşmasına neden olmaktadır.
1.2.Popüler Kültür Faaliyetleri
Popüler kültür faaliyetleri üç ana temel üzerine yerleşmektedir. Bu temellerden ilki, popüler kültürü
insanları belirli konularda güdüleyip yönetme kapsamında değerlendiren ve bu durumun da kültür
endüstrisince yapıldığını savunan Frankfurt Okulu yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Frankfurt Okulu
düşünürleri, kitle iletişim araçlarının toplumsal yapı üzerindeki etkisini birey üzerinde bir şırınganın
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vücuda enjekte edilmesine benzetmektedirler. İnsanlar kitle iletişim araçlarının enjekte ettiği iletilere
hemen hemen her gün maruz kalmaktadır. Bu mesajlar toplum içinde ani tepki ve dinamikliğe sebep
olmaktadır. Frankfurt Okulunun anlayışına göre, kültür endüstrisinin kolayda olan ve örnekleşmiş
çıktısıyla birlikte yaygınlaşması, insanların eleştirel ve bağımsız düşünebilme yetisini azaltmaktadır.
Bu durum bireyleri gereksiz ihtiyaçlara doğru yönlendirip yanlış isteklerin oluşmasına neden
olmaktadır. Böylece insanları kendi öz ihtiyaçlarınından uzaklaştırmaktadır (Batmaz ve Aksoy,
1995:16).
Popüler kültürün ikinci temeli, sanayileşmeden sonra halk kültürü yerine gündelik hayatın ve halka ait
olanın sunulması olarak nitelendirilen kültürelci yaklaşımda belirmektedir. Bu yaklaşıma göre, popüler
kültür yolu ile halk kendisini sürekli olarak yenileyip inşa etmektedir. Popüler kültür kavramındaki üç
ana temelin sonuncusu ise, popüler kültürü karşıt baskılar ve eğilimler tarafından şekillendirilen güç
alanı ilişkileri olarak belirtilen Gramsci yaklaşım olduğu ifade edilmektedir. Gramsci yaklaşım popüler
kültürü, kapitalist toplumlardaki iki ana sınıf arasındaki pazarlık arenası şeklinde tasvir edilmektedir.
Toplumsal hiyerarşide mücadele egemenlik için değil, bir sistem içindeki bir elemanın diğerinden
üstünlüğünde yerleşmektedir (Alemdar ve Erdoğan, 1995:105).
Popüler kültürü, modelleştirip kavramsallaştırmak adına iktisadi düşüncesini yalnızca mal ve
hizmetlerin dolaşımı olarak ele alan yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. İktisadi bakışta, anlamların ve
hızların dinamik çerçevede dolaşımının da ifade ettiği bir kültürel süreci kapsayacak şekilde
genişlemesi şartı bulunmaktadır. Toplumsal arenada ürün ya da hizmetin tüketimi yalnızca fiziksel bir
süreç değil, aynı doğrultuda psikolojik bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Üreticiler tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerin anlamında ve faydasında, hem üreticinin hem de tüketicinin rolü
bulunmaktadır. Popüler kültür karşılıklı iletişimin ve etkileşimin yer aldığı bir sistem yaklaşımı içinde
irdelenmektedir. Kurumların, kuruluşların, hedef kitlenin ulusal ve uluslararası çevrenin bu süreçteki
etkisi de dikkate alınarak aşağıda belirtilen popüler kültür süreci ortaya çıkmaktadır (Fiske, 1999:126130):
* Araştırma ve Üretim : Kurum ve kuruluşların toplumdaki popüler kültür ve alternatif kültürleri
algılaması, bunlara çeşitli yeni ek katkılar ekleyerek stratejileri doğrultusunda kurum imajlarını
geliştirmesi,
*Sunum : Potansiyel hedef kitleye ulaşabilecek yöntem ve araçların tespit edilmesi, belirlenen bütçe
paralelliğinde çeşitli metinlerin, imgelerin ve göstergelerin sunumu,
*Algılanma ve Anlamların Üretimi : Hedef kitlenin, yeni metin, gösterge ve imgelerin algılaması,
anlamlandırması, dönüştürmesi ve dolaşım kapsamına alması,
*Popüler Kültürün Kendini Yenilemesi : Tüketici güdülerini belirli bir süre dinamikleştirecek, fakat
iç ve dış unsurlarI hiçbir zaman sabitleyemeyeceği için kısa zamanda tüketilecek olan yeni popüler
kültürün ve tepki kültürünün ortaya çıkması,
* Geri Bildirim : Popüler kültürün ilk gücünü kaybetmesi veya farklı bir yöne doğru sürüklenmesi
sonucunda ortaya çıkan durumun analizi ve bu analiz neticesinde uyumluluk skalasında yer alan yeni
bir stratejinin oluşturulması,
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*Yeniden Üretim : Organizasyonların vizyon ve stratejileri ile popüler kültür dinamiklerinden çıkan
geri bildirim yönünde kurum imajını yenilemesi veya var olan imajın geliştirilmesi,
Popüler kültür sürecinde kurum ve kuruluşlar döngüsel sürecin bir parçası olarak yer almaktadır.
Stratejiler geliştirerek, uyumluluk üzerine yapılandırılan işletmeler, popüler kültür sürecinde daha çok
etkileyen ve etkilenen konumda olmaktadır (Fiske, 1999:126-130). Popüler kültür yaşantının tüm
perspektifinde, yenilen, içilen ve giyilende olan, kaçınamayıp sürekli yapılandırılan geniş bir günlük
yaşam alanına nüfuz etmektedir.
2. Ekolojik Gıda
Sanayileşmedeki hızlı gelişme ve çevre kirliliği kapsamında gelişen olumsuz etkiler, artan skalada
endişe yaratmaktadır. Bu bağlamda, 1990’lı yıllar itibarıyla ekoloji kavramı toplumun önemle üzerinde
durması gereken temel konularından biri haline gelmektedir. Tüketime sunulan gıda ürünlerindeki,
ilaç, büyüme hormonu, ve zirai ürünler ile ticari amaçla hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik
kullanımına karşı bilinçlenen toplumun tepkileri organik tüketimin popülerliğinin artmasına neden
olmaktadır. Ekolojik gıda kaynaklarında ticari rekabet ile gelişme gösteren genetiği değiştirilmiş
maddelerin artan kullanımı, insan sağlığını ileri ölçüde tehdit eder hale gelmektedir. Ekolojik üretim,
yenilebilir kaynakların kullanılmasını enerjinin ve diğer kaynakların korunmasını, sentetik gübre ve
pestisit kullanılmadığı için de çevrenin korunmasını sağlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Ekolojik üretim sayesinde hem insan sağlığı hem de ekolojik çevre korunabilmektedir (Lea ve
Worsley, 2005:855). Ekolojik gıda, tarım ürünlrinin yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik
mühendisliğin yapay olarak benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü
ilaçların, büyütme düzenleyicilerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin,
katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerin, kimyasal ambalaj malzemelerinin
kullanılmamasında anlamlanmaktadır. Ekolojik gıdalar bitkisel ve hayvansal gıdaları da içermektedir
(İnal, Akın, Çiçek ve Toksarı, 2008:195).
Kitle iletişim araçlarındaki gelişme ile artan iletişim gıda ürünleri konusunda bireylerin biliçlenme
düzeyini arttırmaktadır. Bu kapsamda saglık ve çevrenin önemi, tüketiciler tarafından ekolojik
gıdaların popülerliğini gündeme getirmektedir. Ekolojik ürün pazarı tüketici özellikleri bakımından
iki gruba ayrılmaktadır. Birinci ve en büyük pazar sağlık kısmındadır. Bu pazardaki tüketiciler ekolojik
ürünleri daha sağlıklı buldukları için satın almaktadır. İkinci, organik ürünlerin popülerliğini sosyal
bir takım etkileri nedeni ile tercih etmektedir. Temiz bir çevre, daha küçük ve zararsız tarım alanları
ve yerel üretilmiş ürünler bu gruptakileri belirlemektedir (Knudson, 2007:2).
3.Popüler Kültür ve Ekolojik Gıda Tüketimi İlişkisi
Modern çağda tüketim anlayışı, bir ürünün fonksiyonel özelliğinden çok o ürünün imajının ve
markasının sembolik özelliklerini ön plana çıkartmaktadır. Sağlıklı yaşam standartları ve çevrenin
korunmasına yönelik eğilimler tüketicileri ekolojik gıda tüketimine yöneltmektedir. Ekolojik ürün fikri
ilk olarak Alman düşünür Rudolf Steiner’in “ Tarım Dersi “adlı kitabı ile 1924 yılında gündeme
gelmektedir. Doğal sistem içinde tüketilen hasat edilen ürünün ekolojik dengenin devamı için tekrar
yerine konulması gerekmektedir. Kimyasal girdilerin aşırı kullanılması ile madur edilen insan, belli
bir süre sonra muzdarip olmaya başlamaktadır. Özellikle kentlerde yaşayan bireyler kentsel yaşamın
olumsuzlukların getirisinden yakındıkları için, tarzlarındaki bilinçlenme ile ekolojik gıdalara rağbet
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etmektedir. Ekolojik gıda tüketiminin popüler olması ve kültüre yansıması bu süreç ile başlamaktadır
(Çetiner, 2010:29).
Globalleşmenin etkisi ile farklı ülkelerdeki kültürler birbirlerinden etkilenmektedir. Bireylerin
beslenme alışkanlıklarının değişmesi bir çok ülkede obezite ve sağlık sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Bu bağlamda, çevreye uyumlu gıda olarak terimleşen ekolojik gıda ürünleri popüler bir
sektör haline gelmektedir (Cılızoğlu, 1996:41). Beslenme ve yeme alışkanlıkları kültürün bir parçası
olarak ifade edilmektedir. Bu kültür, toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Beslenme
alışkanlıkları belirli bir geleneğin içinde yetişmiş bireylerce kültüre yansıtılan davranış standartları
içinde gelişmektedir. Ekolojik gıdaların popüler olmasındaki en büyük etken tüketicilerin son yıllarda
bilinçli hale gelerek beslenme alışkanlıklarını değiştirmesiolduğu vurgulanmaktadır. Organik gıdaların
tükleticiler tarafından farkına varılmasıyla tercih noktasında giderek popülerliği artmaktadır
(Çakıroğlu ve Sargın, 2004:43).
Günümüzde artan sağlık sorunları nedeniyle ekolojik ürünlere olan talep, üretim şeklinde de
değişikliğe yol açmaktadır. 1980 yılından itibaren ekolojik gıda üretimi ve pazarı yeni bir sektör haline
gelmektedir. 1985 yılından itibaren de Türkiye’de ekolojik tarım üretimi için yeni teknikler
geliştirilmeye başlanmaktadır (Sayın ve Mencet, 2007:12). Ekolojik gıda ürünlerine ait yapılan
çalışmalarda üretici ve tüketici arasında bir tutarlılık söz konusu olduğu belirlenmektedir. Tüketicinin
daha bilinçli hareket ettiği ve bu konseptde sağlıklı ürünlere karşı daha fazla yaklaşımın olduğu
belirlenmektedir. Ekolojik ürünlerin popülerliğinin artmasındaki nedenin, sağlık, doğanın korunması
ve ekolojik dengenin savunulması şeklinde sıralanmaktadır. Tüketicinin daha taze ve doğal ürünlere
yönelmiş olduğu, üreticinin ise bu talebe yönelik çalışmalarda daha aktifleştiği ifade edilmektedir
(Hinrichs, 2000: 299-300).
Ekolojik ürünlerin popüler hale gelmesi ile, ekolojik gıda artık bir popülasyon oluşturmuş ve ürün
çeşitliliği kapsamında da gelişmektedir. Ekolojik ürünlerin üretilmesinde ilk planda üretici açısından
eknomik rant ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle organik ürünler popülerliği ölçüsünde yüksek
fiyatlarda pazarda yerini bulmaktadır. Bu durumun en önemli nedenleri arasında organik tarım
üretiminin yapılacağı tarım alanlarının az olması ve üretime yönelik daha çok endüstriyel tekniklerin
geliştirilmesi şeklinde açıklanmaktadır (Hinrichs, 2000:299-300).
Ekolojik ürünlerin geleneksel ürünlere kıyasla daha pahalı olmasından dolayı eğitim ve gelir seviyesi
yüksek kesim tarafından satın alınmaktadır. İnsanların eğitim ve gelir seviyesindeki artış ve gelişen
interaktif iletişimle beraber, doğal ürünler daha çok talep edilmektedir(Nardalı, 2009:95-100). Ekolojik
gıdaların popülerliğinin artmasının sebebi, tüketicilerin dolaylı olarak yararlandıkları üretim sürecine
özgü özelliklerinden ziyade, doğrudan faydalandıkları ürüne özgü özelliklere dikkat etmelerinden
kaynaklanmaktadır (Nardalı, 2009:95-100).
4.POPÜLER KÜLTÜR ve EKOLOJİK GIDA TÜKETİMİ: ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE
TESİSİ ÖRNEĞİ.
Çumra Şeker Entegre Tesisinin KuruluşuKonya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya, Eskişehir, Ilgın,
Akşehir, ve civarı Pancar Ekicileri ve İstihsal Koopreatifleri, Konya Sınai Kalkınma A.Ş. ve Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş. nin ortakları ile 10.000.000 TL sermaye ile 1952 yılında kurulmuştur. Çumra
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Şeker Entegre Tesisi Bakanlar Kurulunun 02/07/1999 tarih ve 99/13098 sayılı kararı ile 27 Eylül 2003
tarihinde temelleri atılarak üretime başlamıştır (İnanç, 2012:16).

Konya Şeker Entegre Tesisi 23/03/1998 tarihinde TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi ,
27/02/2006 yılında TSE -13001 TSE-HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları, 12/11/2007
TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, 19/11/2007 tarihinde de TS-ISO-EN 14000
Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almıştır (İnanç, 2012:16).
5.Araştırmanın Amacı ve Sınırları
Çumra Entegre Tesisinde ekolojik gıda üretimi kapsamında işletme tarafından gerçekleştirilen
faaliyetleri ortaya koymak, işletmenin popüler kültür içeriğinde organik gıda ürünleri ile ilgili görüş,
çözüm ve önerilerinideğerlendirmektir. Gelişen teknoloji ve artan nüfus gündeminde ekolojik
problemler her geçen gün toplum tarafından çözülmesi gereken bir sorun haline gelmektedir. Gündelik
yaşamı etkileyen bu sorun organik ürünlerin popüleritesini de üst limitlere çıkartmaktadır. Popüler
kültür her ne kadar genel geçer bir kavramda soyutlanıyorsa da ekolojik gıda tüketimi halkın ileriye
dönük sağlık sorunlarında çözüm üretmesi nedeniyle ekoloji teriminin her zaman popüleritesini
koruyacağı düşünülmektedir. Araştırmanın sınırı, Konya ili Çumra ilçesinde bulunan Çumra Şeker
Entegre Tesisinde görev yapan iki kişi ile sınırlandırılmıştır.
5.1. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak
yapılmıştır. Nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde tespit
edilerek ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir yol olarak tanımlanmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008:39).Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme için ilgili
kişilerin seçilme sebebi, işletme hakkında yeterli bilgi verme yetkilerinin olmasıdır. Görüşme için
hazırlanan görüşme formu soruları Robert K.Yin’in örnek olay analizinde belirtmiş olduğu, ne, nasıl,
neden, neler, hangi gibi soru kalıplarına uygun olarak hazırlanmıştır (Tavşancı, 2004:25).
Nitel bir araştırma yöntemi olan ve Robert K.Yin tarafından geliştirilip tanımlanan örnek olay
kapsamında konu yarı yaplandırılmış sorularla düşünsel temel parçalara ayrılarak aralarındaki ilişki
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tanımlanarak sonuca varılmıştır. Robert K.Yin’tarafından geliştirilen örnek olay, gözlem, inceleme,
görüşme, arşiv kayıtları ve benzeri araştırmaların biri veya bunların birleşiminin kullanılarak mevcut
olan bilgide yer alan olayların nasıl olduğunu ortaya koymaya yönelik bir araştırma olduğu ifade
edilmelktedir (Köklü, 2002:771). Görüşme soruları açık uçlu olarak işletme içinde, yüz yüze görüşme
yöntemi ile doğal ortamda not tutularak, konusunda uzman kişilere yöneltilmiştir. Görüşme ortalama
90 dakika sürmüştür. Görüşme sürelerinin 120 dakikadan fazla 90 dakikadan az olmaması gerektiği
belirtilmektedir (Seidman, 2006:20).
5.2.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Çumra Şeker Entegre tesisi içinde yer alan Konya Şeker Fabrikası bünyesinde
organik tarım bölümünde çalışanlar oluşturmaktadır Araştırmanın örneklemini ise, Çumra Şeker
Entegre tesisi içinde yer alan organik tarım bölümünde görev yapan konusunda uzman Sera Müdürü
Ziraat Mühendisi Murat BENLİ ve Otomasyon Konrol Yetkilisi Oğuz GÜMÜŞ ile 23 Mayıs 2019
tarihinde saat:09:45 te görüşme gerçekleşmiştir.
5.3.Görüşme Formunun İçeriği
Önceden hazırlanmış görüşme formu kullanılmıştır. Konusunda uzman kişilere de aynı görüşme formu
uygulanmıştır. Böylece durumlar arasında bir karşılaştırma imkanı da mevcut olmuştur. Görüşme
formu yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak hazırlanmıştır.
5.4.Bulgu ve Yorumlar
Çumra şeker entegre tesisinin organik ürün üretiminin genel çerçevede konunun neresinde ve nasıl yer
aldıkları, talep ve paydaşlarla konu hakkında ne gibi ilişkilerde bulundukları, ekolojik gıda kavramına
bakış açıları ve bu durumun popüler kültüre yansımasının değerlendirilmesi konuları görüşme yöntemi
kapsamında sorular sorularak bulgulara ulaşılmaya çalışılmış ve yorumlanmıştır. Çumra Entegre
tesisilerinde yer alan organik tarım üretimi bölümünde popüler kültür ve ekolojik gıda tüketimi konulu
araştırmaya yönelik görüşme formu konseptinde, konusunda uzman kişilere yönelik araştırma soruları
çerçevesinde bulgu ve yorumlar aşağıda sunulmuştur:
*Çumra Şeker Entegre Tesisinde Ekolojik Gıda Üretimine Geçiş Süreci
Çumra Şeker Entegre Tesisi konseptinde bulunan organik ürün üretimi 2011 yılında faaliyetlerine
başlamıştır. İngiltere de uygulanmış olan topraklı sera sistemi baz alınarak Çumra şeker üretiminde
kullanılan sıcak su enerjisinin geri dönüşümde kullanılmak üzere seralarda organik tarım faaliyetleri
için yararlanıldığı ifade edilmiştir. Özellikle insan sağlığına verilen önemin artması ve ekolojik
dengenin bozulmasından dolayı tüketicilerin organik ürünleri tercih etmesiyle işletme ekolojik ürünler
üretimine ve araştırmalarına önem vermiştir 1.
*Çumra Şeker Entegre Tesisinde Ekolojik Gıda Üretimine Geçiş Sürecindeki Uygulamalar
Tesiste uygulanan hidrofonik sistemle işletme karlı işletme haline dönüştürülmüştür. Üretim için
gerekli olan enerji farklı birimlerde kullanılan enerji ile geri dönüşüm uygulaması yapılarak tasarruf
edilmiştir 2.
*Çumra Şeker Entegre Tesisinde Ekolojik Gıda Talebine Yönelik Yapılan Çalışmalar
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Organik gıda üretimi dış talepte, özellikle Rusya ya ihracat yapılmıştır. Ekolojik gıda iç pazarında da
Ankara ve Konya üzerinden bir çok yere ulaşılmıştır. Örneği olmayan ultra klima şeklinde belirtilen
özel sera sistemi ile yetişen ürünlerden dekar başına 100 ton ürün alındığı ifade edilmiştir 3.
*Tesiste Organik Gıda Çeşitliliği konusunda Yapılan Çalışmalar
Organik gıda talebine yönelik özellikle tarımsal ürünlerden, domates, biber marul gibi bitkisel ağırlıklı
üretim uygulanmıştır. Araştırma düzleminde olan ve tropikal bölgelerde yetişen kakao ve muz üretimi
ile ilgili çalışmaların da yapıldığı vurgulanmıştır 4.
*Ekolojik Gıda ve Geleneksel Gıda Arasındaki farkın Belirlenmesi
Organik ürünler geleneksel ürünlere göre daha sağlıklı ve kontrollü şartlar altında yapılmaktadır.
Ekolojik ürünlerin üretim süreci boyunca protokol oluşturulmaktadır. Bu protokol resmi olarak
akredite olmuş yerde labarotuvar analizi ile ürünlerin insan sağlığına faydalı olup olmadığı tespit
edilerek onaylanmaktadır. Geleneksel gıdalar ticari faktörlerin de devreye girmesiyle daha fazla ürün
elde edebilmek için kimyasal metodlara başvurularak kontrolsüz olarak üretilmektedir. Bu durum da
ekolojik denge ve insan sağlığına zarar vermektedir 5.

1 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
2 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
3 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
4 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
5 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
*Ekolojik Gıda Ürünlerinin Günümüzde Popüler Kültüre Yansıması
İnternetin hızlı ve çabuk ulaşılabilir olması ve insanların sağlıklarına daha çok dikkat etmesini
gerektirecek hastalıkların artması neticesinde ekolojik gıda tüketimi popüler hale gemesiyle popüler
kültürde izlerini göstermiştir. Özellikle bireylerin gelir seviyesindeki artışa paralel olarak ekolojik gıda
üretiminin, tüketiminin tercih ve seçicilik parametresinde artacağı vurgulanmıştır.
*Tesiste En Çok Üretilen ve Tüketici Tarafından Tercih Edilen Ekolojik Gıdalar
Çumra Entegre Tesisinde et ve ve tarım ürünlerinde ekolojik sisteme zarar vermeyen üretim aşamaları
tercih edilmişrir. Sıcak iklimlerde ve sıcak suda yaşamını sürdüren Tilapia isimli balık tesise
getirilerek, kontrollü bir şekilde ekolojik ihtiyaçları karşılayacak biçimde üretimine geçilmiştir. Aynı
zamanda havuzda üretilen Tilapia balığının gübresinden faydalanılarak hidrofonik sistemle suyun
üzerinde organik marul yetiştirilmektedir. En fazla tüketici tarafında domates, biber ekolojik gıdalar
içinde tercih edilen ürünler olmaktadır 6.
*Tesisin Konya’da, Organik Pazar İhtiyacını Yeterli Ölçüde Karşılamak İçin Yaptığı
Çalılşmalar
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Tesis Konya da Organik Pazar ihtiyacını tüketicilerin artan gelir seviyesi ve artan bilinçlenme düzeyi
paralelliğinde ekolojik gıda üretimi ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Konya ilinde sera
kurulumunun az olması da ihtiyaca yönelik çalışmaların sınırlanmasına sebep olmaktadır 7.
*Ekolojik Gıda Üretiminin Geleceği
Glaballeşme ile birlikte farkındalığın artması ile insanlar ekolojik gıda ürünlerinin varlığından haberdar
olmaktadır. Bireyler gelişim ile birlikte ekolojik denge ve ekolojik gıda tüketimi konusunda daha
duyarlı olmuştur. Ekolojik gıda tüketimine olan yönelimin artması, işletmelerinde kar marjını
yükselme talebi noktasında birleşmektedir. Bu ölçüler değerlendirildiğinde ekolojik gıda üretiminin
geleceğinin istikrarlı bir şekilde artması beklenmektedir 8.
6 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
*Ekolojik Gıda Ürünlerinde Güvenilirlik Sertifikası ve Ürünler Üzerindeki Bilgilendirici
Etiketler
Ekolojik gıda ürünlerindeki güvenilirlik sertifikası, küresel GAP belgesi, ürünler içinde insan sağlığını
tehdit eden unsurların olmadığını gösteren ve ürünlerin kalitesi konusunda ispat niteliği taşıyan bir
belge olması tüketiciler açısından güvenilirlik unsuru olmaktadır. Günümüzde tüketiciler aldıkları
ürünler üzerindeki bilgilendirici etiketleri daha dikkatli okumaya özen göstermektedir. Özellikle bebek
gıdalarındaki içeriklerin ekolojik olması ve güven vermesi tüketici zihninde yer eden bir unsur
olmaktadır 9.
*Ekolojik Gıda Ürünlerinin Tercihinde Etkili Olan Faktörler
Ekolojik gıda ürünlerinin tercih edilmesindeki en önemli faktör insan sağlığı, ekolojik çevrenin
bozulma eğilimi göstermesi ve bazı kesimlerce de sırf popülerliğinin olması şeklinde ifade edilmiştir.
Ayrıca işletmeler de ekolojik gıda ürünlerinin popülerliği ve artan talep zincirleri karşısında yüksek
kar elde edebilme açısından faaliyetlerini ekolojik gıda ürünlerine doğru çevirmiştir 10.
*Organik Gıda Ürünlerinin Zaman Periyoduna Göre Popülerliği ve Ekolojik Pazar
Platformundaki Statik veya Dinamikliği
Ekolojik gıda ürünlerinin talebindeki ivme yukarı doğru yükselmiştir. Organik, kontrollü ürün tüketici
tarafından tercih edilmeye başlamıştır. Tüketici, ürünü nereden aldığını, ürünün içeriğinde neler
kullanıldığını, ambalajının ekolojik çevreye zarar verip vermediğini öğrenmek ve bilmek istemektedir.
Ekolojik gıda ürünü pazarında güvenlik zinciri katma değerinde da hareketlenme olmuştur 11.
Organik gıda tüketimi polatformu artan talep ve ekolojik denge tasvirindeki pronblemler nedeniyle
yaşam tarzı ve kalitesinde de değişikliğe yol açmaktadır.
7 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
8 Görüşülen Kişi: Oğuz GÜMÜŞ, Çumra Entegre Tesisi, Otomasyon Kontrol Müdürü
9 Görüşülen Kişi: Oğuz GÜMÜŞ, Çumra Entegre Tesisi, Otomasyon Kontrol Müdürü
10 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
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11 Görüşülen Kişi: Murat BENLİ, Çumra Entegre Tesisi, Sera Müdürü
Popüler kültür kavramında her şey imaj üzerinde yapılandırılmıştır. İmaj her şeyin önüne geçmektedir.
Popüler kültürün pazara sunduğu metaler arasında nitelik farkının önceliği ve önemi bulunmamaktadır.
Ürünün muteviyatından, ürünü markalaştırarak geniş bir kitleye ulaşıp ulaşmayacağı ile tüketici
tarafından kabul görüp görmeyeceği ile ilgilenmektedir. Ticari faaliyetler sonucunda kar elde edip
etmeyeceği ile ilgilenmektedir.Genel geçer kurallar hakim olmaktadır. Özellikle gençler marka olan ve
popülerliği belirginleşen ürünler çevresinde prestij sağlama eğiliminde bulunmaktadır (Eşitgin,
2004:5).
Tüketim ve yaşam tarzı ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Kişilerin yaşam tarzı değiştikçe
satın alınan ve tüketilen ürünler de değişmektedir. Tüketicinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin
üretilmesi satın alınması, tüketim neticesinde elden çıkarılması yönetimsel ve sosyo-ekonomik
faaliyetlerin bir çevirimi olarak tanımlanmaktadır. Bu paralellikte ekolojik gıda tüketiminde de
tüketici, çevresel faktörler olan, kültür, aile, pazarlama çevresi, kitle iletişim araçlarından
etkilenmektedir. Tüketici farklı dış çevre unsurlarından etkilenip bu statüye göre davranış
sergilemektedir. Tüketici eğilim ve davranışları farklı cephelerde değişiklikler gösterebilmektedir. Bu
durum farklı kişisel karakterin bir sonucu olarak kabul edilmektedir (Düzgün, 2004:17).
Tüketicilerin organik ürünlerin kendileri yönünden daha iyi olduğunu düşünmeleri, bazı spesifik sağlık
nedenleri ile zirai ilaç ve kimyasal madde kullanımının sınırlı olması olarak açıklanmıştır. Tüketicilerin
giderek artan oranda ekolojik gıda ürünleri satın almalarında diğer bir neden olarak organik tarım
ürünlerinin kazanmış olduğu popülarite işaret edilmektedir (Gök, 2008: 56-64).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Küreselleşen dünyada teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda toplumsal platformda insanlar
birbirlerine daha çok yaklaşmaktadır. Bu sayede kültür daha kolay aktarılabilir hale gelmektedir. Kitle
iletişim araçlarının da yaygınlaştırdığı kültür gündelik hayatta popüler kültürün oluşmasına katkı
sağlamaktadır. Popüler kültür bireyleri anı yaşamaya, genel geçer olaylara ilgi duymaya yönelterek
modern toplumda yer edinen ve devam eden halkın kültürü olarak sunulmaktadır. Kentleşme ve
endüstrileşme dinamiğinin bir neticesi olarak popüler kültür halkın tercihi, beğenisi ve tüketinde bir
var oluş göstermektedir. Popüler kültür, bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu geçici ürünleri ile
genelde orta sınıfı hedef almaktadır.
Gelişmiş ülkelerde ekolojik gıda modası hızlı bir skalada yükselişe geçmektedir. Temel sorunlarını
çözebilen ülkeler, yedikleri ve içtikleri gıda maddelerine önem vermektedir. Tarım ilacı ve suni gübre
kullanılmadan yetiştirilen ekolojik gıda tüketimine ağırlıkverilmektedir. Artan nüfus ve azalan tarım
alanları ile verimliliği arttırmak için yeni bilimsel teknikler geliştirilmektedir. Üretimi arttırmak için
kimyasal girdilerin ve ilaçların kullanımı sağlık açısından risk taşımaktadır. Ayrıca insan anatomisinde
kanserojen hücrelerin artmasına neden olmaktadır. Gıda güvenliği sorununu çözen gelişmiş ülkeler
ekolojik gıda üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnsanlar hem güvenli gıda hem de ekolojik gıda tüketimine
doğru yönelmektedir. Dünya da geleneksel gıdalara oranla daha pahalı olan ekolojik gıdaların
popülerliği hızla artmaktadır. Türkiye’de de de tüketicilerin bilinçlenmesi ile birlikte ekolojik gıdalara
yönelim hızla artmaktadır.
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Teknolojinin gelişip değişmesiyle birlikte, bilinçlenen insan çizgisinin yönünde ürün veya hizmet
üretmek işletmelerin gündemlerinde değişik bir boyut kazandırmaktdır. Daha etkili bir üretimle birlikte
kaliteli ve güvenilir ürün üretmek, potansiyel tüketici talebi karşısında işletmelerin birinci hedefi
haline gelmektedir. İşletmeler, hedef kitleler olarak gördükleri bireylerin eğilimlerini ölçerek,
gelecekteki ürün ve hizmetler için stratejik çalışmalarında popülerliği her geçen gün artan ekolojik
gıda üretimine öncelik vermelktedir. Böylece işletmelerin kar marjları artmış, çevre bilincine katkı
sağlamış ve insan sağlığına faydalı faaliyetlerde bulunarak hedeflerini gerçekleştirmektedir.
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KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KURMANIN YOLU: KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME
THE WAY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION: DEVELOPING INTERCULTURAL
COMMUNICATION COMPETENCE

Dr. Nesrin ÖĞÜT
Konya il sağlık müdürlüğü
ÖZET
Kültürel farklılıklar, küreselleşmenin etkisiyle bireylerin hayatlarının merkezinde yer almaya
başlamıştır. Bu durum, bireyin diğer kültürden kişilerle etkileşimde bulunmasını ve sürdürmesini
gerekli kılmaktadır. Farklı kültüre mensup kişi ve gruplarla doğru ve etkili iletişim kurabilmek için ise
kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olmak oldukça önemlidir. İşte bu noktada ise farklı kültürlerle
ilgili bilgi sahibi olmanın çok ötesinde, o kültüre mensup bireyleri anlamak ve yanıt verebilmek
gerekmektedir. Farklı kültürler arasındaki iletişimin giderek daha yoğun yaşandığı günümüz
dünyasında kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesi oldukça güçlü bir talep ve gereksinim
olarak kendini göstermektedir. Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesinde amaç, etkileşimde
bulunan farklı kültürden kişilerin kültürel farklılıkları bilmesini, farklılıklara saygı duymasını ve
saygıyla karşılamasını, böylece farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilmesini sağlamaktır.
Bu çalışmada kültürlerarası iletişim kavramıyla birlikte kültürlerarası iletişim yeterliliği
modelinin gelişim aşamaları kültürlerarası duyarlılık, kültürlerarası farkındalık ve kültürlerarası
etkililik kavramları da detaylı olarak açıklanmaktadır. Yöntem olarak içerik analizinin kullanıldığı
araştırmada kültürlerarası iletişim yeterliliği aşamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası yayınlanmış 20
tane makale incelenmiştir. Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen beş boyuttan oluşan
Kültürlerarası İletişim Duyarlılık Ölçeğinin kullanıldığı çalışmalardaki faktör analizi sonucuna göre
beş boyutun yenilenmediği kültürlere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca da yabancı dil
bilme düzeyi, farklı ülkelerin medyasını takip etme ve farklı kültüre mensup kişilerle sosyal medyada
iletişim kurma sıklığı gibi değişkenlere göre kültürlerarası iletişim duyarlılık düzeylerinin anlamlı bir
şekilde farklılaştığı da ortaya çıktığı görülmüştür. Kültürlerarası etkililikle ilgili çalışmalarda ise,
akademik başarı, yurt dışında yaşama isteği ve yabancı ülke medyasını kullanma gibi değişkenlerin
kültürlerarası etkililik düzeyini yükselttiği sonucuna ulaşılmış olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, İletişim, Kültürlerarası Duyarlılık, Kültürlerarası Yeterlilik
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ABSTRACT
Cultural differences have started to be at the center of individuals' lives with the effect of
globalization. This situation makes it necessary for the individual to interact and maintain with people
from other cultures. In order to be able to communicate accurately and effectively with individuals and
groups from different cultures, it is important to have intercultural communication competence. At this
point, beyond having knowledge about different cultures, it is necessary to understand and respond to
individuals belonging to that culture. In today's world, where communication between different
cultures is increasingly intense, the development of intercultural communication competence presents
itself as a very strong demand and requirement. The purpose of developing intercultural communication
competence is to enable people from different cultures to interact, to know cultural differences, to
respect and respect differences, so that they can communicate effectively with different cultures.
In this study, the development stages of the intercultural communication competence model
along with the concept of intercultural communication are explained in detail in the concepts of
intercultural sensitivity, intercultural awareness and intercultural effectiveness. In the research using
content analysis as a method, 20 nationally and internationally published articles related to intercultural
communication competence stages were examined. According to the result of the factor analysis in the
studies where the Intercultural Communication Sensitivity Scale consisting of five dimensions
developed by Chen and Starosta (2000)was used, the five dimensions differed according to the cultures
in which they were not renewed. Also, it has been observed that intercultural communication sensitivity
levels differ significantly according to variables such as the level of foreign language awareness, the
media of different countries and the frequency of communicating with people from different cultures.
In studies related to intercultural effectiveness, it has been found that variables such as academic
success, desire to live abroad and using foreign media increase the level of intercultural effectiveness.
Keywords: Culture, Communication, Intercultural Sensitivity, Intercultural Competence.
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GİRİŞ
Küresel yapı içerisinde eğitim, iş, toplumsal ve politik gibi pek çok alanda bireyler diğer
kültürler ile karşılaşmakta ve çoğu zamanda beraber aynı ortamda çalışmaktadırlar. Bu durum
bireylerin farklı kültürlerle bağlantı kurmasını gerektirmekte ve farklı kültüre mensup kişilerin
birbirleri ile bağlantıda olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple farklı kültürleri kabul etmek ve anlamak
için, kültürlerarası iletişim yeterliliğini geliştirmek bir zorunluluk halini almaktadır (Temel Eğinli ve
ÖzmelekTaş, 2018: 714).
Kültürlerarası iletişim alanı, farklı kültürler ve uluslar arasındaki pozitif ilişkileri teşvik etmek
amacıyla farklı kültürel arasında iletişim kurma ve tutumları geliştirmeyi hedeflemektedir(Asante et
al., 2008, 1). Kültürlerarası iletişim hedeflerini gerçekleştirmek ve gerektiği şekilde etkili iletişimin
kurulması için bireylerin bazı özelliklere sahip olması önem arz etmektedir. Kültürlerarası iletişim
yeterliliği ya da kültürlerarası yeterlilik, bireyin farklı kültürlerle etkili ve uygun bir şekilde iletişimsel
davranışlar göstererek hedeflerini gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Üstün, 2011: 18).
Yirminci yüzyılın sonlarındaki teknolojinin gelişimi, ekonominin küreselleşmesi, yaygın nüfus
göçleri, çok kültürlülüğün gelişimi ve ulus devletin alt ve uluslar üstü kimlikler lehine ortadan kalkması
gibi bazı önemli eğilimler dünyayı küresel bir köye dönüştürdü (Chen ve Starosta, 2008: 215).Tüm bu
eğilimlerin sonucu olarak ta; çok kültürlülük, çoğulculuk, farklılık ve kimlik gibi kavramların önemini
arttırmıştır. Bu kavramların artan önemiyle birlikte, ülkeleri olduğu kadar, farklı kültürler ve kimlikler
arasındaki iş birliğini ve iletişimi zorunlu haline getirmiştir. İletişimin ve işbirliği’nin zorunlu haline
geldiği küresel dünyada bireyler anlamlı ve üretken bir yaşam sürmeleri için kültürlerarası iletişim
yeterliliğine sahip olmaları oldukça önemlidir (Bekiroğlu ve Balcı, 2014: 231; Chen ve Starosta, 2008:
215).
Ülkelerarası sınırların kalkmasıyla insanlar, politik, sosyo-ekonomik, eğitim ve turizm gibi
birçok farklı gerekçelerle farklı kültürdeki insanlarla bazen isteyerek bazen de zorunlu olarak bir araya
gelmektedir. Farklı dil, din, ırk, sınıf ve mezheplerden gelen kişi veya grupların birbirleriyle
etkileşimleri giderek artmaktadır. Farklı kültüre mensup bireyler eğer bulundukları kültür hakkında
yeterli bilgi ve kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olmazlarsa farklı kültürle etkili ve uygun bir
iletişim kuramazlar (Çelebi, 2015: 28). Özetle farklı kültürden bireylerle etkileşimde başarılı
olabilmek, ortak kültür geliştirmek ve yeni kültüre kolay adapte olabilmek için kişisel tutum ve
becerilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olabilmek aşamalı
bir süreç olup, farklı kültürlerden bireylerle etkileşim tesis etmeyi gerektirmektedir (Temel Eğinli ve
Özmelek Taş, 2018: 714).
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Kültürlerarası iletişim kavramının dünyanın birçok yerinde önemli hale gelmesiyle birlikte
ülkemizde de kültürlerarası iletişim, kültürlerarası yeterlilik gibi kavramlar belirli çevrelerde tartışılan
ve hakkında çalışmalar yapılan önemli kavramlar arasına girmiştir. Sonuç olarak kültürlerarası iletişim
yeterliliğine sahip olabilmek için konuyla ilgili farkındalığın artırılması önemlidir.
1.Kültürlerarsı İletişim ve Kültürlerarası İletişim Yeterliliği
Kültürlerarası iletişim, farklı kültürel ve alt kültürel geçmişe bilgi ve deneyimlere sahip bireyler
arasındaki iletişim ve etkileşim durumunu ifade etmektedir. Bireylerin doğrudan karşılaşmalarına
odaklanmaktadır. Kültür ve iletişim terimleriyle direk ilişkili olan kültürlerarası iletişim kavramı, farklı
kültürler arasındaki etkileşim ve anlam aktarımı, yabancıların fark edilmesi, açıklanması ve kültürel
farklılıklar gibi konularla uğraşan disiplinler arası bir bilim dalı olarak ifade edilmektedir. Kısaca aynı
ortamda bulunan farklı kültürler arasındaki anlam aktarım süreçlerini kültürlerarası iletişim olarak
tanımlayabiliriz (Kim, 2005: 555‐556; Kartarı, 2014: 39-50).
Hall The Silent Language (Sessiz Dil) adlı eserinde kültürlerarası iletişim kavramını: farklı
kültürlerden insanlar arası etkileşimleri ve kültürü anlamak olarak tanımlamıştır (Pusch, 2015: 2). Bir
başka tanıma göre kültürlerarası iletişim, farklı kültüre mensup iki ayrı insan grubunun maddi ve
manevi kültürel öğeleri yardımıyla temasta bulunması, birbirini algılaması, anlamaya uğraşması, kabul
etmesi, saygı göstermesi ve beraber yeni maddi ve manevi değerler üretmesine imkân sağlayan
disiplinler arası bilimsel faaliyetler bütünüdür (Sarı Güven, 2015: 107).
Bennett (1998: 1)’e göre kültürlerarası iletişim çalışmalarının, “insanlar ortak bir kültürel
deneyimi paylaşmadıklarında birbirlerini nasıl anlarlar?” sorusuna cevap verme üzerine odaklandığını
ve yaklaşık yirmi yıl önceye kadar bu soruyla başlıca diplomatların, göçmenlerin ve iş insanların karşı
karşıya kaldığını; oysa küresel bir köy haline dönüşen ve çok kültürlü toplumlarda yaşayan artık
herkesin bu soruyla karşılaşabildiğini belirtmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte ülkeler,milletler ve bireyler farklı kültürlerle yakın temas kurmakta ve
geçmişte olduğundan daha fazla ekonomik, kültürel ve siyasal bir çok etkileşim türü içersinde
bulunmaktadırlar. Bu açıdan farklı kültürleri bilmek, farklılıkları kavramak ve onların duygularını
anlayarak yaklaşmak günümüzde kazanılması gereken önemli özellikler olarak algılanmaktadır (Göker
ve Meşe, 2011: 67). Kültürlerarası yeterlilik, farklı bir kültür içinde bulunan bireyin bulunduğu
kültürün gerektirdiği istekleri etkili bir şekilde anlaması ve cevap vermesi, kültüre ve kültürel değerlere
intibakı ve adapte olması ile ilgili gelişme durumudur. İşte bu noktada kültürlerarası iletişim
yeterliliğine sahip olan bireyin, farklı kültürlere karşı saygı, empati, açıklık, ilgi, motivasyon ve
davranışsal esneklik gösterebilme, ayrıca kişi odaklı iletişim kurabilme gibi duygusal ve gerçekçi
yeteneklere sahiptir. Yani, kültürlerarası olarak başarılı bir bireyin profilini tarif ederken, bunlar en çok
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bahsedilen tanımlayıcılar arasındadır ve genellikle kültürlerarası envanterlerde de bulunur. Bireyin
kendi kültürüyle ilgili sahip olduğu bilgilerin yanında kendisine yabancı gelen kültüre ait özellikleri
öğrenmesiyle isteyerek davranışlarında ve tutumlarında değişim meydana gelmektedir. Sonuç olarak,
farklı kültürlerle temasın gerekli olduğu işlerde çalışanların kültürlerarası iletişim yeterliliğini
kazanması önem arz etmektedir (Temel Eğinli, 2011: 215).
Bireylerin kültürlerarası iletişim yeterlilik düzeyi arttıkça diğer kültürlere mensup kişilerle
arasında daha rahat etkileşim kuracaktır. Çünkü yeterlilik ve yanlış anlamalar ters orantılıdır. Konuyla
ilgili yapılacak çalışmaların amacı yanlış anlamaları en aza indirmek olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için
öncelikle etkileşime katılan taraflar hem kendi davranışlarını hem de karşısındakinin davranışlarını,
etkileşim sürecinin gerçekleştiği bağlamda, tahminde bulunabilmeli ve açıklayabilmelidir. Kişinin
kendisini rahat hissetmesi ve kendi davranışlarıyla beraber, etkileşim kurduğu bireyin olası davranışları
hakkında tahminde bulunabilmesi olarak belirtilen iletişim yeterliliği, gerginlik, rahatsızlık ve
belirsizlik duygularının yönetimini kapsayan bir kavram olarak ele alınmalıdır (Kartarı, 2014: 259).
Kültürlerarası iletişim, en kapsayıcı anlamıyla farklı kültürlerden gelen, farklı kültürel altyapıya
ve özelliklere sahip bireyler arasındaki etkileşim sürecini ifade etmektedir (Göker ve Meşe, 2011:
67).Bu süreçte iletişimde yanlış anlamaların azaltılması ve etkin iletişimin kurulabilmesi için de
kültürlerarası iletişim yeterliliğinin gelişimi ile mümkün olmaktadır (Yılmaz ve Göçen, 2013: 375).
Kültürlerarası yeterlilik genel olarak, farklı kültüre mensup bireylerle ilgili empati kurma
yeteneğini, ön yargısız ve eleştirmeden davranış ve düşüncelerini anlamaya çalışma özelliğini,
etnikmerkezci düşünceden uzak olmayı, bireyleri farklılıkları ve benzerlikleri ile kabul etme
durumudur. Bir başka ifadeyle empatiyi merkeze alan açık bir dünya görüşüne sahip olma ve farklı
kültürlerden bireylerle başarılı iletişim kurmayı işaret etmektedir. Kültürlerarası iletişim yeterliliği
farklı kültürü anlama, diğer kültürle ilgili anlayış geliştirme, olaylara diğerinin gözünden bakabilme ve
değerlendirme yetisinin kazanılmasıdır (Temel Eğinli, 2011: 216).
2.Kültürlerarası İletişim Yeterliliğinin Gelişim Aşamaları
Kültürlerarası iletişim yeterliliği edinmedeki temel amaç, bireylerin kültürel farklılıkları kabul
edip, hoşgörü ve saygı göstermesi böylece farklı kültürel ortamlarda etkin iletişim kurabilmesini
sağlamaktır (Chen ve Starosta, 2008: 221).Bu açıdan bireylerin kültürlerarası iletişim yeterliliği
kazanabilmeleri için belirli aşamalardan geçmeleri gerekmektedir. Chen ve Starosta (2008: 221),
kültürlerarası iletişim yeterliliği modelinin aşamalarını bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere
üç boyuta ele alarak incelemişlerdir. Kültürlerarası iletişim yeterliliği modelinin ilk aşamasında
kültürlerarası duyarlılık, ikinci aşamada bilişsel boyut kültürlerarası farkındalık, üçüncü aşamada ise
davranışsal boyut kültürlerarası beceriklilik (etkililik)yer almaktadır.
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Duygusal süreç kültürlerarası iletişim duyarlılığı, kültürel farklılıkların önemine ve farklı
kültürden insanların bakış açılarına duyarlı olmayı ifade eder (Bhawuk, Brislin, 1992, 414). Diğer bir
ifadeyle kültürlerarası iletişim yeterliliğinin duygusal perspektifi kişisel duygulara veya belirli
durumlar, insanlar ve çevrelerin neden olduğu duygulardaki değişikliklere odaklanır (Chen ve Starosta,
2008: 221). Hammer ve arkadaşları (2003, 422) ise kültürlerarası duyarlılık kavramını, kültürel
farklılıkları ayırt etme ve deneyimleme becerisi olarak belirtmişlerdir. Chen (1997: 5) kültürlerarsı
duyarlılığı, “bireyin kültürlerarası iletişimde uygun ve etkili bir davranışı teşvik eden, kültürel
farklılıkları anlama ve takdir etme konusunda olumlu bir duygu geliştirme becerisi” olarak
tanımlamaktadır. Böyle bir tanımlama kültürlerarası duyarlılığın dinamik bir kavram olduğuna işaret
etmektedir. Bu durum ise kültürlerarası duyarlılığa sahip kişilerin, kültürler arasındaki farklılıkları
anlama, takdir etme, kabul etme ve kültürler arası etkileşimlerden olumlu bir sonuç çıkarmak için
kendilerini motive etme istekleri olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu istek ve eğilimler ise
kültürlerarası etkileşimlerden pozitif sonuçlar çıkartmaktadır (Chen, 1997: 5. Kültürlerarası duyarlılık,
belirli durumlar, insanlar ve çevre kaynaklı kişisel duygulara odaklandığından, kültürlerarası
duyarlılığa sahip bir bireyin kültürlerarası etkileşimden önce, sırasında ve sonrasında olumlu duygusal
tepkileri planlamayı ve alabilmeyi öğrenmesi esasına dayanır. Duygusal ve bilişsel süreçlerin başarılı
bir şekilde entegrasyonu, insanlara başkalarının duygularını ve davranışlarını da anlamalarını
sağlayacak yeterli bir sosyal yönelim sağlayabilir. Bu nedenle, kültürel farklılıkları anlama ve takdir
etmeye yönelik olumlu bir duygu geliştirmek ve nihayetinde kültürlerarası yeterliliği arttırmak için,
kültürlerarası duyarlılığa sahip kişiler şu unsurlara sahip olmalıdır: öz saygı, öz denetim, açık fikirlilik,
empati, etkileşim katılımı, ve ön yargısız olma. Bennett (1998: 15-17),ise geliştirdiği Kültürlerarası
Duyarlılık Gelişim Model’inde kültürlerarası duyarlılığa ilişkin gelişimsel süreci, etnomerkezcilik
aşamadan

etnorelativizm

aşamaya

doğru

bir

seyir

izleyen

iki

boyutta

incelemektedir.

Etnomerkezciliğin inkâr aşamasında kültürel farklılığın reddedilmesi, kültürel farklılıklara karşı
savunma ve farklılığın azaltılması veya minimize edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.
Etnorelativizm boyutunda ise farklılığın kabul edilmesi, kültürel farklılığa uyum sağlama ve
bütünleşme şeklinde sıralanan aşamalardan oluşmaktadır.
Bilişsel süreç kültürlerarası farkındalık, bireyin kendi kültürü ve diğer kültürler arasındaki
benzerlikleri ve farklılıkları kavrayarak bulunduğu ortamla ilgili kişisel düşüncelerini değiştirmesi
sürecine vurgu yapan kültürlerarası farkındalık kültürlerarası iletişim yeterliliğinin bilişsel yönüne
karşılık gelir (Kartarı, 2014: 269).Kültürlerarası etkileşimlerdeki durumsal belirsizlik ve belirsizlik
düzeyini azaltma sürecidir. Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin bilişsel süreci, bireyin kültürel
dinamiklerin bilincini geliştirme ve çok kültürlü bir birliktelik durumunu sürdürmek için çok sayıda
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kimliği ayırt etme fırsatı sunar. Kültürlerarası farkındalık yeteneğinin, öz-farkındalık ve kültürel
farkındalık olmak üzere iki boyutu vardır (Chen ve Starosta, 2008: 223).
Davranışsal süreç kültürlerarası etkililik (beceriklilik), kültürlerarası etkileşimlerde iletişim
hedeflerine ulaşma yeteneğini ifade eden kültürlerarası etkililik, bireylerin sözlü ve sözel olmayan
davranışlarını içeren iletişim becerilerine karşılık gelir ve bu da bireylerin iletişim hedeflerini
kültürlerarası etkileşim içinde uygun ve etkili bir performansla elde etmelerine olanak tanır (Portalla
ve Chen, 2010, 22). Temel olarak, kültürlerarası etkililik, bireylerin uygun davranışları sürdürme ve
belirli bir ortamda istenen cevapları ortaya çıkarma yeteneğidir. Daha spesifik olarak kültürlerarası
etkililik, bireylerin ev sahibi kültürün neden olduğu sosyal zorluklarla başa çıkma kabiliyetleridir
(Chen,1991, 6-7).Davranışsal yeterlilik, iletişimcinin iletişim kurarken bilişsel ve duygusal
deneyimlerini dışa vurma veya ifade etme kapasitesidir. Bu nedenle, iletişimcilerin davranış yeterliliği,
bilişsel ve duyusal yeterliliklerine dayanır (Lipinskiene et al., 2016, 20). Portalla ve Chen,
kültürlerarası etkili davranışları açıklamak için çeşitli bileşenleri belirlediler. Bunlar; farklı kültüre ait
dili kullanma becerisi olarak ifade edilen mesaj becerileri, konuşmayı uygun şekilde başlatmak,
zamanında bitirmek ve konuşma sırasına uyma becerilerini içeren etkileşim yönetimi, farklı
bağlamlarda ve durumlarda uygun davranışları seçme yeteneğini olarak tanımlanan davranışsal
esneklik, etkileşim sırasında kişinin, diğer etkileşenin sosyal ve kültürel kimliğini tanıması ve ona
saygı göstererek muhafaza etmesi olarak belirtilen kimlik yönetimi ve diğerlerinin ihtiyaçlarını
karşılamak ve etkileşimin olumlu bir sonuca ulaşması için, etkileşenle belirli bir derecede ilişki kurma
yeteneğini ifade eden ilişki geliştirmedir (Portalla ve Chen, 2010, 22).
3. Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın amacı, kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirme
aşamalarının literatürde nasıl bir gelişim izlediğini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak sosyal
bilimler alanında yayınlanan “kültürlerarası iletişimi” ile “kültürlerarası iletişim yeterliliği ve
boyutlarının ” geçtiği “araştırma makaleleri” betimsel içerik analizi yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. İçerik analizi yöntemi farklı disiplinlerde olduğu gibi sosyal bilimler dede sıklıkla
kullanılan bir analiz yöntemidir. İçerik analiz yönteminin metodolojik anlamda farklı disiplinlerde de
kullanımının sebebi, yöntemin esnek yapısıdır. Bu esneklik, içerik analizi yönteminin en güçlü
özelliğidir (Yıldırım, 2015: 115).İçerik analizi yöntemi, istatistiki veriler kullanılarak elde edilen
veriler üzerinden yorum imkânı sağlar ve niceliksel verilere ulaşmayı hedefleyen bir yöntemdir
(Çilingir, 2017: 150).
İlgili veri tabanların da yapılan arama sonucunda kültürlerarası iletişim yeterliliği ve
aşamalarıyla ilgili çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar içerisinde araştırma
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ölçütlerine uygun seçilen 20 yayın amaçlı örneklem ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, zengin
bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine araştırılmasına imkân vermektedir. Bu
yüzden amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok durumda, vaka ve olayların ortaya çıkarılmasında ve
izah edilmesinde faydalı olmaktadır (Temel Eğinli ve Özmelek Taş, 2018: 718-719).Örneklem dahiline
alınan 20 yayın, “araştırmada kullanılan ölçek, araştırma konuları gibi” kategoriler altında
incelenmiştir.

302

Üniversite öğrencilerinin
kültürlerarası iletişim
duyarlılık düzeyleri

Üniversite öğrencilerinin kültürlerarası
duyarlılık düzeyleri ve belirli
değişkenlerle kültürlerarası duyarlılık
düzeylerinin farklılaşma durumunun
tespiti

Araştırma bulgularına göre;
kültürlerarası iletişim duyarlılık
düzeyinde
etkili olan ilk ve en önemli faktörün
“etkileşimde sorumluluk ve dikkatli
olma” olduğu ve yabancı dil bilme,
farklı kültüre mensup arkadaşa sahip
olma ve erasmus değişim programından
yararlanma isteğine göre kültürlerarası
iletişim duyarlılık düzeyinde
farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

Türkiye

42

Kültürlerarası iletişim
eğitiminde öğrencilerin
kültürlerarası duyarlılık
gelişimi öz
değerlendirilmesi

Kültürlerarası iletişim dersi alan
öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık
Gelişim Modeli üzerindeki öz algılarını
keşfetmek ve kültürlerarası
İletişim eğitiminin duyarlılık gelişimine
katkı sağlayabilecek biçimde
geliştirilmesi için öneriler ortaya
koymaktır.

Katılımcılardan toplanan öz
değerlendirme metinlerinin
analizi sonucunda öğrencilerin,
kendilerini çoğunlukla kültürlerarası
duyarlılığın kabul etme basamağında
algıladıkları anlaşılmaktadır.

Çin

382

İngilizce öğrenme ve
kültürlerarası iletişim
deneyimi gibi durumların
kültürlerarası duyarlılığı
etkileme düzeylerinin
incelenmesi

Çalışmada amaç, kültürlerarası
duyarlılığın branşı İngilizce olan
öğrenciler, İngilizce olmayan öğrenciler
ve çok uluslu çalışanlar arasında nasıl
yapılandırıldığını ortaya koymaktadır.

Araştırmanın üç alt örnekleminde
kültürlerarası duyarlılığa ilişkin 5
maddenin farklı ağırlık andırıldığını
ortaya koymuştur. Alan eğitimi
İngilizce olan öğrenciler için kültürel
farklara saygı, etkileşimde sorumluluk
ve etkileşimden hoşlanma
maddelerinden etkilenmişken; çokuluslu
çalışanlarda
ise sadece etkileşimden hoşlanmadan
etkilenmiştir. Ayrıca çalışmada
İngilizce yeterliliğinin kültürlerarası
duyarlılığı etkilediği sonucu ortaya
çıkmıştır.
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Araştırmanın
Sonucu

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın
Örneklem
Büyüklüğü

Türkiye

Ülke

Araştırmanın
Konusu

(Yong Peng,2006)

(Aksoy, 2016)

(Bekiroğlu, Balcı, 2014)

Yazar (Soyad)

Tablo 1: Araştırmada yararlanılan çalışmaların genel görünümü
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(Özdemir,2017)

(Bates vd., 2017)

(Demir , Üstün,2017)

(Çetişli vd, 2016)

Malezya

447

Chen ve Starosta’nın
kültürlerarası duyarlılık
modelinin üniversite
öğrencileri örneğinde
Malezya kültüründeki
uygulanabilirliği

Chen ve Starosta’nın kültürlerarası
duyarlılık modelinin Malezya
kültüründeki uygulanabilirliğinin
incelenmesi

Çalışmada,5 faktörden oluşan
kültürlerarası duyarlılık modelinin
Malezya’nın kültürel
yapısına tam olarak uymadığı tespit
edilmiştir. Bunun yerine söz konusu
modeldeki
ölçeğin 21 maddeden oluşan 3 faktörü
ortaya çıkmıştır.
Çalışma sonuçları ölçeğin Batılı
olmayan bir kültürde uygularken
dikkatli olunması gerektiğine
göstermektedir.

Türkiye

195

Hemşire öğrencilerinin
empati düzeylerine göre
kültürlerarası duyarlılıkları

Hemşire adaylarının kültürlerarası
duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki
ilişkiyi belirlemek ve birinci sınıfta ve
son sınıftaki öğrencilerin duyarlılık
düzeylerini karşılaştırmaktır.

Hemşirelik öğrencileriyle birlikte
başta hemşireler olmak üzere, tüm
sağlık çalışanlarında kültürel duyarlılık
ile empati durumlarının incelenmesi,
hizmet içi eğitimlerle çalışanların
kültürel bakış açılarının ve
farkındalıklarının artırılmasının önemli
olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Türkiye

314

Öğretmen adaylarının
kültürlerarası duyarlılık ve
etnikmerkezcilik
düzeylerinin incelenmesi

İlkokul ve ortaöğretim kurumlarında
çalışmak üzere yetiştirilen öğretmen
adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve
etnikmerkezcilik düzeylerinin
belirlenmesi

Öğretmen adaylarının kültürlerarası
duyarlılık düzeylerinde bölümlere ve
mezun olunan liseye göre anlamlı
olarak farklılaştığı ancak
etnikmerkezcilik düzeyleri arasında
bölümlere göre anlamlı farklılaşmadığı
görülmüştür.

Katar

15

Kültürlerarası etkililik
ölçeğinin (ıes) kullanılarak
uluslararası öğrenci
dolaşımını artırmak

Bu çalışma, bir kurumun kısa vadeli
lisans seyahat programları için
kültürlerarası keşif ve gelişimi
desteklemek amacıyla Uluslararası
Etkililik Ölçeğini nasıl kullandığını
vurgulamaktadır.

Uluslararası Etkililik Ölçeğinin kısa
vadeli uluslararası seyahat
deneyimlerinde kullanılması, genel
öğrenci deneyimine birçok fayda
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Türkiye

40

İngilizce bölüm
öğrencilerinin
kültürlerarası iletişim
etkililiğini ilerletmek.
Facebook'a odaklanmak.

Branşı ingilizce olan öğrencilerin
facebook kullanımının kültürlerarası
iletişim yeterliliği üzerindeki etkilerinin
araştırılması

Kültürlerarası eğitimi alan ve çevrimiçi
ya da sınıf içi tartışmalar yapan
öğrenciler kültürlerarası etkililik
seviyelerini geliştirdiler.
Yine, Facebook grubundaki
tartışmaların sınıf içi tartışma
grubundan daha iyi olduğu yönündedir.
Yani, farklı kültürlerden bireylerle
Facebook üzerinden yapılan tartışmalar,
öğrencilerin kültürlerarası gelişimi
üzerinde sınıf içi tartışma yapan gruba
göre daha etkilidir

(Tamam,2010)

(Tamam,2010)
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Tayvan

888

Yurtdışında akademik ve
sosyal faaliyetlere yönelik
çalışmalarda kişiliğin ve
kültürlerarası etkinliğin
rolü

Çalışmanın amacı, öğrencilerin
kişiliklerinin ve kültürlerarası
yeterliliklerinin yurt dışı eğitim başarıları
üzerine etkilerini incelemektir.

Bulgular, çeşitli kültürlerarası etkililik
faktörlerinin, negatif korelasyonlu
nevrotiklik hariç, kişilik faktörleri ile
pozitif olarak ilişkili olduğunu
göstermektedir. Çalışma sonuçları,
yurtdışında eğitim sırasında hem
akademik hem de sosyal etkinliklerin
öğrencilerin kişiliğine ve kültürler arası
yeterliklerine bağlı olduğunu
göstermektedir. Sonuç olarak,
öğrencilerin kişilikleri, kültürler arası
etkililik düzeyi ve yurtdışındaki eğitim
faaliyetleri arasında karşılıklı ilişki
olduğunu göstermektedir.

Türkiye

204

Kültürlerarası farkındalık
ve etkililik ölçeklerinin
güvenirliği ve
geçerliliğinin belirlenmesi

Farklı kültüre mensup hastalara hizmet
veren hemşirelerin kültürlerarası iletişim
yeterliliğini ölçmek amacıyla yurt
dışında geliştirilen kültürlerarası etkililik
ve kültürlerarası farkındalık ölçeklerin
güvenilirliği ve geçerliliğinin
belirlenmesidir.

Araştırma sonucunda, Kültürlerarası
farkındalık ve Kültürlerarası etkililik
ölçeğinin güvenilir ve geçerli bir ölçek
olduğu, ülkemizde bu
ölçeklerin kültürlerarası iletişimin
değerlendirilmesinde kullanılabileceğini
göstermektedir.

Avustral
ya

231

Duygu durum arayışı ile
kültürlerarası iletişimsel
davranışlar arasındaki
ilişki

Araştırmada, özellikle duygu durumu
arayışı ve kültürlerarası iletişim
yeterliliği arasındaki ilişkiyi incelemek
ve önceki bir çalışmada sunulan bir
modeli yeniden test etmek.

Sonuçlar duyum arayışı ile
Kültürlerarası iletişim yeterliliği
arasında pozitif bir ilişki olduğunu
ortaya koymaktadır (motivasyon ve
diğer kültürlerden insanlara karşı
olumlu tutumun aracılık ettiği).Ayrıca
yüksek sansasyon arayanların
kültürlerarası iletişim için elverişli
tutum ve davranışlara yatkın olduklarını
gösteren önceki bulguları
doğrulamaktadır.

Türkiye

460

Hemşirelik öğrencilerin
kültürlerarası duyarlılık ve
etnik merkezcilik
düzeyleri

Çalışmada ana amaç, hemşirelik
öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık ve
etnik merkezcilik düzeylerini, etkileyen
faktörleri belirlemektir.

Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık
düzeylerinin ortalamanın üzerinde ve
etnik merkezcilik düzeylerinin ise
ortalamanın altında olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

ABD

432

Kültürlerarası duyarlılık,
etnik merkezcilik ve
kültürlerarası iletişim
kaygısı

Kültürlerarası duyarlılığın, etnik
merkezcilik ve kültürlerarası iletişim
kaygısı üzerindeki etkisini ortaya
çıkarmak

Sonuçlar, kültürler arası duyarlılığı daha
yüksek olan kişilerin kültürlerarası
etkileşimde daha az etnosentrik ve
endişeli olduğunu göstermiştir. Çalışma
bulguları, bireylerin kültürlerarası
iletişimde yetkin olması için kültürler
arası duyarlılığa sahip olmalarının
önemli olduğunu göstermiştir.

Türkiye

406

Kültürlerarası etkililik
düzeyinin belirleyicileri

Çalışmada Konya’da merkezde ikamet
eden insanların kültürlerarası etkililik
düzeyi ve kültürlerarası etkililik
düzeyinin
yaşam doyumu gibi bazı değişkenlerle
ilişkisini ortaya çıkarmak.

Araştırma bulguları kültürlerarası
etkililik boyutları içeresinde en çok
puan verilenin etkileşimde saygı
olduğunu göstermektedir. Bir diğer
sonuç ise, kültürlerarası etkililik
boyutlarından Etkileşimde rahatlamaya
verdikleri önem açısından erkeklerin,
Etkileşimde saygı boyutuna katılım
bakımından kadınların üstün olduğu
görülmektedir.
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İran

170

Kültürlerarası iletişim
yeterliliğinin öğrencilerin
akademik başarı ve kariyer
başarısı üzerindeki etkisi

Öğrencilerin kültürlerarası iletişim
yeterliliği düzeyinin akademik başarı ve
kariyer başarısı üzerindeki etkisini
belirlemek.

Sonuçlar, kültürlerarası iletişim
yeterliliğinin öğrencilerin akademik
başarıları ve kariyer başarısı üzerinde
doğrudan bir etkiye sahip olduğunu
göstermektedir.

ABD

159

Yeni medya ortamlarının
kültürlerarası duyarlılık
üzerindeki karşılaştırmalı
etkileri: Beş boyutlu bir
analizidir.

Araştırmada amaç Kültürlerarası
duyarlılığın bireysel boyutlarının iki
kanaldan nasıl etkilenebileceğini test
etmek ve karşılaştırmak için deneysel iki
kanal, cinsiyet, zaman faktörleri
doğrultusunda araştırmaktır.

Çalışma bulguları, cinsiyet açısından
erkekler “etkileşim hoşlanma” ve
“kültürel farklılıklara saygı”
boyutlarında kadınlardan daha yüksek
puan aldıklarını göstermiştir. Kadınlar
ise etkileşimde daha dikkatli olmayı
ifade ettikleri bulgulanmıştır.

Malezya

447

Malezya’daki lisans
öğrencileri arasında
kültürlerarası duyarlılığın
etnik çeşitlilikle ilgili
katılım farklılıklarının
araştırılmasıdır.

Amaç, etnik ve dini açıdan çeşitlilik
gösteren üniversite öğrencilerinin
kültürlerarası duyarlılık düzeyinin
belirlenmesidir.

Kültürlerarası duyarlılığın, gittikçe daha
demokratik toplumlarda, mezunları
kültürel açıdan yetkin olmaya
hazırlamak için gerekli olduğu
varsayılmaktadır.

Çin

302

Orta Çin'deki uluslararası
öğrenciler arasında
kültürlerarası iletişim
yeterliliği ve kültürleşme.

Çin’deki bir üniversitedeki öğrencilerin
kültürleşme ve kültürlerarası iletişim
yeterliliğinin boyutunun belirlenmesidir

Almany
a

72

Yurtdışı deneyimine sahip
öğrencilerin kültürlerarası
yeterlilik ve eğitim
çıktıları.

Amaç, yurtdışı deneyime sahip olan ve
olmayan öğrencilerin kültürlerarası
yeterliliklerindeki farklılıkları ve
kültürlerarası eğitimden nasıl
yararlandıklarının araştırılmasıdır.

Çalışmada,Asyalı öğrenciler diğer
kıtalara mensup öğrencilere uyum
sağlamak açısından daha az motive
oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, zaman
ve eğitim düzeyi adaptasyonu
kolaylaştıracak yeterli faktör olarak
görünmemektedir. Ayrıca, en çok tercih
edilen kültürleşme stratejisi
entegrasyon, bulunmuştur. Ancak,
kültürünü devam ettirme konusundaki
tutum ile kültürlerarası iletişim
yeterliliğinin iki boyutu arasında bir
ilişkinin olmadığı görülmüştür.
Araştırma sonuçları, kültürlerarası
yeterlilik ile yurtdışında kalış süresi
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Ziyaret edilen ülke
sayısı, konuşulan yabancı dil sayısı ve
yurtdışındaki özel konaklama sayısı ile
kültürlerarası yeterliliğin boyutları
arasında anlamlı korelasyon
göstermemiştir.

ABD

136

Sağlık çalışanlarının
kültürlerarası iletişim
yeterliliği

Bu çalışma, bir sağlık kuruluşundaki
tıbbi hizmet sunucularının farklı bir
hasta popülasyonu ile iletişim kurma
yeteneğine ilişkin hasta algıları da dahil
olmak üzere kültürlerarası iletişim
yeterliliğini incelemiştir.
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Bulgular empati, iki dil bilme ve
kültürlerarası deneyimin kültürlerarası
iletişim yeterliliği ile ilişkili olduğunu
göstermektedir. Bu çalışmanın
sonuçları, empatiyi sağlık hizmetleri
alanında kültürlerarası iletişim
yeterliliğinin temel bir bileşeni olarak
tanımlamaktadır. Ayrıca çalışmadan
elde edilen sonuçlar, sağlık çalışanın
kültürlerarası deneyimin, farklı
kültürlerden gelen hastalarla iletişim
kurma yeteneğini büyük ölçüde
geliştirdiğini göstermektedir.
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Bu çalışma kapsamında kültürlerarası iletişim yeterliliği boyutlarıyla ilgili araştırma
ölçülerimize uygun 20 makale üzerinden araştırma yapılmıştır. Araştırmada incelenen 20 yayın
konularına göre incelendiğinde en fazla kültürlerarası iletişim duyarlılığı ile ilgili yayın yapıldığı
görülmektedir. Konuyla ilgili incelenen yayın sayısı 10 adettir. Duyarlılıkla ilgili on adet yayının iki
tanesi duyarlılık ve etnik merkezcilik düzeyleriyle ilgili, bir tanesi etnik merkezcilikle birlikte
kültürlerarası iletişim kaygısının duyarlılık üzerine etkileri çalışılmış, bir diğeri empati düzeylerine
göre duyarlılık durumu incelenmiş, diğer iki çalışmadan biri etnik çeşitliliğin duyarlılık düzeyine
etkisiyle ilgili diğerinde ise yeni medya ortamının duyarlılık üzerine etkileri araştırılmış, kalan dört
araştırmada duyarlılık düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalardır. İkinci olarak ise 5 adet yayınla
kültürlerarası etkililikle ilgili yayınlar yer almaktadır. Geriye kalan 5 adet yayın ise kültürlerarası
iletişim yeterliliği ile ilgili genel kapsamlı olarak kategorize edilmiştir. Bu çalışmalardan biri
kültürleşme ve kültürlerarası yeterlilik düzeyi, bir diğerinde yurt dışı deneyimlerinin yeterlilik üzerine
etkileri çalışılmış, son çalışmada ise sağlık çalışanlarının kültürlerarası yeterlilik düzeylerini
belirlemeye yönelik yapılan araştırmadır.
4.1. Kültürlerarası iletişim duyarlılıkla ilgili makalelerin genel değerlendirilmesi
Çalışma kapsamında incelenen yayınlarda en fazla veri toplama aracı olarak Chen ve Starosta
(2000) tarafından geliştirilen Kültürlerarası İletişim Duyarlılık Ölçeğinin kullanıldığı görülmektedir.
Bahse konu yayınlarda 5 faktörden oluşan söz konusu modelin kültürden kültüre farklılık gösterdiği
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin, Ezher Tamam’ın (2010) Chen ve Starosta’nın modelinin
Malezya kültüründe uygulanabilirliğinin incelendiği araştırmada 5 faktörden oluşan söz konusu
modelin Malezya’nın kültürel yapısına tam olarak uymadığı tespit edilmiştir. Çalışma bulguları Chen
ve Starosta’nın ölçeğindeki 21 maddede tasarlanan 3 faktör ortaya çıkmıştır. Bekiroğlu ve
Balcı’nın(2014) çalışmasında da faktör analizinin incelemesi sonucunda 4 faktör grubunun ele
alınabileceği anlaşılmıştır. Diğer çalışmalarda ise beş faktöründe ele alındığı görülmektedir.
Kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin kullanıldığı çalışmaların 2 tanesinde etnik merkezcilik düzeyi ve
duyarlılık düzeyi arasındaki ilişkinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bir çalışmada etnik
merkezciliğin ve kültürlerarası iletişim kaygı düzeyinin kültürlerarası duyarlılık üzerindeki etkilerinin
incelendiği görülmektedir. Diğer bir çalışmada ise empati düzeyi ve kültürlerarası duyarlılık arasındaki
ilişkiler araştırılmıştır. Demir ve Üstün (2017)’nün çalışmalarında branşa göre kültürlerarası duyarlılık
ve etnik merkezcilik düzeylerinin anlamlı farklılaştığına ulaşmışlar. Bilgiç ve Şahin (2019)ise
hemşireler üzerine yaptığı araştırmada kültürlerarası duyarlılık düzeyi artıkça etnik merkezcilik
düzeyinin azaldığını belirlemişlerdir. Çetişli vd.,(2016)’nin yaptıkları çalışmada ise, hemşirelik
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öğrencilerinin empati durumlarının yıllar içinde farklılaştığını yani yıllara göre azaldığına ortaya
koymuşlardır. Bu durumu da öğrencilerin öğrenme isteğinin, merak ve heyecanın mesleğin başında
daha yüksek olmasının sonucuna bağlı ve normal beklenen bir sonuç olduğunu ifade etmişlerdir.
Kültürlerarası duyarlılıkla ilgili farklı ölçeğin kullanıldığı Aksoy(2016)’un öğrencilerin
kültürlerarası duyarlılık konusundaki öz algılarının sorguladığı çalışmada, Kültürlerarası Duyarlılık
Gelişim Modelinde kendilerini hangi konumda gördüklerinin ortaya çıkarmak ve ileriki basamaklarla
ilgili bakış açılarını belirlemek maksadıyla öğrencilere kültürlerarası duyarlılık aşamalarını kapsayan
soruları yöneltilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin, kendilerini çoğunlukla kültürlerarası duyarlılığının
kabul etme basamağında gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.
4.2.Kültürlerarası etkililikle ilgili makalelerin genel değerlendirilmesi
Portalla ve Chen’ tarafından (2010) geliştirilen kültürlerarası etkililik (Intercultural
Effectiveness Scale (IES) ölçeğinin kullanıldığı konuyla ilgili çalışmalara bakıldığında, ilk olarak
Yakar ve Alpar (2017)’ın, kültürlerarası farkındalık ve kültürlerarası etkililik ölçeklerinin güvenirlik
ve geçerliğinin tespiti amacıyla yaptıkları çalışma sonuçları, kültürlerarası etkililik ölçeğinin geçerli ve
güvenilir bir ölçek olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Konuyla ilgili bir diğer çalışma olan Bates ve
Rehal (2017)’in uluslararası öğrenci seyahatini geliştirmek için kültürlerarası etkililik ölçeğinin (IES)
kullanılmasıyla ilgili incelemede, kısa süreli uluslararası seyahat tecrübelerinde kültürlerarası etkililik
değerlendirilmesinin yapılması, öğrenci deneyimine birçok fayda sağladığını bulmuşlardır. Yani
öğrencilerin yurtdışına seyahat etmeden önce kendi güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmelerine imkân
verdiğine ve bu da onların kültürlerarası iletişim sürecinde yaşadıkları zorlukları kendi tecrübeleriyle
tahmin etmelerine yardımcı olduğuna ulaşılmıştır.
Wang ve Ching (2015)’in çalışmalarında, öğrencilerin yurtdışındaki eğitimleri sırasında hem
akademik hem de sosyal etkinliklerin onların kişiliğine ve kültürlerarası yetkililik düzeylerine bağlı
olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Özdemir (2017)’in çalışmasında kültürlerarası eğitimi alan ve
çevrimiçi ya da sınıf içi tartışmalar yapan öğrencilerin kültürlerarası etkililik seviyelerini geliştirdikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Balcı ve Öğüt (2018)’ün, kültürlerarası etkililiğin bazı belirleyicilerini ortaya
çıkarmak için yaptıkları incelemede, katılımcıların kültürlerarası etkililik puanının, orta düzeyin
üzerinde olduğu ve yaşam doyumu arttıkça, kültürlerarası etkililik düzeyinde de artış olduğu, yabancı
ülke medyasını kullanmanın ve yurt dışında yaşama isteği taşımanın kültürlerarası etkililik düzeyini
yükselttiğini ortaya koymuştur.
4.3. Kültürlerarası iletişim yeterliliği ilgili makalelerin genel değerlendirilmesi
Nikmaram ve Kousari (2017)’nin kültürlerarası iletişim yeterliliğinin öğrencilerin akademik
başarılarına ve kariyer başarılarına etkisini belirlemek için yaptıkları çalışma bulguları, katılımcıların
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kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olmalarının onların akademik ve kariyer başarısına direk
etkilediğini ortaya çıkarmıştır.
Arasaratnam ve Banerjee (2011) ise duygu durumu arama ile kültürlerarası iletişim yeterliliği
arasındaki ilişki bu çalışmada ilk kez test edilerek olumlu sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlar,
duyum arayışı ile kültürlerarası iletişim yeterliliği (diğer kültürlerden insanlara karşı motivasyon ve
olumlu tutum vasıtasıyla) arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymakta ve yüksek duyum
arayanların kültürlerarası iletişim için elverişli tutum ve davranışlara yatkın olduklarını gösteren önceki
bulguları teyit ettiğine ulaşılmıştır.
Behrnd ve Porzelt (2012)’in yurtdışı deneyimine sahip öğrencilerin kültürlerarası yeterlilik ve
eğitim çıktıları konulu çalışmalarında, öğrencilerin yurt dışında kalma süresinin kültürlerarası iletişim
yeterliliğini etkilediği görülmüştür. Yani yurtdışında önemli bir süre geçiren öğrencilerin, bilişsel
olarak kültürlerarası yeterliliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Gibson ve Zhong (2005)’un bir sağlık
kuruluşundaki tıbbi hizmet sunucularının kültürlerarası iletişim yeterliliğini belirlemeye yönelik
yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçlar, kültürlerarası deneyime sahip olan sağlık çalışanlarının
farklı kültürlerden gelen hastalarla iletişim kurma yeteneğini büyük ölçüde geliştirdiğini
göstermektedir. Aynı şekilde empati ve yabancı dil bilmekte kültürlerarası iletişim yeterliliğini önemli
şekilde etkilemektedir.
Ngwira vd.,(2015)’nin çalışmalarında ise, kültürlerarası iletişim yeterliliğe ve kültürleşmenin
yanı sıra yeni kültüre uyum sağlamaya yardımcı olan faktörlerin daha iyi anlaşılmasının, Çin’deki
üniversitelerin kültürlerarasındaki temasını artıran etkili programlar geliştirmelerine yardımcı olmada
gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Farklı kültürü anlamayı ve tanımayı merkeze alan kültürle ilgili yapılan çalışmalarda, farklı
kültüre mensup bireylerle etkili iletişim kurabilmek için kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olmak
gerektiği ifade edilmektedir. Spitzberg (2000)’e göre kültürlerarası iletişim yeterliliğini, bireyin farklı
kültürde etkin ve uygun etkileşim kurabilmesini sağlayan sosyal gelişim aşaması olarak
değerlendirmektedir.
Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin kesin doğası hakkında çok fazla tartışma olmasına rağmen,
araştırmacılar arasında kültürlerarası iletişim yeterliliğinin kültürlerarası durumlarda etkinlik (kişinin
hedeflerini gerçekleştirme yeteneği) ve uygunluk (bağlamda beklenen ve kabul edilen davranış
sergileme) ile ilgili olduğu konusunda fikir birliği olduğu görülmektedir (Arasaratnam ve Banerjee,
2011). Kültürlerarası karşılaşmaların arttığı günümüzde farklı kültürlerle etkili iletişim kurmak ve
ortak anlayış geliştirebilmek için kültürlerarası iletişimde duyarlı olmayı, farklı kültürlerle etkili
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davranmayı ve kültürel farkındalığı içeren kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olmanın önemi
günden güne artmaktadır. Bireyler barış içinde huzurla yaşamlarını devam ettirmeleri ve farklı
kültürlerle etkili etkileşim kurmaları için motivasyonlarının yüksek olması ve ev sahibi kültürlere de
daha duyarlı olmaları önemlidir.
Kültürlerarası iletişim yeterliliğiyle ilgili konulara ilişkin olarak incelenen araştırmalarda
çalışmanın yöntemi olarak genellikle nicel araştırma yönteminin tercih edildiği dikkat çekmektedir.
Çalışmaların örneklem büyüklüğü incelendiğinde, araştırmacıların kolay ulaştıkları ve konuyla
ilgilerin yüksek olduğunu düşündükleri gruplarla çalıştıkları görülmektedir. Aslında örneklemin
büyüklüğü belirlenirken kolay ulaşılabilen gruplarla değil, araştırmanın güvenilirliğini yükseltecek
uygun grup ya da bireylerle çalışılması konunun daha derinlemesine araştırılmasını ve daha sağlam
verilerin elde edilmesini sağlayabilir.
Kültürlerarası iletişim yeterliliğiyle ilgili veri toplama araçları mercek altına alındığında,
verilerin yüz yüze anket ile toplandığı görülmekte olup, daha önceden belirtildiği gibi, bu yöntemin
seçilme nedeninin uygun maliyet, daha çok katılımcıya ulaşabilme ve daha kolay bir yöntem olmasına
bağlanabilir.
Kültürel değerlere verilen önemin arttığı günümüzde çok kültürlülüğün benimsenmesi ve
kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesi bireyler için önemli bir beceri haline gelmiştir.
Spitzberg'in kültürlerarası iletişim yeterliliği modelinde bilgi (farkındalık), motivasyon (duygular,
niyetler ve ihtiyaçlar) ve beceriler (gerçek performans davranışı) olması gereken en önemli koşullar
olarak belirlemiştir. Modele göre, bireyin iletişimsel bilgisi arttıkça iletişimsel yeterliliğinin de arttığını
varsaymaktadır. Benzer şekilde, iletişimsel motivasyon arttıkça iletişimsel yeterlilik de artar. Son
olarak, iletişim becerilerindeki bir artışın iletişim yeterlilik düzeyi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
Bireyin yukarıdaki koşullardan birine sahip olmaması durumunda, kültürlerarası iletişimde yetkin olma
olasılığı önemli ölçüde zayıflamaktadır (Ngwira et al., 2015: 64).
Kültürlerarası iletişim yeterliliği, genellikle farklı kültürlerin üyeleriyle etkili ve uygun bir
şekilde etkileşim kurmak için gerekli olan bilgi, motivasyon ve beceriler olarak ifade edilmektedir
(Gibson ve Zhong, 2005: 622).Çokkültürlülük, kimlik, farklılık ve çoğulculuk gibi kavramlar
küreselleşmeyle birlikte hem bilimsel hem de politik açıdan tartışılan önemli konular haline gelmiştir.
Kültürel farklılıkların etkileşim sürecinde birer engel olmadığı ve farklılıkların iyi yönetilmesi halinde
önemli bir kaynak olacağı yönündeki inancın arttığı günümüzde, farklı kültürlerin etkili ve uygun
iletişim kurmasının en önemli şartı kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olmaktır. Bu açıdan
çalışma kapsamında incelenen makalelere bakıldığında genellikle nüfus açısından yoğun olan
ülkelerde yapıldığı görülmektedir. Bunun sebebiyse o ülkelerde yaşayan insanların farklı kültürel
değerlere sahip olmalarıdır. Çalışmada incelenen çalışmaların çoğunluğu kültürlerarası duyarlılıkla
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ilgili çalışmalar olduğu ve son yıllarda sağlıkla ilgili çalışmalarında yapıldığı gözlemlenmiştir. Bundan
sonra yapılacak çalışmalar farklı bölgelerde farklı meslek gruplarına yapılmasının kültürel
hareketliliğin artığı ülkemizde bireylerin etkili ve uygun iletişim kurmalarına katkı vereceği
düşünülmektedir.
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REALİTE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA BEN-ODAKLILIK VE YENİ
KONFORMİZM BAĞLAMLARINDA POSTMODERN KİMLİĞİN YANSIMALARI: MODA
KAHRAMANI REALİTE PROGRAMI ÖRNEĞİ
THE REFLECTIONS OF POSTMODERN IDENTITY WITHIN THE CONTEXTS OF IAM- ME ORIENTATION AND NEW CONFORMISM IN THE REALITY TELEVISION
PROGRAMMES: THE CASE OF THE FASHION HERO REALITY PROGRAMME
Öğr. Gör. Erdinç YILMAZ
Gaziantep Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
ÖZET
Aydınlanma döneminden itibaren uzun bir süreç içerisinde gelişen ekonomi, sanayi ve bunlara
eklemlenen bir siyaset anlayışı doğrultusunda bireylerin de yaşantıları ve hem toplumla hem de kendi
benlikleriyle ilgili kavrayışları değişime uğramıştır. Bahsi geçen uzun sürecin son evresi olan
Postmodernitede teknolojinin ve medyanın gelişmesiyle gündelik hayatımızda etrafımızı kuşatan
imajlar ve tüketime dayalı bir hayat tarzı, kimliğimizi oluşturan etkenlerin arasında öne çıkmaktadır.
Postmodern yaşantı, önceki dönemlerin herhangi biriyle karşılaştırılamayacak kadar çok sayıda ürün
ve aynı zamanda tecrübe sunmaktadır. Durum böyle olunca, Postmodern insan için kendini
gerçekleştirmek, büyük önem arz eder hale gelmiştir. Postmodern insanın kendini gerçekleştirme
arzusu Rainer Funk’a göre bir çeşit “ben-odaklılık” ve Hal Niedzviecki’ye göre “yeni konformizm”
yaratmakta ve bu durum kişilerin benliklerini, kavrayış biçimlerini değiştirerek kimliklerine sirayet
etmektedir. Bu çalışmada, Postmodern “ben-odaklılık” ve “yeni konformizm” kavramları çerçevesinde
ifade edilen Postmodern kimlik özelliklerinin izleri, Moda Kahramanı realite televizyon programı
örneğinde “betimsel analiz” yöntemiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Postmodern Kimlik, Ben-Odaklılık, Yeni-Konformizm, Moda Kahramanı TV
Realite Programı
ABSTRACT
In this long process since the Enlightenment era, the individuals’ lives and both their perception of the
society and also their own ‘self’ have changed drastically in the direction of the developing economy,
industry and additionally, a parallel political understanding. In Postmodernity, which is the last chain
of the aforementioned long process, the images encircling us and the developing media are coming
forward among a set of factors that constitute our identities and these are able to affect with the help of
the developing technology and a daily life based on consumerism. Postmodern life offers a huge
number of products and also experiences without comparison to any of the previous eras. Under these
circumstances, self-actualizing has been of great importance for the Postmodern people. The will to
self-fulfill oneself creates a kind of “I-am-me” orientation according to Rainer Funk and a “new
comformism” according to Hal Niedzviecki and this situation affects people’s identity by transforming
their perception of their selves. In this study, the traces of Postmodern identity features that are defined
in the frame of the Postmodern “I-am-me orientation” and “new conformism” have been analyzed in
The Fashion Hero reality TV programme through with the help of descriptive analysis.
Keywords: Postmodern Identity, I-Am-Me Orientation, New Conformism, The Fashion Hero TV
Reality Programme
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GİRİŞ
Bu çalışmada, Postmodernitenin yarattığı ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümlerden
kaynaklanan kişilik ve karakter özelliklerinin tanımlanması ve bu özellikler bütününün popüler bir
televizyon formatı olan realite programlarında nasıl tekrar inşa edildiğinin Moda Kahramanı realite
programı örneğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Tarihsel bir bakış açısıyla ele alınabilecek kimlik
olgusunu anlamak için toplumsal dönüşümlere değinmek ve kimlikteki değişimleri toplumsal
süreçlerle paralellik ilişkisi içerisinde ele almak gerekmektedir. Funk’a göre, ekonomik ve toplumsal
yapıda vuku bulan her köklü dönüşümün, kişilik değişimine de yol açtığı açıktır (Funk, 2013). Bu
nedenle 18. yüzyılda yükselen bir düşünce akımı olan Aydınlanma’nın bir ilerleme projesi olarak
Modernite ve 20. yüzyılda bir özgürleşme hareketi olarak başlayan Postmoderniteyi de içine alan
toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal dönüşüm sürecinin, kimlikteki dönüşümünün sorumlusu
olduğu düşünülmektedir.
Tarihsel olarak, kimliğin tartışılan bir konu haline gelmesi, sanayi toplumuna geçiş ile
toplumsal yaşamın dönüştüğü moderniteye denk düşmektedir. Modern toplumların bir problemi olarak
kimlik, modernitede oluşan yeni sosyal ilişkiler doğrultusunda kamusal ve kişisel hayatın birbirinden
ayrılması ve bununla birlikte bireyselliğin önem kazanmasıyla tanımlanmaktadır (Dunn, 1998).
Dunn, postmodern kimlik üzerine düşünürken dikkat edilmesi gereken bazı hususların
öneminden bahsetmiştir. Ona göre postmodern kimlik, “Batı bireyselliği” ve “akılcı ego”
kavramlarının birleşiminden oluşmaktadır ve birey-grup-topluluk ilişkileriyle ilgili sorular
çerçevesinde anlaşılmalıdır. Modernleşme sürecinin bir kırılmaya uğrayarak ikinci bir dönemin
mümkün kılınması ile belirsizliklerin görülür hale gelmesi ve aynı zamanda kitle toplumunun ortaya
çıkması, postmodern kimlik olgusunun tartışılmaya başlamasını sağlamıştır (Dunn, 1998).
Giddens, modern-sonrası anlamına gelen postmodernite kavramını, tarihsel bir süreç olarak
yeni bir dönemi ifade etmesi nedeniyle reddetmektedir. Ona göre modernitenin gelişim sürecinde bir
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değişim veya kırılma yaşandığı doğrudur ancak modern çağın kurumsal boyutları devamlılık
göstermektedir (Saygın, 2016). Giddens, Moderniteyi bir dönem olarak “sanayileşmiş dünya” şeklinde
tanımlamaktadır. Ona göre Sanayi Devrimi sonrası gerçekleşen değişimlerle birlikte toplumsal hayatın
doğası da temelden dönüşüme uğramıştır ve yaşantılarımızın en kişisel yanları ve kimliklerimiz bile
bu durumdan etkilenmiştir. Giddens’ın bahsettiği Modernite kaynaklı kurumsal dönüşümler bireysel
hayatla ve benlikle doğrudan ilgili süreçlerdir (Giddens, 2014). Bu durumda, dönemi postmodernite
olarak adlandırmasa da, Giddens, modernitenin getirdiği kurumların yeni bir yüze büründüğünü ve bu
değişimin insan yaşamını ve kimlikleri etkilediğini kaydetmiştir.
Yirminci yüzyılın ortalarında ise Modernitenin getirisi olan yaşantı sıklıkla eleştirilir hale
gelmiş ve sistemin yarattığı sorunlar tartışılmaya başlanmıştır. Başlangıcı Aydınlanma’nın akılcı ve
ilerlemeci ideallerine dayanan Modern projenin, 20. yüzyılda sorunlu ve Dünya Savaşları gibi
felaketlere yol açan bir döngüye evirilmesi, bahsi geçen ideallerin sorgulanmasına neden olmuştur.
Touraine’e göre, gelenekselliğin yerini aklın, boş inançların yerini bilimin aldığı Modernite, aklın
kontrol altına alınmasıyla ve tek tip hale getirilmesiyle sonuçlanmıştır (Touraine, 2012). Bu durumda,
Giddens ve Touraine gibi toplum bilimcilerin, Modernitenin başlangıçta öne sürdüğü özgürleşme
vaadinin zaman içerisinde bir çeşit hegemonyaya dönüştüğü iddiasında olduğu görülmektedir. Bahsi
geçen hegemonya karşısında ortaya çıkan Postmodern hareket, üst aklı reddeden, çoğulculuğa,
özgürlüklere, heterojenliğe, farklı kimliklerin varlığına önem veren bir siyasal, toplumsal, ekonomik
ve kültürel değişim sürecini de beraberinde getirmiştir.
Funk’a göre, Postmodern çağda insanların hayatlarını etkileyen ekonomik, kültürel, siyasal ve
toplumsal gelişmelere paralel olarak insanların sahip olduğu karakter özellikleri ve kimlik olgusu da
değişime uğramıştır. Günümüzde gözlemlenen yeni hayat tarzının mottosu, “Ben, ben olduğum ölçüde
benim” şeklinde özetlenebilir (Funk: 2013). Bu cümleden anlamamız gereken, günümüzde insanların
kendilerine ve benliklerine modern çağda olduğundan daha çok vurgu yaptıkları ve özgüvenlerinin
benliklerinin bir parçası olarak önem arz ettiğidir. Bu durumda postmodern insan için “ben-odaklılık”
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bir karakter yönelimi ve kişilik tipidir (Funk, 2013). Funk, psikanalitik yöntemle geliştirdiği
postmodern kişilik analizinde insanların benzer düşünmesini, hissetmesini ve eylemde bulunmasını
sağlayan bir karakter oluşumunun nasıl olup da ortaya çıktığı sorunu üzerine durmuştur. Funk’un,
fikirlerinden geniş çapta etkilendiği Fromm’a göre, bireyin kişilik özellikleri içinde yaşadığı toplumun
özellikleri tarafından atanır. Bu özellikler sayesinde insanlar toplumun düzeninin devamlılığını
sağlamak için yapmak zorunda olduklarını kendi istekleriyle yapar hale gelirler (Funk, 2013).
Rainer Funk ve Ben-Odaklı Postmodern Kimlik
Daha önce de bahsedildiği gibi, “Postmodern Kimlik” kavramı bu çalışmanın ana konusunu
oluşturmaktadır, bu nedenle postmodern kimlik özelliklerinin net bir şekilde anlaşılması için bir
kavram çerçevesine yer verilmesi gereği öne çıkmaktadır. Bu ihtiyaca karşılık olarak, Rainer Funk’un
“Ben ve Biz: Postmodern İnsanın Psikanalizi” (2013) kitabında ele aldığı kavram setleri, postmodern
insanın sahip olduğu kimlik özelliklerini ve davranış biçimlerini somutlaştırması açısından bu çalışma
için büyük öneme sahiptir. Funk’un postmodern ben-odaklı kimlik olarak tanımladığı bu yeni kimlik
tipolojisinde 6 adet karakter özelliği ön plana çıkmaktadır: uç noktada hareket, yaratıcılık, sosyallik,
duygusal derinlik ve duygusallık, sınırları yok etme arayışı ve kontrolü deneyimleme arayışı. Bu
karakter özelliklerinin bazı yansımalarını Moda Kahramanı realite programında bulmak mümkündür.
Uç Noktada Hareket: Postmodern ben-odaklı insan için aktivite içerisinde olmak veya
eylemde bulunmak, hayattan keyif almanın önemli koşullarından birisidir. Postmodern ben-odaklı aktif
birey profesyonel aktiviteleri, üstesinden gelinmesi gereken projeler olarak görür ve bu aktiviteleri
büyük bir motivasyonla gerçekleştirir (Funk, 2006).
Kontrolü Deneyimleme İhtiyacı: Funk’a göre postmodern ben-odaklı insan, hayatının her
alanında kontrolü deneyimlemeyi istemektedir. Günümüz dünyasında ben-odaklı insanın gayretli
mücadelesi, kontrolü deneyimleme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Postmodern yaşantıda, sadece
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istediği zaman ondan yararlanmama özgürlüğünü saklı tutarak her şeyi kontrol altına tutma yeteneğine
sahip olan kişi yetkin görülmektedir (Funk, 2006).
Sınırları Yok Etme Arayışı: Bu karakter özelliğinin gereği olarak postmodern insan
sınırsızlığı tecrübe etmek için büyük bir istek duymaktadır. Ben-odaklı insan, kendini bütün
sınırlamaların zorlayıcı doğasından uzak tutmak ve özgürleştirmek istemektedir. Bu duruma paralel
olarak postmodern karakter tipi, riskli, belirsiz, sınırsız, geleneksel olmayan, uç noktada ve imkansız
olan her şeyi sevmektedir. Bu durum hayatının her alanında sergilediği bir davranış özelliği veya bir
tutumdur (Funk, 2006).
Yaratıcılık: Ben-odaklı insanın dördüncü karakter özelliği ise onun “yaratıcılığıdır”. Burada
yaratıcılık konsepti farklı bir anlama bürünmüştür. Ben-odaklı insan için “yaratıcılık”, tamamen
yaratıcı yeteneklerinden veya hayal gücünden yepyeni bir şey inşa etmek anlamını yitirmiştir. Benodaklı insan için “yaratıcılık”, gerçekliği inşa etmek, benliğini, bedenini, yaşadığı evi veya hayat tarzını
süslemek ve ona üslup kazandırmak için yazılımların, yeni tekniklerin ve materyallerin yardımıyla yeni
bir tasarım yapmak ve bir şeyi sahnelemek anlamına gelmektedir. Postmodern ben-odaklı insan için
yaratıcılık, insanın kendi kararıyla şekillendirdiği kişisel dünyayı ve gündelik yaşantıyı kuşatan bir
estetizmi ifade etmektedir (Funk, 2006).
Sosyallik: Rainer Funk, ben-odaklı insanın arkadaş canlısı, eğlendirici, ilginç ve neredeyse her
zaman pozitif bir ruh halinde olduğunu ve bu karakter tipini benimsemiş olan insanların sürekli olarak
ve çaba göstermeksizin kendisinden veya başkalarından bahsedebileceğini belirtmişti. Postmodern
karakter her zaman ilginin odağı olmaktan hoşlanmaktadır. Sosyallik, genellikle ilişki olarak algılanan
şeyin yerine geçmektedir. Ben-odaklı birey bir ilişki içerisinde olmayı, duygusal bağlılık ve karşılıklı
olarak

üretilen

özlem,

saygı,

zorunluluk,

yakınlık,

sadakat

ve

birliktelik

duygularıyla

içselleştirmemektedir. İlişkilere sık sık atfedilen bu özelliklerin yerine, sıradan karşılaşmalar ve
eğlence için uygunluk gösteren ve geçici temaslar ön plana çıkmaktadır. Arada sırada insanlarla temasa
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geçme arzusu bir çeşit “ilişki projesi”ne dönüşür ve bu ilişkiye oyunsu ve ciddiyetten uzak bir tavırla
yaklaşılır. (Funk, 2006).
Duygusal Derinlik ve Duygusallık: Hisler, ister üretilmiş ya da ister benimsenmiş olsun,
postmodern insanın hayatında büyük yer tutmaktadır. Postmodern birey, duygularına sınırlar
koymaktan kaçınarak onlara serbestlik tanımıştır. Postmodern ben-odaklı aktif karakter, duygusal
derinliğini ve duygusal olma kapasitesini sergileyerek açığa çıkarır. Özellikle eğlencede, iletişimde ve
günlük hayattaki hislerin abartılı dışavurumlarında üretici veya yönetici konumundaysa insanların
hislerini etkilemek konusunda başarılıdırlar. (Funk, 2006).
Hal Niedzviecki ve Yeni-Konformizm
Hal Niedzviecki, Ben Özelim! Bireylik Nasıl Yeni Konformizm Haline Geldi (2011) adlı
kitabında, günümüzde daha önceki dönemlerden oldukça farklı bir yaşam tarzının ve kültürün ortaya
çıktığını ve hatta insanların yeni bir karaktere büründüğünü belirtmektedir. Niedzviecki, bu yeni yaşam
tarzını “yeni-konformizm” olarak tanımlamaktadır. Niedzviecki’ye göre günümüzde birey kendini özel
ve türünün tek örneği olarak görmekte ve bunu ifade etmekten gurur duymaktadır. Hatta bireyin
benzersizliğini ifade etmesi kendini gerçekleştirme yolunda yapılması gereken bir davranış türüdür.
Niedzviecki, kavramlaştırmasında direkt olarak postmodern kimlik tanımını kullanmasa da betimlediği
bireyin karakter özellikleri ve davranışları bu tanıma kolayca eklemlenebilecek gibi görünmektedir.
Niedzviecki’nin ilgili kitabından derlediğimiz 3 adet postmodern kimlik söylemi, çalışmamızın analiz
çerçevesine katkıda bulunacaktır.
Ben Olduğum Şekilde Özelim: Niedzviecki’ye göre, günümüz bireyleri her fırsatta özel
olduklarını hissetmek istemekte fakat bu yolda kendilerini gerçekleştirmek için özel bir çaba sarf
etmekten kaçınmaktadır. Onlar her nasıl oluyorlarsa o şekilde özel olduklarına inanmakta ve buna
dünyayı da inandırmak istemektedir. Niedzviecki’ye göre “onlar, sanatçı, filozof, punkçı, anarşist,
aktör, aktivist veya entelektüel değildir. Normal genç kadınlar ve erkekler olarak da özel olabilecekleri,
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olmaları gerektiği ve mutlaka olacakları fikrinin normalliğini benimsiyorlar “ (Niedzviecki, 2011). Bu
durumda postmodern insanın yaşadığımız çağda kendisini gösterip, özel olduğunu açıklama
konusundaki kararlılığı gittikçe artmaktadır.
Hikayemi Kendim Üretirim: Niedzviecki, çağımız insanının bir hikayeye sahip olmak
konusunda son derece istekli olduğunu belirtmektedir. Bir hikayeye sahip olmak, dünyada var olmanın
ve kendini gerçekleştirmenin bir biçimidir. Niedzviecki’ye göre;
Batı’daki obezliğin; büro işleri, McDonald’s tüketimi, yaygın araba kullanımı ve çok
fazla TV seyretmek gibi bir sürü nedeni var. İçinde yaşadığımız dünya bizi şişman
kılıyor. Şişmanlık neden utanç verici olsun? Yeni konformizm döneminde bunun
cevabı, kendimizi veya dünyamızı değiştirmek değil, hikayemizi değiştirmek oluyor…
Durmaksızın verilen pozitif özgün bireysellik imajı, hiç kimsenin çirkin ve hasta
olmadığı, hiç kimsenin sağlıksız yeme içme alışkanlığını değiştirmek zorunda olmadığı
bir dünyaya izin veriyor ki tek yapman gereken, anlatacak uygun bir hikaye bulmak ve
hayal gücünden yansıyan imgenin doğru olduğuna kanaat getirmek (Niedzviecki,
2011).
Hayatımın Kontrolü Bendedir: Niedzviecki’ye göre, yeni-konformizmi benimsemiş bir birey
hayatının kontrolünü elinde tutmayı önemsemektedir. Aynı özellik Rainer Funk’un Kontrolü
Deneyimleme İhtiyacı olarak tanımladığı karakter özelliğinde de görülmektedir. Bu durumu
tanımlamak için Niedzviecki, Alman sosyolog Ulrich Beck’in Individualization adlı kitabından bir
alıntı yapmıştır; “Bugünlerde, Batı’da ‘kendi hayatını yaşamak’ dışında yaygın hiçbir arzu yok. Kişinin
kendi hayatını yaşamak için verdiği günlük yaşam mücadelesinin Batı dünyasının kolektif bir tecrübesi
haline dönüştüğünü söylemek çok hafif bir abartı oluyor” (Niedzviecki, 2011)
Metodoloji
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Görece yeni bir televizyon formatı olan Realite Televizyon Programları çalışmanın evrenini
oluşturmaktadır. Bir realite televizyon programı olarak Moda Kahramanı yarışma programının ürettiği
ve dolaşıma soktuğu anlamlar postmodernitenin sunduğu anlamlara içkindir. Postmodernitenin tek
gerçekliğe karşı çoklu gerçeklikleri önermesi gibi Moda Kahramanı realite programının da dünya
çapında kabul görmüş güzellik standartlarına karşı çoklu güzellik anlayışını önermesi bu noktada örnek
olarak gösterilebilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki, bahsi geçen televizyon programının moda
endüstrisinin hâlihazırda üretmiş olduğu anlamlara meydan okurken aslında onu pekiştirip
pekiştirmediği veya iddia ettiği gibi gerçeklik nosyonuna sahip olup olmadığı konuları başka
araştırmalarda ele alınmalıdır. Bu çalışma, sadece ilgili programın sunduğu söylemlerle ve olay
örgüsünde ürettiği anlamlarla tarafsız biçimde ilgilenmektedir. Başka bir deyişle bu çalışma sınırlayıcı
bir şekilde betimleyicidir ve sadece Moda Kahramanı realite programında Postmodernitenin getirdiği
birer kimlik tipolojisi olarak ‘Yeni Konformizm’ ve ‘Ben-Odaklılık’ kavramları çerçevesinde nasıl
anlamlar üretildiğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmanın kapsamı, Lifetime Türkiye televizyon kanalında yayınlanan Moda Kahramanı
yarışma programını içermektedir ve daha önce de bahsedildiği gibi bu çalışma, bahsi geçen programın
1. sezonunda yayınlanan ilk 5 bölümle sınırlıdır.
Hal Niedzviecki’nin Yeni Konformizm üzerine düşünceleri ve Rainer Funk’un Ben-Odaklılık
kavramı etrafında bir çerçeve oluşturulmuştur ve bu çerçeve dahilinde Moda Kahramanı programı
‘Betimsel Analiz’ yöntemi kullanılarak incelenmiştir ve araştırmanın analizi için kavramsal arka plana
uygun olduğu düşünülen Moda Kahramanı realite televizyon programı ‘Tipik Durum Örnekleme’
yöntemi ile seçilmiştir.
The Fashion Hero Yarışma Programının Postmodern ‘Ben Odaklılık’ ve ‘Yeni
Konformizm’ Kavramları Çerçevesinde Betimsel Bir Analizi
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Moda Kahramanı, realite televizyon formatına uygun olarak hazırlanmış bir yarışma
programıdır. Bu programda farklı uluslardan seçilen ve son derece sıradan olan 24 yarışmacı Montreal,
Kanada’daki bir televizyon stüdyosuna gelerek dünya moda endüstrisinin üretmiş olduğu gerçek-dışı
ve ulaşılması zor güzellik anlayışına karşı gerçek benliklerini ve kişiliklerini göstererek ve kendilerini
ifade etme gücünü ortaya çıkararak savaşmaktadır. Moda endüstrisi tarafından norm olarak kabul
edilen güzellik standartlarına hiçbir şekilde uymayan bu insanlar çoğu kişi tarafından aykırı bulunacak
şekilde model olmak istemektedir. Her bir yarışmacı, moda endüstrisinin insanlara dikte ettiği gerçek
dışı güzellik standartlarına –kendi söylemleriyle- meydan okumaktadır. Bu meydan okumanın itici
gücü ise yarışmacıların gerçek kişilikleri, kendilerini ifade etme şekilleri ve benzersiz hikâyeleridir.
Daha önce de değinildiği gibi, Realite programları seyirciye bir gerçeklik iddiası sunmaktadır.
Moda Kahramanı programında da bu iddiaya uygun olarak yarışmacıların gerçek kişiler olmasına
dikkat edilmiştir ve hatta uluslararasılık ilkesi benimsenerek, dünya çapında olabilecek en çok sayıda
insanı temsil edecek şekilde birçok ülkeden yarışmacıya yer verilmiştir. Bu insanlar her ırktan, 16
yaşından büyük olmak kaydıyla her yaştan, herhangi bir cinsiyetten veya farklı cinsel eğilimlere sahip
kişilerden olabilmektedir.
Programın format özellikleri de gerçeklik kavramını pekiştirir şekildedir. 24 adet yarışmacı her
hafta modellerin sıklıkla yapmak zorunda kaldıkları türden testlere girerek (örneğin fotoğraf çekimi
veya podyumda yürümek) kendilerine olan güvenlerini kanıtlamak ve hikayelerini ortaya koyarak bir
fark yaratmak durumunda bırakılmaktadır. Bu testler sonucunda 4 adet tanınmış tasarımcı ise her hafta
takımlarına yarışmacılardan birini katmaktadır. Bu testlerin ana kriteri yarışmacıların yaratıcılıklarını
gösterirken kişiliklerini ve diğerlerinden farklarını ortaya koymalarıdır. Bütün bu testler sonucunda
varılmak istenen nokta, yarışmayı kazanan yarışmacının bir moda ikonu olarak moda endüstrisinde
yeni anlamlar üretmesi ve standart güzellik algılarına meydan okumasıdır.
Olduğum Şekilde Ben Özelim
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Hal Niedzviecki’ye göre postmodern çağda insanlar kendilerini oldukları gibi kabul edip, bu
durumun konformizmi içerisinde yaşamayı tercih etmektedir (Niedzviecki, 2011). Postmodernitenin
çoğulcu yapısının olanaklı kıldığı bu düşünce yapısı insanların sahip olduğu vasıflarla kendilerini özel
hissetmelerine sebep olmaktadır. Dahası, insanların özel olduklarına kanaat getirmeleri sadece kendi
iç dünyalarına yansıyan bir şey olmaktan çıkmakta ve günümüz medya teknolojileriyle bu durum bir
gösteri malzemesine dönüşmektedir.
Moda Kahramanı realite programında da bu durumun örnekleri sıklıkla görülmektedir.
Program format gereği bir yarışmadır ve yarışmanın tek amacı sıradan insanlar arasından seçilen
yarışmacıların içlerindeki özel olan cevheri açığa çıkarmalarıdır. Yarışmanın moderatörü ve takım
liderleri her bölümde sıklıkla yarışmacıları kendilerini gerçek ve doğru bir şekilde ifade etmeye
cesaretlendirmektedir. Örneğin, 1. Sezonun 2. Bölümünde yarışmacılardan bir iş görüşmesine gitmeleri
ve neden özel olduklarını ve moda sektörüne ne katabileceklerini anlatmaları beklenir. 33 yaşındaki
mastositoz (bir deri hastalığı) hastası Heidi, onun neden moda kahramanı seçilmesi gerektiği
konusundaki düşünceleri sorulduğunda; “Güçlü bir kişiliğim var. Buraya fashion hero olmaya geldim.
Kendime yeterince güvenirsem bunu yapabileceğimi biliyorum” yanıtını verir. Heidi, moda sektöründe
modellik yapan ve sektörün belirlediği güzellik standartlarını karşılayan insanlara rakip olarak
kişiliğinin güçlü olmasıyla var olabileceğini düşünmektedir. Başka bir yarışmacı ise kendisini öne
çıkaran şeyin gülüşü olduğuna inanmaktadır. Bir diğeri ise her şeyi kalpten yapmasının onu bir adım
öne çıkaracağını düşünmektedir. Başka bir yarışmacı ise diğer modellerden farklı olduğunu çünkü
insanlarla ilişki kurabildiğini öne sürmektedir. Bu örneklerden yola çıkarak, yarışmacıların moda
sektörüne hakim olan somut değer yargılarından ziyade soyut değer yargılarını üretmeye ve dolaşıma
sokmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz.
Niedzviecki’nin yeni konformizm düşüncesi ile örtüşen bu düşünce yapısı, insanların oldukları
gibi, hiçbir özelliklerini değiştirme zahmetine katlanmadan, sadece kendi var oluşlarıyla özel
olmalarına ya da özel hissetmelerine olanak sağlamaktadır. Bu durum sadece yarışmacıların yapmaya
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çalıştığı bir şey değildir, aynı zamanda programın formatı buna izin vermekte ve teşvik etmektedir.
Örneğin, programdaki takım liderlerinden biri, aynı bölüm içerisinde yarışmacıların kişilikleriyle ön
plana çıkma çabasını destekleyerek, “bu özel kişilikler çok daha büyük başarılar kazandırabiliyor”
diyerek profesyonel modeller ve yarışmacılar arasında bir karşılaştırma yapar. Başka bir takım lideri
ise, diğer bir yarışmacıya “sende büyük bir potansiyel görüyorum; sadece görüntü olarak değil aynı
zamanda kişilik olarak” sözleriyle destek verir. Aynı söylem programın 3. Bölümünde de yer
almaktadır. Bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçı şöyle der; “kıyafetlerin içinde sizden kişiliğinizi
göstermenizi istiyorum. Burada asıl önemli olan kameraya ne yansıttığınız.”
Hikayemi Kendim Üretirim
Niedzviecki’ye göre insanların sahip olduğu hikayeler ve Funk’a göre ise yaşantılar, kişilerin
kendilerini topluma sunmalarının araçlarıdır. Başka bir deyişle, bireyleri gösterinin bir parçası yapan
ve gösteriden payını almalarını sağlayan araç onların hikâyesi veya yaşantılarıdır. Moda Kahramanı
için de durum pek farklı değildir. İnsanların hikâyeleri, program için büyük önem taşımaktadır. Aynı
zamanda hikayeler, insanların gerçekliğini pekiştiren unsurlardır. Bu nedenle, bir hikâyeye sahip olan
program karakterleri izleyicilerle daha iyi ilişki kurabilirler.
Niedzviecki, toplum tarafından normal görünmeyen tutumların doğru hikaye ile olumlanır hale
geldiğinden bahsetmektedir (Niedzviecki, 2011). Moda Kahramanı realite programında yer alan
yarışmacıların birer hikâyeleri olduğu sık sık vurgulanmaktadır. Peruk takarak kendini en iyi şekilde
ifade ettiğini düşünen Skyler’in hikâyesi bu duruma çok uygun bir örnek teşkil etmektedir. Skyler’in
sürekli olarak kendi saçını gizlemesi ve peruk takması, programın moderatörünün ve takım liderlerinin
onun özgüvenini sorgulamalarına neden olmaktadır. Zira yarışmacılar için yüksek bir özgüvene sahip
olmak hayati önem taşımaktadır. Ancak, Skyler ısrarla peruğunu çıkarmak istemez ve dışarıdan
özgüven eksikliği gibi görünen bu durumu hikâyesiyle tersine çevirir. Yarışmacı daha önce uyuşturucu
bağımlısı olduğundan ve kötü bir yaşama sahip olduğundan bahseder. Zaman içinde iyiye doğru
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değişimini o perukla taçlandırmıştır ve hatta yeni benliğini kutlamak için aslında Chelsea olan ismini
bile değiştirmiştir. Her zaman taktığı peruk onun kendisi için tercih ettiği yeni kimliğinin göstergesidir.
Bu hikâyenin ardından hem diğer yarışmacıların hem de takım liderlerinin Skyler ve özgüven sorunu
hakkındaki fikirleri değişmiştir. Skyler hikâyesiyle var olmayı ve hatta hikâyesini bir gösteriye
dönüştürmeyi başarmıştır. Bir takım lideri bunun üzerine “hikayeler data ve enformasyonların
yapamadığı şeyi yapar” cümlesini bile kurmuştur.
1. sezonun 4. Bölümünde de bir hikayeye sahip olmanın ve onu doğru kullanabilme yetisinin
önemi vurgulanmaktadır. Bu bölümde yarışmacılardan 25 Dolardan ucuz ürünler seçerek onları ilgi
çekici hale getirmeleri istenir. Bunu başarmanın yolu ise ürüne hikâyelerini aktarmaktır. Yarışmacılar
kendi tarzlarına uygun olduğunu düşündükleri kıyafetleri satın alır ve onlar üzerinde değişiklikler
yaparlar. Örneğin, Zambia’dan katılan bir yarışmacı kendi kültürünü temsil eden bir kıyafet tercih eder
ve Amerikan futbolu oynadığı için oldukça erkeksi özelliklere sahip olan bir kadın yarışmacı bu
özelliğini daha çok ortaya çıkaracak erkeksi bir giysi tercih eder. Tüm yarışmacılar hikâyelerini temsil
edecek kıyafetleri bulmaya ve onları kendi istedikleri şekilde dönüştürmeye çalışmıştır.
Hayatımın Kontrolü Sadece Ama Sadece Bendedir
Hem Niedzviecki’de hem de Funk’da hayatının kontrolünü deneyimleme ihtiyacı postmodern
bireyin önemli özelliklerinden biridir. Özgüven ve onunla birlikte gelen bir kontrol ihtiyacı çağımızın
önem verilen kişilik özellikleri arasında gelir. Moda Kahramanı realite programının 1. sezonunun 2.
bölümünde çoğu yarışmacı çevrelerinden aldıkları olumsuz yorumlara rağmen o programa
katıldıklarından bahsetmektedir. Bu kararı vermek özgüven sahibi olmayı ve yaşamının kontrolünü
kendi elinde tutmayı gerektirmektedir. Kendi hayatını kontrol etme isteği aynı zamanda başkalarını
kontrol etme istediğini de beraberinde getirmektedir. Örneğin, bir yarışmacı “diğerlerinin bana model
olabileceğimi söylemesini istiyorum” diyerek bu ihtiyacı açığa çıkarmaktadır.
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Skyler adlı yarışmacının, daha önce bahsedildiği gibi, verili olan kimliğini reddederek kendine
yeni bir kimlik yaratması da bu kişilik özelliğine başka bir örnek olarak gösterilebilir. Skyler
uyuşturucu maddelerin kendi benliğini ele geçirdiğini düşünerek aslında olması gereken kişinin böyle
biri olmadığına karar vermiş ve kendine yepyeni bir kimlik oluşturmuştur. Bu durum yarışmanın sıkça
karşılaştığımız ‘kendini olduğun gibi kabul et’ söylemiyle karşıtlık ilişkisi kuruyor gibi görünse de
yaratılan kimliklerin de uygun bir hikâyeyle gerçeğe dönüşebileceğinin bir kanıtı gibi algılanabilir.
Uç Noktada Hareket
Moda Kahramanı realite programı format gereği yarışmacıların sürekli olarak hareket ettiği ve
gösterinin parçası olduğu bir yarışmadır. Yarışmacılar her bölümde ayrı bir aktivite içerisinde
bulunarak bir gösteri sergilemek durumundadır. Örneğin 1. Sezonun 2. Bölümünde yarışmacılar
modellerin yaşantılarını anlamak adına büyük bir açık hava parkurunda çeşitli testlere tabii tutulurlar.
Bir sonraki bölümde ise nehrin ortasına kurulmuş Kızılderili çadırlarında kalarak teknolojiden ve
uygarlıktan uzak bir hayatı deneyimlemeye çalışırlar. 4. bölümde alışveriş yaparlar ve ardından defile
hazırlarlar. Bir sonraki bölümde ise fotoğraf çekiminde modellik yaparlar. Görüldüğü gibi yarışmacılar
sürekli hareket halindedir. Fakat asıl önemli olan, yarışmacıların bütün bu hareket sırasında sahip
oldukları motivasyonun yüksekliğidir. Bütün

yarışmacılar katıldıkları bütün aktivitelerde

özgüvenlerini gösterme çabasındadır ve bunu yaparken hikâyelerini de dışa vurmayı ihmal
etmemektedir. Rainer Funk’a göre postmodern insan için aktiviteler üstesinden gelinmesi gereken
projelerdir. Yarışma bünyesinde de benzer bir şekilde her hafta verilen yeni görevler yarışmacılar için
yeni yaşantılarının uzantısı ve geleceğe birer yatırım olarak değer taşımaktadır. Her hafta yapılan
aktiviteler yarışmaların özgüvenlerini pekiştirecekleri ve yeni anlamlar üretebilecekleri fırsatlardır.
Yaratıcılık ve Sınırları Yok Etme Arayışı
Postmodern insanın özelliklerinden biri olan yaratıcılık Moda Kahramanı realite programında
merkezi konumdadır. Program format gereği yarışmacılarından yaratıcı olmalarını beklemektedir. Bu
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yaratıcılık sadece moda sektörüne katabilecekleri ürünler anlamında değil kendilerini sunuş
biçimindeki yaratıcılığı kapsar. Örneğin 2. bölümde yarışmacılarla yapılan görüşme sırasında tüm
yarışmacılar kendilerini yüceltme çabasına girer. Her biri benlikleriyle ve varoluşlarıyla dünyaya
güzellik kattığını düşünmektedir. 3. bölümde ise yarışmacıların 25 Dolarlık küçük bir bütçeyle kıyafet
satın almaları, bu kıyafetleri kendi kimliklerini ve hikâyelerini yansıtacak şekilde dönüştürmeleri ve
son olarak da o giysilerle defileye çıkmaları istenmiştir. Defile sırasında ise her yarışmacı, izleyicileri
selamlamak için kendisine özel bir hareket veya jest üretmiştir. Tasarımcılardan birinin belirttiği üzere
her modelin bir imzası vardır. Defilede özgüvenlerini göstermek ve kişiliklerini ortaya koymak için
yaratıcılıklarını kullanarak bu imzayı kendileri geliştirmek zorundadır. Buna ek olarak bir sonraki
bölümde yapılan fotoğraf çekiminde ise bahsi geçen giysileri taşıyarak ve yine karakterlerini ve
özgüvenlerini ortaya çıkaracak şekilde poz vermeleri istenmiştir. Başka bir deyişle yaratıcılık burada
modayı araç olarak kullanarak benlik yaratma anlamına gelmektedir. Başka bir bölümde ise
yarışmacılardan rastgele bir ürünün tanıtımını yapmaları istenir. Fakat tanıtımı yaparken ürüne yeni
anlamlar ve hikayeler atfetmeleri beklenir. Yarışmacılar kendi tecrübelerini kullanarak ürünlerin
reklamını yapar. Bu durum hem bireysel hikâyelerin yaratıcılıktaki önemine vurgu yapmaktadır hem
de Moda Kahramanı programında yaratıcılığın benlikle ve kişisel motivasyonla ilişkisini ortaya
koymaktadır.
Bunun yanı sıra ilgili yarışma programının ilk amacı olan ‘güzelliği demokratikleştirmek’ de
yaratıcılık kavramı çerçevesinde ele alınabilir. Toplumsal hayatta yer etmiş olan normların karşısında
yeni bir anlam inşa etmeye çalışan program zaten format gereği postmodern insanın yaratıcılık
özelliğini vurgulamaktadır. Normlara meydan okumak ve bunu kendi benliğini katarak estetik
yöntemlerle yapmak Postmodern ben-odaklılık kavramına uygun bir örnektir. Bu noktada normlara
karşı gelmek aynı zamanda sınırları yok etme arayışına da önemli bir örnek teşkil eder. Moda
endüstrisinin ürettiği gerçekdışı güzellik standartları yarışmacıların kendilerini gerçekleştirmek
yolunda ilerlemelerine bir engeldir. Bu engel onlar için bir sınırdır ve sınırları ortadan kaldırmak
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postmodern insan için önüne geçilemez bir arzudur. Postmodern insan, özgürleşmek için sınırları
ortadan kaldırmak zorundadır. Moda Kahramanı yarışmacılarının da güzelliği demokratikleştirme
çabası aslında sınırları yok etme çabası olarak algılanabilmektedir. Programda takım lideri olarak görev
alan tasarımcı Anna Scholtz da bu duruma vurgu yapar nitelikte yarışmacılardan birine “bu kariyer
gerçekten senin için önemliyse hiçbir şey seni durduramaz” şeklinde cesaret vermiştir. Yarışmacılar
programda başarılı olmak için öncelikle kendi yaşantılarına hâkim olmak ve önlerindeki sınırlayıcı
durumları ortadan kaldırmak zorundadır.
Sosyallik ve Duygusal Derinlik
Hisler, ister üretilmiş ya da ister benimsenmiş olsun postmodern insan için her zaman büyük
önem taşımaktadır. Aynı zamanda sosyallik de hislerin birer uzantısı olarak gelişen bir süreç olarak ele
alınabilir. Bu bakımdan sosyallik ve duygusal derinlik yan yana gelebilen kavramlardır. Aynı zamanda
duygusal derinlik bir gösteri malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle, ben-odaklı
kişi hislerini, benliğini sergilemek için kullanır. Moda Kahramanı realite programında da benzer bir
şekilde hisler ve duygusal derinlik, yarışmacılar tarafından hem sosyalleşmek hem de hikâyelerini
aktarmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu duruma örnek olarak, yarışmacılardan dudak
deformasyonuna sahip Edward Tapia, bu görsel dezavantajıyla yaşadığı zorlukları anlatması ve diğer
yarışmacılarla bu sayede yakınlaşması verilebilir. Buna benzer şekilde, Samantha Schloss isimli
yarışmacının, çenesini yıllar önce kaybettiği annesinden miras aldığını anlatırken yoğun hislerini
gözler önüne sermesi ve tasarımcılarla arasındaki ilişkinin gelişmeye başlaması da ilgili duruma örnek
olarak verilebilir.
Daha önce de bahsedildiği gibi Moda Kahramanı yarışmasında yer alan karakterler için en
önemli şey var oldukları gibi kendilerini sergileyebilmek ve kendi benliklerinden yaratıcılığın da
yardımıyla bir şey yaratmaktır. Daha önce de belirtildiği gibi çoğu yarışmacı moda sektörüne
katacakları yenilikleri sıralarken insanlarla iyi ilişki kurabilme özelliğine sahip olduklarını belirtme
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ihtiyacı hissetmiştir. Bunu yaparken hisler ve duygusal derinlik, sosyalliğin önemli bir aracı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
SONUÇ
Ekonomik düzenin, küreselleşmenin etkisiyle dönüşüme uğradığı günümüzde, insanların
yaşantıları da ilgili süreçten etkilenmiş ve farklı yaşantıların da mümkün olduğu algısı Postmodern
bireyin hayat görüşünde yerini almıştır. Bu süreç, aynı zamanda tüketim özgürlüğünü de beraberinde
getirmiş ve insan yaşantısındaki olasılıklar artmıştır. Durum böyle olunca, tüketim ürünleri, artık
sadece ihtiyacı karşılamak için dolaşıma giren metalar değil, bireyin kendisini ifade etmek ve yeni bir
yaşam inşa etmek için kullandığı araçlar haline gelmiştir.
Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte dijital ürünler toplumun geneline yayılmış ve gerçeklik
kavramının tanımı genişlemiştir. Günümüzde insanlar kendi gerçekliklerini üretebilir hale gelmişlerdir.
Bahsi geçen teknolojiyle birlikte gerçeklik yeniden ve aslında olduğundan daha çekici bir şekilde
üretilebilmektedir. Sanal veya simüle gerçeklikler, insanlara hayatlarının kontrolünü ellerinde
bulundurdukları hissini vermekte ve bu gerçekliklerle örülü bir yaşantı tarzı onlara daha cazip
gelmektedir. İnsanların kendi inisiyatifleriyle ürettikleri gerçekliklerde, bireyler tam olarak nasıl
isterlerse öyle olabilmektedir ve bu durum, gerçeği sıkıcı ve renksiz hale getirmektedir. İnsanlar kendi
yarattıkları gerçeklikler içerisinde sınırlayıcı ve zorlayıcı sorumluluklardan kaçabilmektedir. Bu
nedenle Postmodern insan, kendi yarattığı gerçekliği deneyimlemeyi arzulamaktadır.
Postmodern yaşantının özgürlüğü, merkezsizleşmeyi ve bölünmeyi mümkün kılan ortamı,
insanların kimliğini de derinden etkilemektedir. Mutlak özgürlük, sınırsız sayıda yaşantı seçebilme
imkanı ve gerçekliği bükebilme yetisi, postmodern insanın “ben-odaklı” bir karakter edinmesine yol
açmaktadır. Postmodern ben-odaklı karakterin en büyük isteği özgür, spontane ve bağımsız bir
biçimde, hiçbir kural ve sınırlayıcılığın esiri olmadan kendi hayatını biçimlendirmektir. Burada,
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postmodern insanın kendini gerçekleştirmekteki en büyük kriteri kendi istediği tarzda bir ben-odaklı
dünya üretiminden keyif alabilmesidir.
Funk’un “postmodern ben-odaklılık” ve Niedzviecki’nin “yeni-konformizm” olarak
adlandırdığı bu yeni kimlik ve yaşantı biçiminin izlerini ana akım medya ürünlerinin çoğunda
görmekteyiz. Postmodern kimlik özelliklerinin ve ona bağlı gelişen bir yaşam tarzının günümüzdeki
hakim ekonomik sistemin getirdiği bir tüketim stratejisi olduğu varsayımıyla yola çıkılan bu çalışmada,
“yaşamın içinden” olma iddiasıyla öne çıkan bir format olarak realite televizyon programlarında ilgili
kimlik özelliklerinin nasıl yer aldığı üzerine bir inceleme yapılmıştır. Örnek olarak alınan Moda
Kahramanı adlı programda yer alan “gerçek” kişilerin postmodern kimlik özelliklerini sıklıkla
yansıttığı görülmüştür.
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ÖZET
Kitle iletişim araçları her anlamda hayatımıza nüfuz etmiş olup, bireyler üzerinde olumlu ve olumsuz
pek çok etki yaratmaktadır. Şiddetin bu araçlar vasıtasıyla sunulması günümüzde en çok tartışılan
konulardan biri olmaktadır. Çalışma ile kitle iletişim araçlarında yoğun olarak yer verilen şiddetin
dizilerde nasıl karşılık bulduğu ortaya konulmaktadır. Özellikle yaygın şekilde tüketilen popüler Türk
dizilerinde yer verilen şiddet öğeleri gösterilmek istenmektedir. İzleyicinin zaman zaman farkında bile
olmadığı medyadaki içeriğin üretim ve tüketiminde şiddetin nasıl konumlandırıldığı, reytingleri yüksek
televizyon dizileri üzerinden ele alınmaktadır. Bu amaçla, 18.11-24.11.2019 tarihleri arasında
kanalların prime time zamanında yayınlanan ve reytinglerde en üst sıralarda yer alan dizileri
araştırmaya dâhil edilmektedir. Belirlenen haftanın dizilerinden (ÇUKUR, EŞKIYA DÜNYAYA
HÜKÜMDAR OLMAZ, KURULUŞ OSMAN, MUCİZE DOKTOR, FERHAT ile ŞİRİN, KUZEY
YILDIZI, SAVAŞÇI) birer bölüm içerik analizi yöntemi uygulanarak incelenmekte olup, toplamda
104 şiddet sahnesine rastlanılmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre; dizilerde en fazla
psikolojik ve fiziksel şiddetin kullanıldığı sonucuna varılmaktadır. Ayrıca şiddet unsuru olarak önemli
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oranda sözlü şiddetin yer aldığı, şiddet nedeni olarak ise tehdit- zorlamanın daha fazla kullanıldığı
görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Medya, Şiddet, Türk Dizilerinde Şiddet
ABSTRACT
Mass media has permeated our lives in every sense, and is positive on individuals and it has many
negative effects. These are the most common forms of violence. it is one of the topics discussed. The
work is heavily featured in the mass media. it is revealed how violence reciprocates in the series.
Especially widely consumed the violent elements featured in the popular Turkish series are wanted to
be shown. The viewer's occasional how violence is positioned in the production and consumption of
media content that he is not even aware of, ratings are handled through high television series. To this
end, 18.11-24.11.2019 it aired on the channels ' prime time time between dates and ranked top in the
ratings sequences are included in the research. From the series of the determined week (ÇUKUR,
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, KURULUŞ OSMAN, MUCİZE DOKTOR, FERHAT ile
ŞİRİN, KUZEY YILDIZI, SAVAŞÇI) section is examined by applying content analysis method and a
total of 104 there is a scene of violence. According to the findings from this research; it is concluded
that psychological and physical violence is used. Also important as an element of violence the rate of
verbal violence is involved, and threat-coercion is used more as a cause of violence seen.
Keywords: Media, Violence, Violence In Turkish TV Series

GİRİŞ
Gelişen dünya koşulları göz önüne alındığında, medyanın toplum üzerindeki etkisi tartışılmaz bir
gerçektir. Toplumun değer yargıları üzerinde değişimler yaratabilen medya, insan davranışlarını
yönlendirilmesinde de önemli bir etken olarak görülmektedir.
Tüm görsel-işitsel sistemlerle birlikte yazılı basını da içine alan kitle iletişimi ile şiddet arasındaki
bağlantılarda, televizyon şiddeti yayan ve ona örnek oluşturan bir olgu olarak değerlendirilmektedir
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(Çetin, 1999: 144).Bu durum, son zamanlarda toplumda meydana gelen şiddet olayları ile birlikte
medyanın şiddeti yönlendirmede bir etken olup olmadığı düşüncesini de gündeme getirmiştir.
Medya, toplumda var olanı yansıtırken kullandığı mesajlar yoluyla şiddet olgusunun da aktarıcısı
konumundadır. Günümüzde, şiddeti bir araç olarak kullanan medyada durum öyle bir hal almıştır ki,
şiddet öğesi içermeyen hiçbir dizi, haber ya da televizyon programı neredeyse bulunmamaktadır. Bu
durum, medyanın toplumda gözlenen şiddeti arttırdığına yönelik tartışmaları da beraberinde
getirmiştir. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapan Milletvekili Gamze Taşçıer, araştırmasında tüm
dizilerde şiddet, silah, ölüm, aşağılama ifadelerinin sıklıkla kullanıldığını ortaya koymuş ve bu
durumun toplumda olumsuz etkiler yarattığının altını çizmiştir (Taşçıer, 2019).
Medyada yer alan şiddet unsurunun televizyon dizilerinde nasıl gündeme geldiği ve nasıl sunulduğunu
ortaya koymak üzere yapılan bu çalışmada Türk dizilerinde şiddetin sunuluş biçimi ele alınmaktadır.
Türkiye’de ulusal kanallarda yayınlanan televizyon dizilerinin içinde haftalık reytingleri en üst
seviyede olan diziler “Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Mucize Doktor,
Ferhat İle Şirin, Kuzey Yıldızı, Savaşçı”çalışmanın örneklemi oluşturmakta olup, dizilerde şiddetin
sunumu hakkında bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.

ŞİDDET KAVRAMI ve MEDYADA ŞİDDETİN SUNUMU
Pek çok farklı şekilde tanımı yapılan şiddet, bir kişiye baskı ya da güç uygulanması sonucu isteği
dışında bir şey yapmaya zorlamak, kişinin bedensel bütünlüğüne zarar vermek suretiyle acı çekmesine
neden olmak şeklinde tanımlanmaktadır (Adak, 2004: 29). Cinayet, işkence, vuruş, savaş, etkili eylem
baskı, sindirme, tehdit gibi davranışları da kapsayan şiddetin kökeninde güç yatmaktadır. Zamana ve
topluma göre değişen bir yapısı bulunan ve bireyin toplumsallaşma süreci içinde onu etkisi altına alan
şiddet, öğrenilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz kolay ve zahmetsiz ulaşım
sağlanan kitle iletişim araçlarının şiddet ve türlerine karşı tutumu da bu sürece hızlandırıcı etkide
bulunmaktadır (Kocacık, 2001: 1-2).
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Kitle iletişim araçlarında şiddetin farklı türlerine her gün rastlamak mümkündür. Bu şiddet türleri,
izleyicinin doğrudan algıladığı, gizli olmayan şiddet olayları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir şekilde
şiddeti meşrulaştıran, haklılaştıran ve doğal bir olgu olarak yaklaşılmasına neden olan bu yapımlar,
izlenme sıklıkları ve izlenme sayısı açısından bakıldığında televizyon dünyasında geniş yer kapladığı
görülmektedir. Şöyle ki, televizyon ekranında yer alan her tür programın içeriğinde şiddet içerikli
öğeleri görmek olasıdır (Ünlü ve ark, 2009: 96). Özellikle herkesin en hızlı ve sık etkileşime girdiği,
en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin rahatlıkla ulaşabildiği, en yaygın kitle iletişim aracı olarak
değerlendirilen televizyon, görsel şiddet gösterimiyle bireyler üzerinde daha fazla olumsuz etki
bırakmaktadır (Yavuz, 2014: 46-53).
Toplumda meydana gelen şiddet olayları ile kitle iletişim araçları arasında bir ilişkinin olduğu her ne
kadar belirgin şekilde ortaya konmuş değilse de, kitle iletişim araçlarının şiddeti yönlendirmesi ve
toplum üzerinde etkisinin olduğu üzerinde bir görüş birliği bulunmaktadır. Şöyle ki, izler kitle şiddete
dayalı film ve diğer gösterileri gerçek yaşamın bir parçası olarak değerlendireceği için bu durumu
normalleştirmekte ve kabul edilebilir nitelikte görmeye başlamaktadır. Özellikle ödüllendirilen, çekici
gösterilen şiddet sahneleri gerçek olur ve haklı kılınırsa veya şiddeti yaratan bu davranışlarından ötürü
eleştirilmez ve aşağılama eylemi de yüceltilirse, bu durum şiddeti toplum tarafından da kabul edilebilir
kılmaktadır (Çetin, 1999: 144-145).Medyadaki şiddetin bireylerdeki yansımalarına bakıldığında,
fiziksel ve sözel saldırganlık davranışlarında artışı tetiklediği, bununla birlikte saldırgan düşünce ve
duyguların artışında da etken olduğu görülmektedir. Özellikle medyadaki şiddete uzun dönem maruz
kalan çocuklarda şiddet eylemleri içeren davranışlarda artış olduğu gözlenmiştir (Güleç ve ark. 2012:
120-121).

Bu

durum,

kitle

iletişim

araçlarının,

toplumsallaşma

süreci

çerçevesinde

değerlendirildiğinde hem çocukluk hem de yetişkinlik dönemlerinde kolay öğrenilebilen saldırganlık
davranışlarının ortaya çıkmasında etken olduğunu göstermektedir (Özerkmen ve Gölbaşı, 2010: 30).
Bu dönemlerinde medyadaki şiddete sıklıkla maruz kalan çocukların ileriki yaşlarında fiziksel saldırı
davranışları gösterdikleri belirlenmiştir.
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Medyadaki şiddetin uzun dönem etkileri çocuklar üzerinde etkili olurken, yetişkinlerde kısa dönem
etkisi daha sık ortaya çıkmaktadır. Medya tek başına şiddete yönlendirmez; ancak özendirici şiddet
davranışlarını tetiklediği düşünülmektedir. Şiddet öğeleri içeren materyallerin özellikle erkekleri daha
fazla etkilediği ve buna karşı şiddet fantezileri geliştirdikleri belirlenmiştir (Güleç ve ark. 2012: 120121).
Şiddete maruz bırakılan birçok etken mevcuttur ve medya bu noktada başı çekmektedir. Yazılı veya
görsel ayırt edilmeksizin her türlü medya içeriğinde şiddetin vazgeçilmez bir unsur olduğu göze
çarpmaktadır ve bu durum geçmişten günümüze artarak devam etmektedir. Ayrıca bazı medya
içeriklerinde bu durumun bilerek ve isteyerek tüketildiğine de dikkat çekilmektedir. Kültürel
yapılanma başta olmak üzere yaşam ve eğlence tarzı, giyim, eğitim gibi öğeleri de kullanarak izleyiciye
sunan medya, böylece şiddeti de ilgi duyulan ve merak uyandıran bir öğe olarak kullanmaktadır
(Yavuz, 2014: 43-44).
Kültür endüstrileri, politikacılar ve toplumda yer alan bireyler için kolay erişilen ve çabuk prim yapan
bir sömürü malzemesi olması, medyanın işlevselliğinde şiddete daha fazla yer verilmesine neden
olmaktadır (Çelik, 2017: 85). Özellikle toplumsal hak arama taleplerinin şiddet üzerinden çözülmeye
çalışılması, ekonomik gelir dengesizlikleri, kendi adaletini sağlama dürtüsü, tv dizileri, filmler, spor
karşılaşmalarında şiddeti tırmandıran faktörler ile birlikte gazete ve televizyon haberlerinde şiddet
olağan bir durum olarak sunulmaya başlanmıştır (Koçöz, 2011: 246).
Medyanın şiddete yer vermesinin ardında ekonomik boyutu ve kar elde etme amacı da göz ardı
edilmemelidir. Şöyle ki, şiddet barındıran yapımlar hem az maliyetli, hem çok kolay satan ürünler
olarak değerlendirilmektedir. Şiddetin herhangi bir dili ve toplumsal farklılığı yoktur; her topluma
uygun içerik olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple satış popülerliği de yüksektir. Bir televizyon
yapımının en ucuz bileşeni olan şiddet, ürünü diğer ülkelerdeki yayıncılara da kolayca satılabilmesini
sağlamaktadır. Kısacası, şiddetin en çok izleyici toplayan konu olması onu evrensel olarak medyada
tercih edilen bir mal olarak görülmesine neden olmaktadır. Özellikle ticari kanalların daha fazla izleyici
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çekmek için sık sık başvurdukları konunun şiddet olması dikkat çekicidir. Televizyon burada şiddet
mesajlarını ileten bir araç konumunda ele alınmaktadır (Özer, 2017: 5-6).
Şiddetin oluşumunda sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler de önemli rol oynamaktadır. Her geçen
gün şiddetin yoğun şekilde günlük yaşamda yer alması aslında ona olan bakışı da normalleştirmektedir.
Hatta öyle ki şiddet, bir problemin çözüm aracı olarak gösterilmektedir. Bu durum toplumsal bir
kanıksama yaratmakla birlikte, özellikle televizyon izleyicisi için şiddetin normalleşmesi anlamı
taşımaktadır. Bu durum şiddetin farklı boyut ve çeşitlerde karşımıza çıkmasına neden olmaktadır
(Koçöz, 2011: 247). Televizyon, her evi rahatlıkla istila eden şiddet kültürünü oluşturan, ona katkı
sağlayan bir araç olarak görülmektedir ve bir kamu sorunu olarak görülen şiddetin de aktarıcısı
olmaktadır (Özer, 2017: 15).
Şiddetin fiziksel, sözel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddet olmak üzere dört temel türü
bulunmaktadır. Bu şiddet türlerini şu şekilde tanımlamak mümkündür (Yavuz, 2014: 7-10, Ünlü ve
ark., 2009: 99-101);
-Fiziksel şiddet: Karşı tarafa uygulanan her türlü kaba kuvvet ve darp fiziksel şiddet olarak tanımlanır.
Bir kişinin kasti olarak canının yanmasına, yaralanmasına veya ölümüne sebep olmaktadır ve güçlü
olan tarafından güçsüz olana yönelik bir şiddettir.
-Sözel/Sosyal şiddet: Karşı taraftaki kişiyle dalga geçilmesi, küçük düşürme, lakap takma ve benzeri
davranışlar sözel şiddet olarak kabul edilmektedir.
-Ekonomik şiddet: Kişinin çalışmasını kısıtlanması sonucu yaşadığı maddi kriz ve her türlü ekonomik
özgürlüğün ortadan kalkması, bireylerin maddi açıdan kısıtlanması ekonomik şiddet olarak adlandırılır.
-Cinsel şiddet: Kişinin cinsel bir meta olarak kullanılması, izni olmadan cinsel saldırıda bulunulması
ve taciz durumu cinsel şiddet olarak kabul edilmektedir. Kişinin rızası olmadan ve güç kullanılarak
gerçekleştirilen eylemlerin tümünü kapsamaktadır.
-Psikolojik şiddet: Kişinin haysiyetini doğrudan etkileyen, üzen, sıkıntıya sokan, bireyi baskılayan ve
ruhsal çöküntü yaşamasına neden olan her türlü davranış psikolojik şiddet olarak kabul edilmektedir.
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Karşı tarafı yok sayma, dışlama, söz hakkı tanımama, hakaret ederek küçük düşürme bu şiddet türüne
örnektir.
Bu çalışmada da şiddet davranışı; fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet başlıkları
altında televizyon dizileri üzerinden incelenmiştir.

TÜRK DİZİLERİNDE YER ALAN ŞİDDET SAHNELERİNİN ANALİZİ
Araştırmanın Metodoloji
Bu bölümde araştırmanın problemi, amaç ve önemi, araştırma soruları ve varsayımları, araştırmanın
yöntemi, örneklemi ve sınırlılıkları yer almaktadır.
Araştırmanın Problemi
Televizyon, insanların günlük hayatlarında yaşamakta oldukları sorunlardan biraz olsun uzaklaşmak
ve eğlenmek amacıyla insanlar tarafından ilgiyle takip edilen kitle iletişim araçlarının başında
gelmektedir. Her yaştan izleyici kitlesine sahip olan ve ilgi ile takip edilen televizyonda yayınlanan
içeriklerin de oldukça önem taşıdığı düşünülmektedir. Özellikle televizyonun en çok izlendiği saatler
olarak prime time’da yer alan içerikler kitlelerin geneline hitap etmektedir. Bu çalışmanın sorunsalı ise
prime time zamanlarında televizyonda yayınlanan dizilerde yer alan şiddetin nasıl sunulduğunu ortaya
koymak ve bu şiddet sunumunda etkili olan değişkenlerin neler olduğunun gösterilmesidir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın temel amacı, dizilerde şiddetin nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca
çalışmanda dizilerin şiddet sahnelerinde kullanılan unsurları, şiddeti gösteren kişi ve gören kişinin
kimliği gibi değişkenleri tespit etmek çalışmanın alt amacını oluşturmaktadır. Dizilerde en fazla
kullanılan şiddet türünün ortaya çıkarılması, şiddetin nedeni ve uygulama şeklinin ortaya konması,
şiddete uğrayan ve gösterenin kimliğinin belirlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca
araştırmadan çıkacak sonuçların bu alanda yapılan yeni çalışmalara güncel bir kaynak oluşturması da
araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.
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Araştırma Soruları ve Varsayımları
Araştırma soruları;
1. İncelenen dizilerde daha çok hangi şiddet türü kullanılmaktadır?
2. Dizilerde yer alan şiddetin nedeni nedir?
3. Şiddeti uygulayan ve şiddete maruz kalanın kimliği daha çok nedir?
4. Şiddet unsuru olarak daha çok ne kullanılmaktadır?
Araştırmanın varsayımları:
V1= Yayınlanan dizilerde daha çok fiziksel şiddet türü kullanılmaktadır.
V2= Dizilerde şiddeti uygulama şekli olarak daha çok fiziksel güç kullanılmaktadır.
V3= Dizilerde şiddet unsuru olarak daha çok silah kullanılmaktadır.
V4= Dizilerde şiddet görenin kimliği sevgili olmaktadır.
Araştırmanın Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini Türk televizyonlarında yayınlanan diziler oluşturmaktadır. Örneklem
belirleme sürecinde reytingleri en yüksek diziler araştırmaya dâhil edilmiştir. Buna göre, 18 Kasım
2019 tarihi ile 24 Kasım 2019 tarihleri arasında yer alan diziler; Çukur, Eşkiya Dünyaya Hükümdar
Olmaz, Kuruluş Osman, Mucize Doktor, Ferhat ile Şirin, Kuzey Yıldızı “İlk Aşk”, Savaşçı dizileri
çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda bu bilgiler gösterilmiştir.
TARİH

DİZİLER

REYTİNG

BÖLÜMLER

KANAL

18.11.2019

ÇUKUR

7.63

76.BÖLÜM

SHOW TV

19.11.2019

EŞKIYA
DÜNYAYA

148.BÖLÜM
7.89

ATV

HÜKÜMDAR
OLMAZ
20.11.2019

KURULUŞ

13.48

1. BÖLÜM

ATV

OSMAN
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21.11.2019

MUCİZE

18.49

11. BÖLÜM

FOX TV

5.59

1. BÖLÜM

FOX TV

DOKTOR
22.11.2019

FERHAT İLE
ŞİRİN

23.11.2019

KUZEY YILDIZI

4.86

11. BÖLÜM

SHOW TV

24.11.2019

SAVAŞÇI

4.53

83.BÖLÜM

FOX TV

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmada, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan dizilerden reyting bakımından en fazla
izlenme oranına sahip yedi dizi ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma zaman bakımından 18 ve 24 Kasım
2019 tarihleri arası ile sınırlandırılmıştır. Bu tarihler arasında prime time olarak geçen televizyonların
en yoğun izlenme orana ulaştığı 20.00 – 23.00 saat aralığı ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma Yöntemi
İletişimde sözlü, yazılı ve görsel birçok materyal kullanılmaktadır. Bu görseller ve sözlü ifadelerin
kodlama formunda neyi temsil ettiği içerik analizini oluşturmaktadır (Riffe ve ark.2005: 28-29).
Araştırmada verileri sistemli bir hale getirip, sayısallaştırabilmek için içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Çalışmanın kodlama formu oluşturulurken, medya-şiddet literatüründen ve Gamze Taşcıer’in 2019
yılına ait Dizilerin Şiddet Karnesi raporundan faydalanılmış, rapora mail yoluyla ulaşılmıştır. Veri
toplama aracı olarak kodlama formunda, dizinin adı, dizinin bölümü, şiddet sahnesinin yayın aralığı,
şiddetin gösterilme süresi, şiddetin türü, şiddetin nedeni, şiddeti uygulayanın kimliği, şiddeti görenin
kimliği, şiddetin uygulandığı mekân, şiddet unsuru, şiddet unsurunun kullanılma sayısı ve şiddet
esnasında tarafların durumu soruları ile şiddetin sunumu açığa çıkarılmaktadır.
Verilerin analizinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Kodlama formundaki veriler ki-kare
analizi ile incelenmiştir. Anlamlılık sınırı ise p<.05 kabul edilmiştir.
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BULGULAR VE YORUM
Bulgular ve yorum bölümünde, dizilerdeki şiddet sahnelerinin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular
ve yoruma yer verilmiştir.
Tablo 1: Dizilerdeki Şiddet Türlerinin Dağılımı

Şiddetin Türü

N

%

Fiziksel Şiddet

38

36,5

Sosyal Şiddet

15

14,4

Psikolojik Şiddet

47

45,2

Cinsel Şiddet

4

3,8

Total

104

100,0

Dizilerde şiddet türüne göre dağılım incelendiğine fiziksel şiddet oranı %36,5, sosyal şiddet oranı
%14,4 olup, psikolojik şiddet %45,2, cinsel şiddet ise %3,8’dir. İncelenen dizilerde psikolojik şiddete
diğer şiddet türlerine göre daha fazla yer verildiği görülmüştür. Buna göre, V1= Yayınlanan dizilerde
daha çok fiziksel şiddet türü kullanılmaktadır reddedilmiştir.

Tablo 2: Dizilerde Yer Alan Şiddetin Nedenleri

Şiddetin Nedeni
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N

%

Tehdit-Zorlama

36

34,6

Argo Söylem

12

11,5

Ekonomik Nedenler 1

1,0

Kaçırılma

1

1,0

Kişisel Hak İhlali

20

19,2

Kıskançlık

4

3,8
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Küçük Düşürme-

4

3,8

Statü Farklılığı

9

8,7

Yasa Dışı Eylem

2

1,9

Tartışma

15

14,4

Total

104

100,0

Aşağılama

Şiddetin nedenleri dağılımı incelendiğinde; en fazla %34,6 oranla tehdit-zorlama, %19,2 oranla kişisel
hak ihlali, %14,4 oranla tartışma, %11,5 oranla argo söylem yer almaktadır. Statü farklılığı %8,7,
kıskançlık ve küçük düşürme-aşağılama %3,8’er oranda yer alırken ekonomik nedenler ve kaçırılma
%1’er, yasa dışı eylem ise %1,9 oranında yer almaktadır. Buna göre; tehdit-zorlamaya dayalı ve kişisel
hakkın ihlal edilmesi dizilerdeki şiddetin temel nedenleri olmuştur.
Tablo 3: Dizilerdeki Şiddetin Uygulanma Şekli
n

Şiddeti Uygulama
Şekli

%

Fiziksel Güç

25

24,3

Silah

10

9,7

Sözlü

67

65,0

Diğer

1

1,0

Total

103

100,0

Şiddetin uygulama şekli dağılımı incelendiğinde fiziksel güç %24,3, silah %9,7, sözlü %65 olup diğer
şekillerde uygulanma oranı %1’dir. Şiddetin uygulanma şekli olarak sözlü şiddete daha fazla yer
verilmesi psikolojik şiddet türünün daha yüksek çıkmasını da açıklamaktadır. Buna göre, V2= Dizilerde
şiddeti uygulama şekli olarak daha çok fiziksel güç kullanılmaktadır reddedilmiştir.
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Tablo 4: Şiddeti Uygulayanın Kimliği
n

%

Baba

1

1,0

Anne

1

1,0

Karısı

1

1,0

Patron

9

8,7

Çalışan

4

3,8

Şiddeti Uygulayanın Sevgili

16

15,4

Kimliği

Arkadaş

11

10,6

Kardeş

5

4,8

Çocuk

5

4,8

Akraba

8

7,7

Diğer

43

41,3

Total

104

100,0

Şiddeti uygulayanın kimliği incelendiğinde en fazla %15,4 oranı ile sevgili, %10,6 oranı ise arkadaş
yer almaktadır. Patron %8,7, akraba %7,7, kardeş ve çocuk ise %4,8’er oranda şiddet uygulamaktadır.
Çalışan %3,8, anne, baba ve karısı %1’er oranda şiddet uygularken diğer şiddet uygulayanların oranı
%41,3’tür. Şiddeti uygulayan en yüksek şekilde diğer şıkta yer almışsa da, sevgili tarafından uygulanan
şiddetin açık şekilde yer aldığı görülmüştür.
Tablo 5: Şiddet Görenin Kimliği
N

%

Baba

2

1,9

Şiddet Görenin Kimliği Anne

4

3,8

Karısı

1

1,0
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Kocası

1

1,0

Patron

4

3,8

Çalışan

9

8,7

Sevgili

14

3,5

Arkadaş

12

1,5

Kardeş

5

4,8

Çocuk

1

1,0

Akraba

8

7,7

Diğer

43

41,3

Total

104

100,0

Şiddet görenin kimliği incelendiğinde en fazla %13,5 ile sevgili, %11,5 ile arkadaş, %8,7 ile çalışan
iken %7,7 oranında akrabadır. Kardeş %4,8, patron ve anne %3,8’er oranda şiddet görürken, baba
%1,9, karısı, kocası ve çocuk ise %1’er oranda şiddet görmüştür. Buna göre; şiddet görenin kimliği
diğer şıkta yüksek çıkmış olsa da, şiddetin sevgili tarafından uygulandığı daha net görülmüştür.
Tablo 6: Şiddetin Uygulandığı Mekân

Şiddetin Uygulandığı
Mekân

N

%

Ev

32

30,8

Dış Mekân

39

37,5

İş Yeri

18

17,3

Diğer

15

14,4

Total

104

00,0

Şiddetin uygulandığı mekân incelendiğinde ev %30,8, dış mekân %37,5, iş yeri %17,3 olup diğer
yerlerin oranı %14,4’tür. Buna göre; şiddet sahnelerinin en fazla dış mekânda geçtiği görülmüştür.
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Tablo 7: Kullanılan Şiddet Unsurunun Dağılımı

Şiddet Unsuru

n

%

Silah

13

12,5

Sopa

1

1,0

Bıçak

3

2,9

Sözlü İfade

66

63,5

Fiziksel Güç

21

20,2

Total

104

100,0

Şiddet unsuru dağılımı incelendiğinde; silah %12,5, sopa %1, bıçak %2,9, sözlü ifade %63,5 iken
fiziksel güç %20,2’dir. Buna göre; kullanılan şiddet unsurunun daha çok sözlü ifade ile gerçekleştiği
görülmüştür. Buna göre; V3= Dizilerde şiddet unsuru olarak daha çok silah kullanılmaktadır
reddedilmiştir.
Tablo 8: Şiddet Unsurunun Kullanılma Sayısı
n

%

1-5 Arası

41

39,4

Şiddet Unsurunun

6-10 Arası

31

29,8

Kullanılma Sayısı

11 ve Üzeri

32

30,8

Total

104

100,0

Şiddet unsurunun kullanılma sayısı incelendiğinde; 1-5 arası olanların oranı %39,4, 6-10 arası
kullanılanların oranı %29,8 olup 11 ve üzeri olanların oranı %30,8’dir. Dizilerin genelinde şiddet
sahneleri 5 ve üzeri şekilde görülmüştür.
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Tablo 9: Şiddet Esnasında Tarafların Durumu

Şiddeti Uygulayan ve Şiddet
Mağduru Yalnız
Şiddeti Uygulayan Yalnız Şiddet
Mağduru Etrafında İnsanlar Var
Şiddet Esnasında

Şiddet Mağduru Yalnız Şiddeti

Tarafların

Uygulayanlar Arasında İnsanlar

Durumu

Var

N

%

41

39,4

14

13,5

16

15,4

33

31,7

104

100,0

Şiddet Mağduru ve Şiddeti
Uygulayanın Etrafında İnsanlar
Var
Total

Şiddet esnasında tarafların durumu incelendiğinde; şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun yalnız
olduğu olgu oranı %39,4, şiddeti uygulayan yalnız, şiddet mağdurunun etrafında insanların olduğu olgu
oranı %13,5’tir. Şiddet mağdurunun yalnız, şiddeti uygulayanlar arasında insanların olduğu olgu oranı
%15,4 olup şiddet mağduru ve şiddeti uygulayanın etrafında insanların olduğu olguların oranı
%31,7’dir. Buna göre; şiddet sahnesinin yer aldığı sahnelerde şiddeti uygulayan ve şiddeti görenin
daha çok baş başa oldukları görülmüştür.

Tablo 10. Şiddetin Gösterilme Sürelerinin Ortalamaları
Sayı En Düşük
Şiddet Süresi
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1 sn.

En Yüksek
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Sonuçlara bakıldığında dizilerde en düşük 1 saniye en yüksek 548 saniye şiddet sahnesi
gösterilmektedir. Analiz sonuçlarına göre izleyiciler ortalama 88,35 saniye şiddet sahnesine maruz
kalmaktadır.
Tablo 11: Şiddet Türünün Dizilere Göre Dağılımı
Şiddetin Türü
Fiziksel Sosyal Psikolojik Cinsel
Şiddet

tv)

% 33,3%

26,7% 40,0%

0,0%

100,0%

2

0

13

15,4% 53,8%

0,0%

100,0%

Kuruluş Osman n 10

0

6

0

16

(Atv)

0,0%

37,5%

0,0%

100,0%

Mucize Doktor n 1

4

3

0

8

(Fox)

50,0% 37,5%

0,0%

100,0%

Ferhat ile Şirin n 7

0

9

0

16

(Fox)

% 43,8%

0,0%

56,3%

0,0%

100,0%

Kuzey Yıldızı

n 1

2

9

4

16

''İlk Aşk''

%

(Show tv)
Savaşçı (Fox)
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15

4

6

7

%
30,8%

Olmaz (Atv)

Total

0

n 5

Hükümdar

adı

Şiddet Total

Çukur (Show

EşkiyaDünyaya n 4

Dizinin

Şiddet Şiddet

% 62,5%

% 12,5%

6,3%

12,5% 56,3%

25,0% 100,0%

n 10

3

0

20

% 50,0%

15,0% 35,0%

0,0%

100,0%

n 38

15

4

104
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% 36,5%

14,4% 45,2%

3,8%

100,0%

p=0,003

Dizi ile şiddetin türü arasındaki ilişki incelendiğinde; Çukur dizisinde fiziksel şiddet oranı %33,3,
sosyal şiddet oranı %26,4, psikolojik şiddet %40’tır. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv)
dizisinde fiziksel şiddet oranı %30,8, sosyal şiddet oranı %15,4, psikolojik şiddet %53,8’dir. Kuruluş
Osman (Atv) dizisinde fiziksel şiddet %62,5, psikolojik şiddet oranı %37,5’tir. Mucize Doktor (Fox)
dizisinde fiziksel şiddet oranı %12,5, sosyal şiddet oranı %50, psikolojik şiddet oranı %37,5’tir. Ferhat
ile Şirin (Fox) dizisinde fiziksel şiddet oranı %43,8, psikolojik şiddet oranı %56,3’tür. Kuzey Yıldızı
''İlk Aşk'' (Show tv) dizisinde fiziksel şiddet oranı %6,3, sosyal şiddet oranı %12,5, psikolojik şiddet
oranı %56,3 olup, cinsel şiddet oranı %25’tir. Savaşçı (Fox) dizisi için fiziksel şiddet oranı %50, sosyal
şiddet oranı %15, psikolojik şiddet %35’tir. Dizi ile şiddet türü arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Buna göre; Savaşçı ve Kuruluş Osman dizilerinde yer alan şiddet sahnelerinde daha
çok fiziksel şiddetin kullanıldığı, buna karşın; Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Mucize
Doktor, Kuzey Yıldızı, Ferhat İle Şirin dizilerinde ise psikolojik şiddetin ağırlıkta olduğu görülmüştür.
Tablo 12: Şiddet Unsurunun Dizilere Göre Dağılımı
Şiddet Unsuru
Fiziksel

Çukur (Show

n

tv)

%

EşkiyaDünyay n
Dizinin adı

aHükümdarOl %
maz (Atv)

Silah

Sopa

Bıçak

Sözlü İfade

Güç

Total

4

0

0

9

2

15

26,7%

0,0%

0,0%

60,0%

13,3%

100,0%

3

0

0

9

1

13

23,1%

0,0%

0,0%

69,2%

7,7%

100,0%

Kuruluş

n

0

0

3

6

7

16

Osman (Atv)

%

0,0%

0,0%

18,8%

37,5%

43,8%

100,0%
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Mucize

n

0

0

0

8

0

8

Doktor (Fox)

%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Ferhat ile Şirin n

2

0

0

10

4

16

(Fox)

%

12,5%

0,0%

0,0%

62,5%

25,0%

100,0%

Kuzey Yıldızı

n

0

0

0

15

1

16

''İlk Aşk''

%

0,0%

0,0%

0,0%

93,8%

6,3%

100,0%

n

4

1

0

9

6

20

%

20,0%

5,0%

0,0%

45,0%

30,0%

100,0%

n

13

1

3

66

21

104

%

12,5%

1,0%

2,9%

63,5%

20,2%

100,0%

(Show tv)
Savaşçı (Fox)

Total

p=0,00
Dizi ile şiddet unsuru arasındaki ilişki incelendiğinde; Çukur (Show Tv) dizisinde silah %26,7, sözlü
ifade %60, fiziksel güç %13,3’tür. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv) dizisinde silah %23,1,
sözlü ifade %69,2, fiziksel güç oranı %7,7’dir. Kuruluş Osman (Atv) dizisi için bıçak %18,8, sözlü
ifade %37,5, fiziksel güç oranı %43,8’dir. Mucize Doktor (FoxTv) dizisinde tamamı sözlü ifadedir.
Ferhat İle Şirin (FoxTv) dizisinde silah %12,5, sözlü ifade %62,5, fiziksel güç %25’tir. Kuzey Yıldızı
''İlk Aşk'' (Show Tv) dizisinde sözlü ifade oranı %93,8, fiziksel güç %6,3’tür. Savaşçı (FoxTv) dizisi
için silah %20, sopa %5, sözlü ifade %45, fiziksel güç %30’dur. Buna göre; dizi ile şiddet unsuru
arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05).
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Kitle iletişim araçlarının şiddete en büyük katkısı onu reklamlar, haberler, programlar, dizi ve filmler
aracılığıyla sürekli yineleyerek yayılmasına aracılık etmesidir. Şiddetin değişik şekillerde ve sürekli
olarak topluma sunulması ile bir sorun haline gelmektedir. Kitle iletişim araçlarında, özellikle herkesin
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en kolay, en hızlı ve en ucuz şekilde ulaştığı televizyon dizilerinde, şiddetin nasıl sunulduğunu
göstermek amacıyla yapılan çalışmada dizilerin şiddet raporu ortaya konmuştur.
Reyting oranları yüksek olan televizyon dizilerine bakıldığında şiddet türü olarak en çok psikolojik
şiddet oranı %45,2 iken fiziksel şiddet türü oranı %36,5’dır. Dizilerde psikolojik şiddet oranının
fiziksel şiddet oranına göre daha fazla çıkması şiddetin güç kullanılarak ortaya koyulmasından çok
psikolojik olarak kavga, bağırma, tehdit gibi nedenlerle sunulduğu gözler önüne sermektedir. Şiddet
nedeni olarak tehdit ve zorlama oranının %34,6 çıkması tespiti doğrulamaktadır.
Dizilerde şiddet eylemini uygulama şekli olarak sözlü unsurun %65,0, fiziksel güç unsurunun oranının
%24,3 çıkması şiddetin daha çok psikolojik ve sosyal şiddet türü kullanarak yapıldığını sonucuna
varılmasına neden olmaktadır. Şiddet unsuru olarak sözlü ifade oranı %63,5 iken, tekme, tokat,
yakadan tutma unsurları fiziksel güç başlığı altında oranı %20,2, silah unsuru kullanımı ise %12,5’ dir.
Şiddet unsuru kullanımı 1-5 arası unsur kullanım oranı %39,4 iken, 11 ve üzeri unsur kullanımı
%30’8’dir. Dizilerde şiddet esnasında tarafların durumuna bakıldığında şiddeti uygulayan ve gören
yalnız oranı %39,4 tespit edilmesi, şiddetin birebir uygulandığının göstergesi olabilir. Şiddet türünün
dizilere göre dağılımı ilişkisi incelendiğinde; Kuruluş Osman ve Savaşçı dizileri hariç diğer tüm
dizilerde psikolojik şiddet türünün, fiziksel şiddet türüne oranı daha fazla olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır. Savaş, polisiye ve dönem dizilerinde fiziksel şiddet türünün, psikolojik şiddet türüne göre
daha fazla olduğu görülmekte ve anlamlı düzeyde ilişki bulunmaktadır. Dizi türleri ve şiddet türleri
arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmakta olup, şiddet eyleminin gerçekleşmesinde dizi türlerinin
farklılık göstermediği çıkan sonuçlar arasındadır.
Elde edilen bulgular sonucunda televizyon dizilerinde şiddet sahneleri sıklıkla yer almaktadır.
Dizilerde şiddet gösterilme süreleri en düşük 1 saniye iken, en yüksek 548 saniye’dir. Bu sonuçlara
göre dizilerde ortalama 88,35 saniye şiddet sahnelerine izleyici maruz kalmaktadır. İzleyici her gün
farklı türde farklı konularla sunulan dizilerde şiddet bombardımanına tutulmaktadır.
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Sonuç olarak, şiddet değişen yüzyılın değişmeyen sorunu olarak farklı şekillerde karşımıza
çıkmaktadır. Şiddetin dizilerde sadece fiziksel olmadığı, psikolojik ve sosyal şiddetin daha ön planda
olduğu çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlar arasındadır. Prime time zamanı en çok izlenen
dizilerin örnekleme dâhil edildiği çalışmada şiddetin sunumu ele alınmıştır. Şiddet konusu her
dönemde ve alanda incelenmektedir. Medya ve şiddet konusu üzerine araştırmacılar medyada bulunan
yapımları kategorilerine göre ayrılıp inceleyebilir ya da medya da sunulan şiddetin bireyler üzerindeki
etkisini ölçmek adına belli yaş grupları arasında saha araştırması yapılarak şiddetin bireyler üzerindeki
rolü ortaya koyulabilir.
KAYNAKÇA
Adak, N. (2004). Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet. Bilig, Sayı 30, Yaz/2004,2738. ss.29.
Çelik, C. (2017). Bir Hipergerçeklik Üretim Süreci Olarak Medyadaki Şiddet Sunumunun, Şiddetin
Toplumsal Pratiğini Normalleştirmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik
Dergisi, Cilt 4, Sayı 13. ss.85.
Çetin, Z.(1999). Kitle İletişim Araçları ve Şiddet. Marmara İletişim Dergisi.Cilt 10, Sayı 10.ss.144145.
Güleç, H., Topaloğlu, M., Ünsal D., Altıntaş, M. (2012). Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet. Psikiyatride
Güncel Yaklaşımlar. 4(1):112-137.
Kocacık, F. (2001). Şiddet Olgusu Üzerine.Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt 2, Sayı 1. ss.1-2.
Koçöz, R. (2011). Şiddet Üzerine. Ankara Barosu Derneği. 2011/1. ss.246-247.
Özerkmen, N., Gölbaşı, H. (2010). Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet. Sosyal Bilimler Araştırma
Dergisi (SBArD), Sayı 15. ss.30.
Özer, Ö. (2017). Medyada Şiddet Kullanımı: Şiddet Ekonomisi, Medyanın İdeolojik Şiddeti ve
Yerleştirme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, Sayı:27. ss.5-15.

www.iksadkongre.org

sayfa 129

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

Riffe,D.,Lacy,S.andFico, G.F.(2005). AnalyzıngMedıaMessages Using Quantitative Content Analysis
İn Research, Lawrence ErlbaumAssocıates, PublıshersMahwah: New Jersey London.
Ünlü, S., Bayram, N., Uluyağcı, C., Bayçu, S.(2009). Kadına Yönelik Şiddet: TV Dizilerinde Kadına
Yönelik Şiddet Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 5,
Sayı 4. ss.99-101.
Yavuz, S. (2014). Şiddetin Sosyo-Kültürel Kaynakları ve Medya Metinleri Aracılığıyla Sunumu.
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi.ss.7-53.
Taşçıer, G. (2019). Dizilerin Şiddet Karnesi Raporu.

www.iksadkongre.org

sayfa 130

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

SEMPATİK ŞİDDETİN SUNUMU:
“RAFADAN TAYFA” ÇİZGİ FİLMİ ÖRNEĞİ
PRESENTATION OF SYMPATHETIC VIOLENCE:
EXAMPLE OF THE CARTOON "RAFADAN TAYFA"
Seher BAYAR
Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema (Dr.Öğrencisi)
İbrahim KARATAŞ
Atatürk Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri (Dr.Öğrencisi)

ÖZET
Şiddetin oluşmasında ve kanıksanmasında kitle iletişim araçlarının etkisi göz ardı edilemez.
Şiddet tasvirlerinin izleyiciler açısından olumsuz davranışları teşvik ettiği geçmişten beri süregelen bir
düşüncedir. Kitle iletişim araçlarıyla kendine yeni bir alan bulan ve izleyiciye sunulan şiddet tasvirleri
çarpık davranışları tetiklemekte ve özendirmektedir. Günümüzde medya haberler, televizyon dizileri
ve çocuklara yönelik çizgi filmlerle izleyicisine şiddet servis etmektedir. Medyanın değerlerimizi,
tutum ve davranışlarımızı şekillendirmede güçlü bir araç olduğu varsayımıyla gerçekleştirilen
çalışmada çizgi filmlerde şiddetin sempatikleşerek sunulması ele alınmaktadır. Çizgi filmlerde yer alan
şiddetin yaşama devam etmek için olması gereken bir davranış mekanizması gibi sunulması şiddetin
sıradan bir savunma aracı olarak algılanmasına ve içeriğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu
amaçla çalışmada en çok izlenilen çizgi filmlerden olan “RAFADAN TAYFA” nın 104 bölümü içerik
analizi yöntemiyle ele alınmaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda toplam 104 bölümün, 43
sahnesinde şiddet unsuruna rastlanılmaktadır. Şiddet içeren sahnelerde en çok sözlü şiddet türü
ardından fiziksel ve sosyal şiddet türüne yer verilmekte olup, şiddet uygulama şekli olarak sözlü ifade
ve fiziksel güç unsuru, şiddetin nedeni olarak ise en çok inatlaşma, bağırma, tehdit ve dalga geçme
çıkan bulgular arasındadır. Bu bulgular sonucunda çalışmada ‘sempatik şiddet’ unsurunun varlığı
ortaya koyulmakta ve bu konuda bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kitle İletişim Araçları, Çizgi Film, Şiddet, Sempatik Şiddet
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ABSTRACT
The effect of mass media on the occurrence and occurrence of violence cannot be ignored. An
ongoing history in which depictions of violence promote negative behavior for viewers is the idea.
Depictions of violence that find itself a new space through mass media and are presented to the
audience it triggers and encourages distorted behavior. Today's media news, television series and he
serves violence to his audience with cartoons aimed at Children. The values of the media, realized with
the assumption that it is a powerful tool in shaping our attitudes and behaviors the study discusses the
sympathetic presentation of violence in cartoons. Violence in cartoons is a behavior that needs to
happen to continue living presenting it as a mechanism to perceive violence as an ordinary means of
Defense and its content it causes him to be questioned. For this purpose, one of the most viewed
cartoons in the study is The 104 sections of the” RAFADAN TAYFA " are covered by the content
analysis method. Findings as a result, there is violence in 43 scenes of a total of 104 episodes. Violent
the scenes are most often followed by verbal violence, followed by physical and social violence. Verbal
expression as a form of practice and physical force as an element, violence as the cause of the most
stubborn, shouting, threatening and mocking are among the findings. The results of these findings are
‘sympathetic ' in the study the existence of the’ violence ' element is being put forward and a framework
is being tried to be drawn on this issue.
Keywords: Mass Media, Cartoon, Violence, Sympathetic Violence

GİRİŞ
Geçmişten günümüze kitle iletişim araçları sürekli gelişerek varlığını farklı aygıtlar ile devam
ettirse de, televizyonun yeri önemlidir. Televizyonun kolay ulaşılır medyalar içinde yer alması
televizyon izleme sıklığını ortaya çıkarmaktadır. Okuma-yazma bilmeyi gerektirmediği gibi
görüntülerin de abecesi yoktur bu yüzden en büyük televizyon tüketicisi olan çocukların dünyasına
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hızlı geçiş yapmaktadır (Şirin, 1998: 13-14). Çocukların doğar doğmaz görsel, işitsel olarak
televizyonun renkli dünyasına kapılması bu konudaki sorunları da beraberinde getirmektedir.
Örneğin, televizyon ve şiddet konusunda ilk akla gelen grup çocuklar olmaktadır. Bunun birkaç
nedeni vardır. İlk olarak çocukların her türlü etkiye açık olmasıdır. Bu nedenle de televizyonun
olumsuz etkilerinden zarar görmeye en açık, en güçsüz ve bu anlamda en fazla korunması gereken
kesimdir. Bir diğer neden ise çocukların televizyondaki gösterimlerden hangilerinin gerçek
hangilerinin ise kurmaca olduğunu anlayamamasından kaynaklanmaktadır. Üçüncü olarak da
insanların çocuklarını her türlü zararlı etkiye karşı koruma güdüsünden kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda televizyon çocukların korunması gereken bir araç durumundadır (Adak, 2004: 33). Özellikle
televizyonda çocukların dünyasına hitap eden eğlence amaçlı yapılan çizgi filmler bugün birçok
değişik alana yayılmıştır. Bunun nedeni ise çizgi filmlerin etki gücü, düşsel dünyasıdır. (Can, 2006:
76).
Günümüzde televizyonda sunulan bu düşsel dünyada çocukların kendine yer edinmeye çalıştığı
çizgi filmlerdeki şiddeti ele alan bu çalışmada medya, şiddet ve çizgi film aracılığıyla sempatik şiddet
açığa çıkarılmaya çalışılmaktadır. Araştırma Rafadan Tayfa çizgi filminde sunulan şiddet öğeleri ile
sınırlı tutulmuş olup, bu doğrultuda çizgi filmlerdeki sempatik şiddet hakkında bir çerçeve çizilmeye
çalışılmaktadır.

MEDYADA SEMPATİK ŞİDDETİN SUNUMU HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yaşadığımız yüzyıl iletişim çağıdır. Kitle iletişim araçları gün geçtikçe gelişse de en etkili kitle
iletişim araçlarından olan televizyon varlığını hala sürdürmektedir. Toplumdaki her bireyi yoğun bir
şekilde etkileme özelliğine sahip olan televizyonun çocukların dünyasına da girmesi kaçınılmazdır.
Çocuklar dünyaya gelir gelmez televizyonun hareketli, sesli ve renkli dünyasının hem göze hem kulağa
hitap etmesi ile kendini bu dünyanın içinde bulmaktadırlar (Can, 2006: 1).
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Çocuklar kendi dünyalarında duyduklarını ve gördüklerini oyunlaştırmak ister. Hayaldeki
arkadaşıyla yeni serüvenler kurar ve gerçek arkadaşlarıyla da bu serüvenleri sürdürmek ister.
Kahramanlık, vurdulu-kırdılı diziler, kovboy ve serüven filmlerinden her çocuk, başrol oynamak ister.
Çocuklar güçlü olanlara özenir ve onunla özdeşleşir (Şirin, 1998: 129).
Çocuklar için gerek dizilerde gerekse çizgi filmlerde ön planda olan karakter gibi olma isteği
çocuğun o karakter gibi davranma dürtüsünü açığa çıkarmaktadır. Çünkü çocuklar okul çağında ve
ergenlik dönemlerinde etrafındaki en güçlü kişi gibi olmak isterler. Televizyonun çocuklara bir
kumanda kadar yakın olması da olmak istedikleri karakterleri uzakta aramamalarına neden olmaktadır.
Türkiye’de yapılan çalışmalarda kamuoyunun tepkisini çeken konuların başında televizyonlarda
şiddet, ölüm, cinayet konuları gelmektedir (Çakmaklı, 1997: 16). Çocuklar kitle iletişim araçlarından
iradi olarak seçim yapma özgürlüğüne sahip olduğundan, şiddet, saldırganlık, cinsiyet ve etnik kalıp
yargılarla yüklü programlar çocukları yönlendirmekte ve bunun neticesinde televizyon çocukları
içeriklerle yetiştirmektedir (Işık, 2007: 131). Çocuklar renkli ekrandan etkilenip gerçek hayatta her
köşe başında başlarına bir kötülük geleceği düşüncesine kapılıp, dünyayı çok korkulacak bir yer olarak
düşünmeye başlamaktadır. Bu nedenle, televizyondaki şiddet sahnelerinin masum izleyici kitlesi olan
çocuklara etkileri araştırmacıların temel sorunlarından biri haline gelmektedir.
Şiddet; cinayet, işkence, darbe ve etkili eylem, savaş, baskı, suçluluk, terörizm vb.tüm kavramları
kapsayan eylemlerin bütünüdür. Sözcük anlamıyla şiddet, bir kişiye, güç ve baskı uygulayarak isteği
dışında bir şey yapmak veya yaptırmaktır. Şiddet uygulama eylemi; duyguların kabaca ifade
edilmesine doğal eğilim, bir şeyin karşı konulmaz gücü, bir eylemin hoyrat yapısı olarak
tanımlanmaktadır. Kısacası şiddet huzur karşıtıdır (Polat, 2001:3-4).
Araştırmacılar medyada sunulan şiddeti, doğal, suni, gerçek ve varsayıma dayananlar olmak
üzere sınıflandırmaktadırlar. Gerçek şiddet fiziksel zarar verme amacına yönelik, doğal şiddet; gerçek
şiddet olaylarının medya tarafından gösterilmesi; varsayılan şiddet, bu tür davranışların bir ön koşul
olarak medya tarafından halka sunulmasıdır, son olarak suni şiddet ise, çizgi filmlerde gösterilen
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gerçek dışı şiddet türüdür (Aktaran: Adak, 2004: 30). Bu araştırmalar ve sınıflandırmalardan da yola
çıkarak şiddeti besleyen etkenler arasında medyanın önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.
Medya, özellikle görsel medyada şiddet, öteden beri üzerinde önemle durulması gereken
toplumsal bir sorun halini almıştır. Ülkemizde 1996 yılında Reklam Verenler Derneği tarafından bir
araştırma yapılmış ve sonuçları bir rapor halinde yayınlanmıştır. Türkiye’de bir pazar günü tv başında
oturan bir çocuk yedi kanalda 600’den fazla şiddet olayına, 500’den fazla insanın vahşice ölümüne
tanık oluyor. Anketler ayrıca televizyon kanallarında saat başına ortalama 32 şiddet sahnesinin
sergilendiğini ortaya koymuştur (Öztürk, 2002: 72-73). Tematik kanallar ile çocuk izlerkitlesine
değişik formatta çizgi filmler sunan televizyon kanalları çocuklara şiddet sunmaktan kaçınmamaktadır.
Bir kuşak öncesi çocuklar Hacivat’la Karagöz’ün esprilerine gülerken, günümüzde çizgi film
kahramanı, seyircisini güldürebilmek için karşısındakine dinamit lokumları atmaktadır. Yapılan
araştırmalarda edinilen bulgulara göre, çok televizyon seyreden çocuklar az seyredenlere göre, içinde
saldırganlık görüntüleri bulunan filmleri seyreden çocuklar seyretmeyenlere oranla daha fazla
saldırgan davranışlarda bulunmaktadır (Öztürk, 2002: 72). Çizgi filmler şiddeti, çocuklara tedirginlik
ya da huzursuzluk yaşatmadan aşılamaktadır. Şiddetin espriyle gülerek verilmesi ve şiddetin
sevdirilmeye çalışılması çizgi filmlerdeki sempatik şiddet olgusunu açığa çıkarmaktadır.
Şiddet, haberden filmlere, dizilerden çizgi filmlere dek her an her yerde hayatın bir parçası olarak
yer almaktadır. Böylelikle şiddetin normalize edilip, kanıksanmasına neden olmaktadır. Hatta çizgi
filmlerde “sempatik şiddet” konusu dikkatleri çekmektedir. Normal şiddet karşısında çocuk koruma
kalkanı olarak gözlerini kapatır. Fakat çizgi filmlerdeki sahnelerde çocukların, gördükleri onca
şiddetten sonra ayağa kalkabilen karakterlere kahkahalarla güldükleri görülmektedir. Buda şiddetin
sevimli hale dönüştürülerek çocukların şiddeti normal bir savunma mekanizması olarak algılamasına
neden olmaktadır. Şiddeti yaşamında kanıksayan çocuk izlediklerini birbirleri üzerinde denemeye
kalkmaktadır (www.furkanhaber.net).
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Sempatik şiddet konusunda Atik ve Ebren (2015:103)’in yaptığı “Çizgi Filmlerde Sempatik
Şiddet Olgusu: Trt Çocuk Televizyon Örneği” adlı çalışma bu konuda bir çerçeve çizilmesine yardımcı
olmaktadır. Çizgi filmlerde sempatik şiddet sunumu şiddete maruz kalan tarafta fizyolojik ve psikolojik
hasara yol açması beklenirken; samimiyet, hoşnutluk ve memnuniyet göstergesi olarak ele
alınmaktadır. Bu durumda çizgi filmlerde sunulan şiddet yapılmaması gereken bir uygulama olmaktan
çıkıp sevimli bir görünüme kavuşabilmektedir. Bu bağlamda çizgi ﬁlmler de sempatik şiddet bir
memnuniyet bağı olarak dört şekilde kendini göstermektedir. Bunlar; şiddete karşı tam tersi tepki
göstermesi, şiddetin beklenen karşılığı/tepkiyi görmemesi, şiddetin beklendik zarara yol açmaması ve
şiddetin normalleştirilmesidir.
Şiddet içerikli çizgi filmlerde şiddet içerikli sahnelere maruz kalan çocuk şiddetten
korkmamakta, hatta şiddetin sempatikleşerek verildiği çizgi filmlerde çocukların şiddeti eğlence aracı
olarak görmesine neden olmaktadır. Şiddetin özellikle çizgi filmlerde çocukları ve ebeveynleri rahatsız
etmemesi, başkalarına yapılan şiddetin izleyiciye eğlenceli gelmesi ve kanıksanması, şiddet
olgusundan habersiz şiddeti sevmesi ve buna maruz kalması çalışmanın problemini ortaya
koymaktadır.
TRT ÇOCUK “RAFADAN TAYFA” ÇİZGİ FİLMİ ANALİZİ
Araştırmanın Metodolojisi
Çalışmanın bu kısmında araştırmanın amacı, varsayımı ve sınırlılıkları, soruları, yöntemi, veri
toplama aracı, verilerin analizi, bulgular ve yorum kısmına yer verilmektedir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın temel amacı, şiddetin çizgi filmlerde sıradan bir davranış mekanizması olarak
gösterildiği ve şiddetin sevimli hale gelerek sempatikleşmesini açığa çıkarmaktadır. Bu amaçla
televizyonda ve sosyal medyada en çok izlenen ve şiddetin sempatikleştirildiği çizgi filmlerden olan
TRT Çocuk “Rafadan Tayfa” çizgi filmi örnekleme dâhil edilmiş olup, sempatik şiddet konusunda
literatüre katkı sağlaması ve araştırmacıların dikkatini çekmesi bakımından önem taşımaktadır.
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Araştırmanın Varsayımı ve Sınırlılıkları
Televizyonun çocukları yetiştirdiği varsayımından hareketle gerçekleştirilen çalışmada, şiddetin
sempatikleştirilerek çizgi filmlerde sunulması ele alınmıştır. Çalışma Rafadan Tayfa çizgi filmi ile
sınırlandırılmıştır. Sempatik şiddetin meşrulaştırıldığı TRT Çocuk çizgi filmlerinden olan Rafadan
Tayfa’nın toplam 110 bölümü bulunmaktadır. 110 bölümdün 6 bölümüne ulaşılamadığından 104
bölüm çalışmaya dâhil edilmiştir.
Araştırma Soruları
1. Örnekleme dâhil edilen çizgi filmde en çok hangi şiddet türü kullanılmaktadır?
2. Çizgi filmde rastlanılan şiddetin nedeni nedir?
3. Çizgi filmde şiddet unsuru kullanımı nedir?
4. Çizgi filmde şiddet türüyle şiddet unsuru arasında ilişki var mıdır?
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada incelenen çizgi filmin söylemsel verilerini sayısal bir forma sokmak için içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, belirli bir alandaki tüm araştırma hakkında ölçülebilir
ifadelerin yapılmasına olanak tanımaktadır (Falkingham and Reeves, 1998: 97)
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak çalışmada 12 sorudan oluşan kodlama formu kullanılmıştır. Formda,
çizgi filmin bölümü, şiddet sahnesinin yayın aralığı, şiddetin gösterilme süresi, şiddetin türü, şiddetin
nedeni, şiddeti uygulayanın ve görenin kimliği, şiddetin uygulandığı mekân, şiddet unsuru, şiddet
unsurunun kullanılma sayısı ve şiddet esnasında tarafların durumu ve şiddet sonrası verilen tepki olarak
genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Kodlama formundaki
soruların genel yüzdesi alındıktan sonra sorular arası ilişkiler ki-kare analizi ile incelenmiştir.
İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<.05 değeri kabul edilmiştir.
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BULGULAR ve YORUM
“Sempatik Şiddetin Sunumu: Rafadan Tayfa Çizgi Filmi Örneği” adlı çalışmanın uygulama
bölümünde nicel verilere yer verilmektedir.

Şiddet türü

N

%

Fiziksel

11

25,6

Sosyal

7

16,3

Sözlü

25

58,1

Total

43

100,0

Tablo 1: Şiddet Türünün Dağılımı
Şiddet türüne göre dağılım incelendiğine fiziksel şiddet oranı %25,6, sosyal şiddet oranı %16,3
olup sözlü şiddet oranı %58,1’dir.

Şiddet nedeni

N

%

Tehdit

4

9,3

Bağırma

9

20,9

Cinsiyet ayrımı

2

4,7

Korkutma

2

4,7

Tartışma

3

7,0

Kızma-Azarlama

3

7,0

İnatlaşma

13

30,2

Hakaret

2

4,7

Dalga geçme

4

9,3

Küçümseme

1

2,3

Total

43

100,0

Tablo 2: Şiddet Nedeninin Dağılımı
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Şiddetin nedenleri incelendiğinde en fazla %30,2 ile inatlaşma, %20,9 ile bağırma %9,3’er
oranda ise tehdit ve dalga geçme yer almaktadır. Tartışma ve kızla-azarlama %7’şer oranda yer alırken
cinsiyet ayrımı, korkutma ve hakaret %4,7’şer, küçümseme ise %2,3 oranında yer almaktadır.

Uygulama şekli

N

%

Fiziksel güç

11

25,6

Sözlü

32

74,4

Total

43

100,0

Tablo 3: Şiddet Uygulama Şekli Dağılımı
Uygulama şekli dağılımı incelendiğinde fiziksel güç %25,6, sözlü güç %74,4 oranındadır.

Şiddet uygulayanın
kimliği

N

%

Kardeş

2

4,7

Komşu

10

23,3

Arkadaş

30

69,8

Diğer

1

2,3

Total

43

100,0

Tablo 4: Şiddet Uygulayanın Kimliği Dağılımı
Şiddet uygulayanın kimliği incelendiğinde kardeş %4,7, komşu %23,3, arkadaş %69,8 diğer ise
%2,3 oranındadır.
Şiddet Görenin Kimliği

N

%

Kardeş

2

4,7

Şiddet Görenin

Komşu

2

4,7

Kimliği

Arkadaş

30

69,8
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Mahalledeki
çocuklar
Total

9

20,9

43

100,0

Tablo 5: Şiddet Görenin Kimliği
Şiddet görenin kimliği incelendiğinde kardeş ve komşu %4,7’şer, arkadaş %69,8 oranda yer
alırken mahalledeki çocuklar %20,9 oranında şiddet görmektedir.

Şiddetin Uygulandığı
Mekân

N

%

Ev

5

11,6

Dış mekan

38

88,4

Total

43

100,0

Tablo 6: Şiddetin Uygulandığı Mekân Dağılımı
Şiddetin uygulandığı mekân %11,6 oranında ev, %88,4 oranında ise dış mekândır.

Sözle İfade

N

%

32

74,4

11

25,6

43

100,0

Tekme, Tokat, İtekleme,
Şiddet unsuru

Kolundan Çekme,
Çekiştirme
Total

Tablo 7: Şiddet Unsuru Dağılımı
Şiddet unsurları ise %74,4 oranında sözlü ifade, %25,6 oranında tekme, tokat, itekleme,
kolundan çekme ve çekiştirmedir.
N
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1-5 arası

33

76,7

Şiddet Unsurunun

6-10 arası

8

18,6

Kullanılma Sayısı

11 ve üzeri

2

4,7

Total

43

100,0

Tablo 8: Şiddet Unsurunun Kullanılma Sayısı Dağılımı
Şiddet unsurunun kullanılma sayısı incelendiğinde 1-5 arası %76,7, 6-10 arası %18,6, 11 ve
üzeri sayıda kullanılanların oranı ise %4,7’dir.

Şiddeti uygulayan ve şiddet
mağduru yalnız

N

%

6

14,0

8

18,6

6

14,0

23

53,5

43

100,0

Şiddet uygulayan yalnız,
şiddet mağduru etrafında
Şiddet Esnasında
Tarafların
Durumu

insanlar var
Şiddet mağduru yalnız,
şiddeti uygulayan etrafında
insanlar var
Şiddet mağduru ve şiddeti
uygulayanın etrafında
insanlar var
Total

Tablo 9: Şiddet Esnasında Taraflarının Durumunun Dağılımı
Şiddet esansında tarafların durumu incelendiğinde; %14 oranında şiddet uygulayan ve şiddet
mağduru yalnız, %18,6 oranında şiddet uygulayan yalnız, şiddet mağdurunun etrafında insanlar var,
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%14’ünde şiddet mağduru yalnız, şiddeti uygulayan etrafında insanlar var iken %53,5’inde şiddet
mağduru ve şiddeti uygulayanın etrafında insanlar bulunmaktadır.

Şiddet davranışına tepki
verilmemektedir
Şiddet davranışına gülerek
Şiddet

tepki verilmektedir

Davranışına

Şiddet davranışına kızarak

Verilen Tepki

tepki gösterilmektedir

N

%

25

68,2

11

25,6

5

11,6

2

4,7

43

100,0

Şiddet davranışına karşılık
verilmektedir
Toplam
Tablo 10: Şiddet davranışına verilen tepki

Şiddet davranışına verilen tepki incelendiğinde; % 68,2 oranında şiddet davranışına tepki
verilmediği, % 25,6’sında şiddet davranışına gülerek tepki verildiği, %11,6’sında şiddet davranışına
kızarak tepki verildiği, % 4,7’sinde ise şiddet davranışına karşılık verildiği görülmektedir.
Şiddet unsuru
Tekme, Tokat,
Sözle

İtekleme,

İfade

Kolundan Çekme,

Total

Çekiştirme
Fiziksel N
Şiddet türü
Sosyal
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%
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N

7

0

7
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Sözlü

Total

%

100,0%

0,0%

100,0%

N

25

0

25

%

100,0%

0,0%

100,0%

N

32

11

43

%

74,4%

25,6%

100,0%

p=0,000
Tablo 11: Şiddet Türü ile Şiddet Unsuru Arasındaki İlişki Dağılımı
Şiddet türü ile şiddet unsuru arasındaki ilişki incelendiğinde fiziksel şiddet türünün tamamı
Tekme, Tokat, İtekleme, Kolundan Çekme, Çekiştirme unsurlarından, sosyal ve sözlü şiddet türlerinin
tamamı ise sözle ifade şiddet unsurundan oluşmaktadır. Şiddet türü ile şiddet unsuru arasında anlamlı
düzeyde ilişki bulunmaktadır (p<0,05).
Şiddet Esnasında Tarafların Durumu
Şiddet
Şiddeti
uygulay
an ve
şiddet
mağduru
yalnız

Şiddet Fiziksel N
türü

%
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Şiddet

uygulay mağduru
an

yalnız,

yalnız,

şiddeti

şiddet

uygulay

mağduru

an

etrafında etrafında

Şiddet
mağduru
ve şiddeti
uygulayan Total
ın
etrafında
insanlar

insanlar

insanlar

var

var

4

0

3

4

36,4%

0,0%

27,3%

36,4%
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Sosyal

N
%

Sözlü

N
%

Total

N
%

0

1

3

3

0,0%

14,3%

42,9%

42,9%

2

7

0

16

8,0%

28,0%

0,0%

64,0%

6

8

6

23

14,0%

18,6%

14,0%

53,5%

7
100,0
%
25
100,0
%
43
100,0
%

p=0,004
Tablo 12: Şiddet Türü ile Şiddet Esnasında Tarafların Durumu Arasındaki İlişki Dağılımı
Şiddet türü ile şiddet esnasında tarafların durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; fiziksel şiddet
olanların %36,4’ünde şiddeti uygulayan ve şiddet mağduru yalnız, %27,3’ünde şiddet mağduru yalnız,
şiddeti uygulayanın etrafında insanlar var, %36,4’ünde şiddet mağduru ve şiddeti uygulayanın
etrafında insanlar vardır. Sosyal şiddet türü olanların %14,3’ünde şiddeti uygulayan yalnız, şiddet
mağduru etrafında insanlar bulunmakta, %42,9’u şiddet mağduru yalnız, şiddeti uygulayanın etrafında
insanlar bulunmakta, %42,9’unda ise şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın etrafında insanlar
bulunmaktadır. Sözlü şiddet olanların %8’inde şiddeti uygulayan ve şiddet mağduru yalnız, %28’inde
şiddet uygulayan yalnız, şiddet mağduru etrafında insanlar var, %64’ünde ise şiddet mağduru ve şiddet
uygulayanın etrafında insanlar bulunmaktadır. Şiddet türü ile şiddet esnasında tarafların durumu
arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmaktadır.
SONUÇ
Küçük yaşlardan itibaren televizyon izleyerek yetişen çocuk film, haber ve çizgi filmlerle yoğun
bir şekilde şiddet bombardımanına maruz kalmaktadır. Televizyonun çocukları yetiştirdiği, küçük
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yaşlardan gelişim çağına kadar birçok şiddet sahnesini görüp, şiddeti olağan bir davranış mekanizması
gibi algılamakta ve şiddete karşı duyarsızlaşmaktadır.
Televizyondaki çizgi filmleri veya yayınları tek suçlu ilan etmek kolaya kaçmaktır. Televizyon
kullanma bilinci gelişmemiş aileler çocuğu bilmeyerek de olsa şiddet öğeli çizgi filmlere iter.
Çalışmanın örneklemini oluşturan “Rafadan Tayfa” çizgi filmi bir mahallede 6 yakın arkadaşın
hikâyesini anlatmaktadır. İlk bakışta şiddet içermediği düşünülen ama şiddetin sadece fiziksel
olmadığı, çizgi filmin şiddet türüne göre dağılımı incelendiğinde fiziksel şiddet oranı %25,6, sosyal
şiddet oranı %16,3 olup sözlü şiddet oranı %58,1 olduğu ortaya çıkmaktadır.
Şiddetin nedeni olarak en fazla %30,2 ile inatlaşma, %20,9 ile bağırma %9,3’er oranda ise tehdit
ve dalga geçme yer aldığı çizgi filmde, şiddet unsuru olarak fiziksel güç unsurlarından olan tekme,
tokat, itekleme oranı yüzde %25,6 iken, sözlü ifade ile yapılan şiddet unsuru oranı % 74,4’dür.
Şiddet uygulayanın ve görenin kimliği olarak arkadaş oranının %69,8 olması, şiddetin
uygulandığı mekânın %88,4 oranında dış mekân olması, çizgi filmde kimlik ve mekân kullanım
durumunu göstermektedir. Mahalle kültürünün ve arkadaşlık ilişkilerinin çoğu sahnede dayanışma
vurgusuyla anlatıldığı çizgi filmin 32 bölümünde 43 şiddet sahnesine rastlanmış olup, 72 bölümünde
herhangi bir şiddet türüne rastlanmamıştır.
Şiddet unsuru taşıyan sahnelerde, şiddet esnasında, şiddeti uygulayan ve görenin de etrafında
insanların olması oranı %53,5 olması, çizgi filmde şiddetin kalabalık içinde sıradan bir davranış
mekanizması olarak gösterilmeye çalışıldığının göstergesi olabilir.
Şiddet sahnelerinin en azı 4 saniye sürerken, en fazla 1 dakika 7 saniye sürmüştür. Analizi
yapılan 104 bölümde şiddet davranışına karşı verilen tepki durumuna bakıldığında % 68,2 oranında
şiddet davranışına tepki verilmediği, % 25,6’sında şiddet davranışına gülerek tepki verildiği
bulgularına rastlanılmış olup, çizgi filmde şiddetin eğlence aracı haline gelerek normalleştirilmeye
çalışıldığı sonucuna varılabilir. Şiddet esnasında etraftaki karakterlerin şiddete sessiz kalması,
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müdahale etmemesi ve gülerek tepki vermesi, şiddetin beklenen karşılığı-tepkiyi görmemesine neden
olarak sempatik şiddet olgusunu gözler önüne sermektedir.
Bu veriler ışığında, medyanın şiddete sıklıkla yer vermesi şiddet kültürünün oluşmasına neden
olmaktadır. Bebeklikten, yetişkinliğe uzanan yolda kendine rol model olarak televizyondaki
karakterleri seçen birey, şiddet sahneleriyle kendisine servis edilen savunma mekanizmasını
özümsemekte ve gerektiğinde çözüm yolu olarak kullanan bir izleyici kitlesi oluşturabilmektedir.
Gerçek hayatta gördüğü şiddet olaylarından kaçmak isteyen çocuk, çizgi filmlerde özdeşleştiği
karakterin de şiddet içeren davranışlarını görünce şiddete meyilli olmaya başlayabilir. Şiddetin içine
eğlence unsurunun katılmasıyla sempatikleşmesi şiddetin zararsız bir savunma aracı olarak
görülmesine neden olabilir. Çocukları zararlı ve tehlikeli yayınlardan koruma görevi ailelerindir.
Aileler bu konuda daha bilinçli olup, televizyonun çocukları yetiştirmesine izin vermemelidir.
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BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİYLE TASARLANAN YENİ MEKÂNLAR: AKILLI
KENTLER
NEW SPACES DESIGNED WITH INFORMATION AND COMMUNCATION
TECHINOLOGIES: SMART CITIES
Sema YANMIYAN
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi (Doktora Öğrencisi)
Prof. Dr. Arzu KİHTİR
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
ÖZET
Bilgi iletişim teknolojileri gündelik hayatın birçok alanında değişim ve dönüşümlere neden olmuştur.
Bu alanlardan biri de mekânlardır. Toplumsal bir ürün olan mekânlar, ekonomi-politik stratejilerin,
toplumsal ilişkilerin ve çelişkilerin meydana geldiği alanlar olması dolayısıyla iletişimden bağımsız
değildir, bizzat iletişimin gerçekleştiği alanlardır. Dolayısıyla mekânlar, ideolojik bir araç, sosyolojik
bir olgu ve toplumsal bir laboratuvar olarak sembollerle dolu bir göstergeler dünyasını temsil
etmektedir. Bu nedenle mekânlar, toplumsal kodların çözülmesi, analiz edilmesi ve açığa
çıkarılmasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler bu
göstergeler dünyasını yeniden yapılandırmıştır. Bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak tasarlanan akıllı
kent projeleri, yeniden yapılandırmanın en etkili ve güzel örneklerini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın
amacı da bilgi iletişim teknolojileriyle tasarlanan yeni mekânların toplumu nasıl değiştirdiğini ve
dönüştürdüğünü ekonomi politik bir yaklaşımla ele alarak akıllı kent örnekleri üzerinden tartışmaktır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile tasarlanan akıllı şehir örnekleri incelendiğinde, yeni mekânların
görülmeyen biçimleriyle toplumsal gözetimi artırdığı görülmektedir. Çalışmada, söz konusu araştırma
problemi doğrultusunda hem yeniden yapılandırılmış alanların hem de bu alanların oluşturduğu sosyal
ilişkiler ve sonuçlar literatür taraması ile ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mekân, Bilgi İletişim Teknolojileri, Akıllı Kentler ve Gözetim.

ABSTRACT
Information and communication technologies have caused changes and transformations in many areas
of daily life. One of these areas is spaces. Spaces, which are a social product, are not independent from
communication because they are the fields where economic-political strategies, social relations and
contradictions occur, and they are areas where communication itself takes place. Therefore, spaces
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represent a world of symbols filled with signs as an ideological tool, a sociological phenomenon and a
social laboratory. For this reason, spaces have an important place in solving, analyzing and revealing
social codes. Today's technological developments and innovations have restructured the world of these
symbols. Smart city projects designed using information communication technologies are the most
effective and beautiful examples of restructuring. The aim of his study is to analyze through smart city
examples how the new spaces designed with information and communication technologies chage and
transform the society by evaluating with economi-politic approach. In line with the aforementioned
research problem, the developments and results caused by both the restructured spaces and the social
relations formed by these spaces were tried to be revealed through examples selected among smart
cities with the literature scanning method. When smart city examples designed with information and
communication technologies are analyzed, it is seen that new spaces increase social surveillance in
their invisible forms.
Keywords: Space, Information and Communication Technologies, Smart Cities and Surveillance.
GİRİŞ
Yaşanan teknolojik gelişmeler ister toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olsun, ister
farklı nedenlerle geliştirilip toplumda ihtiyaç yaratılmaya çalışılmış olsun, teknolojik gelişmeler
toplumsal hayat içine girdikten sonra zamanla toplumu dönüştürürler.

Mekânlar

geçmişten

günümüze toplumsal bir laboratuvar görevi görmüştür, ancak bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmelerle tasarlanan yeni mekânlar, her zamankinden daha geniş bir laboratuvar olarak analiz
edilmeyi gerektirmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi mekânların yıkımına yol açarak metalarla
yeniden inşa edilmesine neden olmuştur. Böylece mekânlar egemen ve üretici güçlerce, politik süreçler
ve üretim ilişkileri çerçevesinde şekillendirilmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri ise bu politikekonomik ilişkileri yeniden yapılandırmaktadır. Bu nedenle mekân ekonomi-politik bir yaklaşımla ele
alınmaktadır. Mekânın bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla yeniden tasarlanması mekân iletişim
arasındaki ilişkiye de yeni bir boyut kazandırmaktadır. Görsel iletişimin sembolleri olan mekânlar
toplumsal, politik, ekonomik, kültürel birçok ilişkinin gerçekleştiği ve sahnelendiği alanlardır. Bu
anlamda gelişen bilgi iletişim teknolojileriyle tasarlanan yeni mekânlar bu ilişkileri de yeniden
yapılandırmaktadır.
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Mekân hem kavramsal olarak belirsizlikler içermesi hem de tarihsel-felsefik süreç içerisinde
tartışma konusu olması dolayısıyla açıklanması gereken bir kavramdır. Bu nedenle mekân kavramı
Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Leibniz, Newton, Heidegger ve Lefebvre gibi düşünürlerin mekân
görüşleriyle birlikte ele alınarak çeşitli tarihsel-felsefik süreçler içerisinde açıklanmaktadır. Bu
çalışmanın temel dayanak noktasını ise Lefebvre’nin “mekânın üretimi” çalışması oluşturmaktadır.
Lefebvre’in önemi, mekânı edilgen bir yapı olmaktan çıkararak politik-ekonomik üretim süreçleri ve
ilişkileri çerçevesinde etken bir yapı olarak değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Mekân kavramı
açıklandıktan sonra mekân ve iletişim arasındaki ilişkiye değinilmektedir. Mekânı iletişimin konusu
haline getiren gelişmeler ve unsurlar ele alınarak mekân ve iletişim arasındaki ilişki incelenmektedir.
Özellikle mekânlar içerdiği semboller ve kodlar aracılığıyla bir stratejiler alanını temsil etmeleri
nedeniyle iletişim alanına konu olmaktadır. Bu anlamda; mekânlar iletişimi, iletişim alanında yaşanan
gelişmeler ve yeni teknolojik araçlar da mekânları etkilemektedir.
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, akıllı trafik kontrol sistemleri, akıllı park
sistemleri, akıllı cadde ışıklandırmaları, akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı altyapılar, akıllı eğitim sistemi,
akıllı sağlık sistemi, akıllı binalar ve akıllı kamu güvenlik sistemleriyle tasarlanan yeni kentler akıllı
şehirleri ortaya çıkarmıştır. Akıllı kentler, otomatik şehir yönetim sistemleri, makineler arası iletişim
sağlayan araçlar ve sensörler gibi teknolojiler ile üretilmektedir. Dolayısıyla akıllı kentler tamamıyla
bilgi iletişim teknolojileri ve araçları tarafından tasarlanarak inşa edilmektedir. Bilgi iletişim
teknolojileri ile yapılandırılan akıllı kentler küresel ısınma, iklim değişikliği, ekosistem ve çevre
sorunlarına çözüm bulmak ve üretmek amacıyla tasarlanmaktadır. Ancak bilgi iletişim teknolojilerinin
olumlu işlevleri gibi olumsuz işlevlerinin de olması, tasarlanan akıllı kentlerin neden olabileceği
olumsuz sonuçları da göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Akıllı kentler gerçekten sadece
sorunları çözüp, yaşam standartlarını mı kolaylaştırmaktadır, yoksa bunun yanı sıra mekânlarla birlikte
toplumsal ilişkileri de yeniden yapılandırarak olumsuz gelişmelere de mi neden olmaktadır.
Çalışmada yer alan ekonomi-politik yaklaşım, anlatılan görüş ve fikirlerden çok daha kapsamlı
ve geniş bir bakış açısına sahiptir. Buna göre çalışmadaki ekonomi-politik yaklaşım bu alanda
çalışmaları olan ve öne çıkan düşünürler ve onların bakış açılarıyla ele alınmış, temel tartışma
konusunda önemli yeri olan düşünürlerin fikir ve görüşleri ile sınırlandırılmıştır.
Mekân Kavramı ve İletişim
Mekân, içinde eylemlerin sürdürüldüğü bir alan olmanın ötesinde, toplumsal ilişkilerin,
çelişkilerin gerçekleştiği topluma ilişkin çeşitli semboller ve kodları içeren karmaşık ilişkilerin
gerçekleştiği bir alandır. Uzam, uzay ve yer gibi faklı kavramlara karşılık gelen mekân kavramının
kökeninin Latince “mesafe” anlamına gelen “spatium” ve Arapça varlık anlamına gelen “kevn”
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sözcüklerinden türediğine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle üzerinde fikir birliği
bulunmayan ve belirsizlikler içeren mekân kavramı, tarihsel-felsefik bir süreçte farklı düşünür ve
filozofların fikir ve görüşleriyle birlikte değerlendirilerek açıklanmaktadır. Mekân Aristoteles’e kadar
boş bir varlık olarak kabul edilip tanımlanmıştır, ancak Aristoteles mekânı boş bir varlık olmanın
ötesine taşımıştır. Aristoteles’in mekân anlayışı hocası Platon’un mekân anlayışına bir karşı çıkış
olarak geliştiği için Aristoteles’in mekân anlayışı hocası Planton’ın mekân anlayışla birlikte
açıklanmaktadır. Platon’un mekân anlayışı fenomenler ve idealar olmak üzere ikili bir dünyayı temsil
etmektedir. Fenomenler (form, oluş) dünyası ideaların kopyalarından oluşan akışkan ve değişken bir
dünyadır. İdealar (gerçekler, varlıklar) dünyası ise değişmeyen, gerçek ve eşsiz maddeden oluşan
dünyadır. İdea dünyası fenomenlerin ona katılmasıyla var olmaktadır. Aristoteles ise hocasının bu
anlayışına karşı çıkarak mekânın boş bir varlık olduğu fikrini kabul etmemektedir. Aristoteles’e göre
gerçek idealar değil, fenomenlerdir. Fenomenler, form içinde form yaratarak oluşmaktadır. Böylece
Aristoteles nesneleri formlarla birleştirerek mekânı boş bir varlık olmaktan öteye taşımıştır.
Aristoteles’in mekân anlayışını Descartes, kartezyen akıl yaklaşımıyla yerinden etmiştir.
Descartes’ın kartezyen akıl teorisinin temel dayanağını res cognitans (ruhsal töz) ve res extensa (maddi
töz) sınıflandırması oluşturmaktadır. Bu anlamda Descartes insan ve mekân arasındaki ilişkiyi
sonlandırmaktadır. Böylece düalist bir varlık anlayışı geliştiren Descartes ruhsal tözün temel
dayanağını, “düşünce” maddi tözün temel dayanağını ise “yer kaplama” olarak nitelendirmektedir.
“Yer kaplama” niteliğinden dolayı Descartes mekânı boş bir varlık olarak kabul etmemektedir. Ancak
Descartes’ın mekân anlayışında Aristoteles’teki gibi nesneler mekânın içinde yer almaz, bizzat mekânı
oluşturan nesnelerdir. Bu anlamda atomculuğa karşı çıkan Descartes, boşlukların “mekân maddesi”
olarak nitelendirdiği bir sıvıyla dolu olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak “kartezyen akılla birlikte,
mekân mutlak olanın alanına girer. Özne karşısında Nesne’dir, “res cogitans”ın karşısında “res
extensa”dır, onda bulunandır, duyuları ve bedeni içerdiği için hâkim olandır” (Lefebvre, 2016:33).
Descartes ruhun varlığını tanımasına rağmen evrendeki oluşumu mekanik bulmaktadır.
Descartes’ın mekanik evren anlayışını kabul eden Kant, Leibniz ve Newton’un mekân
yaklaşımlarına cevap vermeye çalışarak mekân ve zaman ilişkisine odaklanmaktadır. Kant’ın mekân
anlayışı Leibniz ve Newton’a bir cevap niteliği taşıdığından burada öncelikle Leibniz ve Newton’un
mekân görüşlerine yer vermek gerekmektedir. Leibniz’in mekân anlayışının temel dayanağını
“monad”lar oluşturmaktadır. Monadlar, birbirine benzemeyen, bölünmez, canlı, dış güçlerden
etkilenmeyen, duyarlı, kendi içlerine kapalı, ruhsal ve yer kaplamayan enerji birimleridir. Böylece
Leibniz mekânın boş bir şey olduğunu ileri sürmektedir. Newton’da mekân anlayışı mutlak bir mekân
ve zaman ilişkisine dayanmaktadır. Bu anlamda Newton’a göre mekân boşluğu, zaman ise sonsuzluğu
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anlatmaktadır. Bu iki düşünürün mekân görüşlerine cevap arayan Kant’a göre mekân, mevcudiyeti,
zaman ise, mütevazi bir düzeni ifade etmektedir. Kant’ta mekân ve zaman “a priori”dir. Başka bir
deyişle mekân, insan bilincinde bulunan sezgisel tasarımlardır. “Eğer mekân derken her şeyi ve her
deneyimi zorunlu olarak kuşatan, dünyanın kendisi kadar gerçek bir şeyi kastediyorsanız, mekân
‘mutlak’tır. Ama mekân derken dünyanın kendisinin bir özelliği değil de dünyaya bakış tarzımızı,
kendi öznelliğimizin nihai sonucunu kastediyorsanız, mekân ‘göreli’dir” (Solomon & Higgings, 2017:
271-272).
Fenomen-idea, form-madde ve ruhsal-maddi gibi düalist yapıya karşı bütünsel bir varlığı ifade
eden “Dasein”i geliştiren Heidegger, Batı Felsefesi’nin geleneksel mekân anlayışına ve ikili yapısına
tepki gösteren ilk kişi olmuştur. “Dasein” bütün bir varlığı tanımlamakla birlikte “Dünyada
Olma/Orada Olma”yı ifade etmektedir. Heidegger’in farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Mekân ve
varlık arasındaki ilişkiye dikkat çeken Heidegger dünyada fark edilmeyen ve bilinmeyen var olanı
ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bütün var olanlar dünyada bulunduğundan var olanlar da mekâna
dahil olmaktadır. “Dasein, dünyada ilgili olduğu nesnelere yakın ya da uzak durarak mekân yaratır.
(…) Mekândaki nesneler, ‘ele alınmaya hazır’ bir özellik kazanır (…) Ele alınmaya hazır olan, gerçek
anlamıyla mekânda olmasına rağmen, gerçek anlamını zaman içinde insan eylemi aracılığıyla kazanır”
(Zack, 2019: 332). Bütün var olanları elinde tutan “Dasein” dünyayı açığa çıkarmak için varlığın
yapısını oluşturan zamansal öğelere vurgu yapmaktadır. Heidegger’in mekân anlayışı zaman ile
doğrudan ilişkilidir. “Zaman tüketen bu faaliyetler aracılığıyla kendimizi olası farklı gerçeklere doğru
yöneltir, varlığımızı tanımlarız” (Buckingham & Burnham & Hill & King & Marenbon & Weeks,
2017: 254).
Heidegger’in mekân algısının zaman odaklı olduğuna dikkat çeken Lefebvre, mekânın siyasal
olduğunu belirterek mekânı ekonomi-politik güçler çerçevesinde ve üretim ilişkileriyle üretilen bir
ürün olarak nitelendirmektedir. Ürün olarak bizzat üretime dahil olan mekân ürün-üretici olarak
ekonomik ve toplumsal ilişkilerin ve çelişkilerin gerçekleştiği stratejiler alanını ifade etmektedir.
Lefebvre stratejiler alanı olarak mekânın üç çeşit temsili olduğundan bahsetmektedir. Birincisi üretim
ve yeniden üretimi sağlayan mekânsal pratikler, ikincisi üretim ilişkileri çerçevesinde göstergelerle
tasarlanan mekân temsilleri ve üçüncüsü göstergelere ilişkin kompleks sembolleri içeren temsil
mekânlarıdır. Mekân bu üçlü temsiller çerçevesinde yeniden yapılandırılmaktadır. Bu anlamda
Lefebvre’e göre mekân, sadece kartezyen akılla ilişkili zihinsel, mantıksal ve sezgisel değildir. Mekân
zihinsel, toplumsal, siyasal ve ekonomik bir ürün olarak üretilmektedir. Ayrıca Lefebvre mekân-zaman
arasında bir ayrımı reddederek mekân-zaman ilişkisini bütünsel olarak ele almaktadır. Böylece
Lefebvre, Batı felsefesinin klasik düalist mekân anlayışına karşı çıkarak mekânı boş bir şey olmanın
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ötesinde toplumsal bir ürün olarak değerlendirmektedir. “Mekân, pasif, boş bir şey olarak ya da ‘ürün’
gibi, karşılıklı mübadelede bulunmaktan, tükenmekten ve yok olmaktan başka olmayan bir şey olarak
düşünülemez. (…) Mekân kavramı tek başına bırakılamaz ve statik kalamaz; diyalektikleşir: Ürünüretici olan mekân, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin dayanağıdır” (Lefebvre, 2016: 24).
Ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkilerin dayanağı olarak mekân, bedenler tarafından algılanıp
üretilmektedir. Enerjisiyle birlikte mekânı üreten ve ekonomik-politik güce direniş geliştiren bedendir.
Dolayısıyla mekânlar bedenler tarafından şekillendirilmektedir. Mekân hem bedenler hem de ekonomipolitik güçler tarafından tasarlanan ve üretilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ekonomik, siyasal ve
toplumsal ilişkilerin, çelişkilerin gerçekleştiği alanlar olarak mekânlar iletişim disiplinin alanına da
konu olmaktadır. Diğer bir deyişle mekân ve iletişim arasındaki ilişki, ekonomik, siyasal ve toplumsal
ilişkilerin ve çelişkilerin analizini sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda siyasal ve toplumsal
bir ürün olan mekânlar, taşıdıkları semboller ve kodlar aracılığıyla bilgi stratejilerine yol açan
göstergesel bir dil oluşturmaktadırlar. Mekân ve dil arasındaki ilişki bilgi ve teknik kullanımı
tarafından oluşturulan mekânların gizli bazı ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır. “Mekânın kodu hem
mekânda yaşamayı hem de mekânı anlayıp üretmeyi sağlıyordu. Bu kod basit bir okuma yöntemi
değildi; sözel işaretlerle (gösteren bir sürecin sonucu olan anlamlarıyla birlikte, kelimeler ve cümleler)
sözel olmayan işaretleri bir araya getiriyordu” (Lefebvre, 2016: 76). Lefebvre göstergeler dünyası
mekânın genel olarak yatay, dikey ve yeraltı olmak üzere üç boyutu olduğunu belirtmektedir. Yatay
mekân; itaati, dikey mekân; gücü ve yeraltı mekânı; ölümü simgelemektedir.
Bilgi stratejilerine dayalı mekânın birtakım kodlarını çözmeye ve deşifre etmeye çalışan
Lefebvre, mekânların merkezinin iktidar olduğunu öne sürmektedir. Bu anlamda ekonomi-politik
güçler tarafından üretim-tüketim ilişkileri çerçevesinde tasarlanan mekânlar toplumsal ilişkileri ve
çelişkileri belirlemektedir. Mekânlar sembolizm aracılığıyla bir yeri doğal güzelliklerinden çıkararak
ekonomi-politik güç tesis etmektedir. Ekonomi-politik güç de mekânı kendi ideolojisi ve üretim
ilişkileri çerçevesinde yeniden yapılandırmaktadır. Üretim ilişkileriyle yeniden yapılandırılan
mekânlar, merkeze ekonomik-politik gücü yerleştirirken periferiyi mekânın dışına itmekte ve
dışlamaktadır. Bu anlamda mekânlar merkez-periferi ilişkilerini şekillendirmekte ve yeniden
yapılandırmaktadırlar. Mekânlar, iletişimin gerçekleştiği alanlar olarak, toplumsal ilişkileri
dönüştürmeleri, toplumsal normları belirlemeleri nedeni ile ve toplumsal kodların çözülebilmesi için
analiz edilmesi gereken yapılardır. Mekânları analiz etmek ekonomi-politik gücün uyguladığı
hegemonyayı ortaya çıkarmaktadır.
Henri Lefebvre, Manuel Castels ve David Harvey 1960’lı yıllarda kenti ekonomi politik bir
bakış açısıyla analiz eden yaklaşımın içinde yer almışlar ve Marx’ın toplum teorisinden
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etkilenmişlerdir. Marx’a göre kentler sınıf mücadelesinin yaşandığı alanlardır ancak Marx kentler için
özel bir analiz yapmamıştır. Marx’ın kapitalist toplum teorisinden etkilenen bu düşünürler, kentleşme
dinamiklerini açıklayabilmek için Marx’ın teorisini yeniden yorumlamışlardır. Söz konusu yaklaşım,
kentleşme olgusunu sanayi birikim süreçleri çerçevesinde analiz eder.
Kentleşmeyi çeşitli boyutlarda ele alan Lefebvre sermaye yatırımı, kar, rant, ücret, sınıf
sömürüsü ve eşitsiz gelişim gibi kavramları kent analizinde kullanmıştır. Söz konusu boyutların ilkine
göre, kentsel gelişim kapitalist sistemin oluşum ve gelişimi ile ilgili bir süreçtir. İkinci boyutta, bir
kentin inşa süreci bir mekanın yaratılma sürecidir aslında, toplumsal faaliyetlerimiz ve ilişkilerimiz
mekanda gerçekleşir. Toplumsal örgütlenmenin bir parçasıdır mekan ve insanlar toplumsal ilişkileri
üzerine konuşurken aslında aynı zamanda üstü örtük bir şekilde bu ilişkilerin gerçekleştiği mekanı da
anlatırlar. Mekan insanların davranışlarını etkiler, insanlar da mekanı dönüştürürler. Bir diğer boyut
olarak; devletler mekanı toplumsal kontrol için kullanırlar. Devlet kurumlarının kentsel mekan
üzerindeki yerleşim yerleri iktidarın sağlanması anlamında çok önemlidir. Bir diğer boyutta, kapitalist
toplumda kent mekanının iki işlevi vardır; somut ve soyut işlev. Buna göre, somut mekan ile mekanın
kullanım değeri kastedilir ve mekan ihtiyacımızı karşılayan, üzerinde yaşadığımız bir alan olarak bir
değere sahiptir. Soyut mekan ile ise mekanın gerçekteki fiziksel kullanımının ötesinde mekanın bir kar
ve rant alanına dönüşmesi kastedilmektedir.
Lefebvre’in kentleşmeyi ele aldığı son boyut şu şekilde açıklanabilir; Marx’ın Sermaye
Birikim Yasası’na göre sermayenin bu birikimi direkt üretim sürecinin içinde ve artı değer yoluyla
gerçekleşmektedir. Otomobil üretimi sermayenin birikim sürecine bir örnektir. Lefebvre bunu
sermayenin birincil birikim aşaması olarak adlandırır. Kentsel mekan analizinde ise asıl olarak
sermayenin ikincil birikim aşaması üzerinde durur. İkinci aşamada kentsel mekan ve toprak, fabrikada
üretilen mallar gibi alınıp satılan bir mala dönüşür. Özellikle kriz dönemlerinde kentsel mekanlar kar
etmek için çekici hale gelirler. Yatırım yapılan topraklar sermayenin büyümesini sağladığı gibi,
kentlerin de özel bir şekilde gelişmesine yol açarlar.
Mekanlar ve Ekonomi-Politik Yaklaşım
Ekonomi politik yaklaşım sadece eleştirel bir yaklaşım değildir. Ekonomi politik, liberal
yaklaşımın da önemli alanlarından birisidir. Eleştirel ekonomi politik iletişim çalışmaları, tarihsel
maddecilik üzerine temellenir ve ekonomik güç ile kültürel biçimler arasında dolaysız ve dolayımlanan
bağlantıları araştırır. Ekonomi politik yaklaşım da kuşkusuz, diğer birçok yaklaşımda olduğu gibi kendi
içinde farklı kıstaslara göre kategorilere ayrılabilir.
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Mekânlar ekonomi-politik ilişkiler çerçevesinde yeniden yapılandırıldığından, burada mekânı
eleştirel ekonomi-politik yaklaşımla birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Ekonomi-politik
yaklaşım, siyasal ve iktisadi ilişkilere odaklanarak, üretim güçleri, üretim ilişkileri, egemenlik ve
denetim gibi ilişkileri incelemektedir. Ekonomi-politik yaklaşım kapitalist sisteme ve egemen güçlerin
ilişkilerine ilişkin eleştirel bir okuma yapmayı sağlamaktadır. “Ekonomide olanlar, toplumsal güç
ilişkilerini yansıtır ve etkiler. Kapitalist mülkiyet dengesiz sosyal güç yaratan bir kurumdur. Pazar ve
değişen kurumlar, dengesiz sosyal güce dayandıkları için siyasaldır. Dolayısıyla, ekonominin, siyasetin
ve toplumun incelenmesi birbirinden bağımsız olarak ele alınıp ayrılamaz” (Erdoğan & Alemdar, 2002:
312). Mekânsal pratiklerin temel dayanağını da ekonomi-politik unsurlar oluşturduğundan, mekân da
ekonomik ve siyasal bağlamla birlikte değerlendirmeyi gerektirmektedir.
Eleştirel ekonomi-politik yaklaşım Adam Smith, Karl Marx, Theodor Adorno, Graham
Murdock ve Peter Golding gibi Klasik Marksizm, Batı Marksizm ve Frankfurt Okulu alanlarında
çalışmalar veren çok farklı düşünürlerin görüşlerini içeren çok geniş perspektifli bir okuma
sunmaktadır. Klasik ekonomi-politik yaklaşımının savunucusu Smith, iktidarın iktisadi olana
müdahale etmediği serbest ekonomi anlayışını ileri sürerek piyasanın ve pazarın “görünmez bir el”
tarafından düzenlendiğini ifade etmektedir. “Görünmez el” bireylerin kendi bireysel çıkarlarını
gerçekleştirirken farkında olmadan kendiliğinden iktisadi olana katkı ve fayda sağlayacağı düşüncesini
içermektedir. Böylece “görünmez el” üretimin çeşitliliğini artırarak miktarı yükseltmeyi ve fiyatları
düşürmeyi sağlayarak ortalama bir piyasa dengesi kurmaktadır. Bu anlamda Adam Smith “laissez
passer laissez faire/bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düşüncesiyle, kıtlığa yol açan gelişmelerin
önlenerek toplumsal refaha ulaşılacağını belirtmektedir. Klasik ekonomi-politik yaklaşım kapitalist
sistemi pozitif olarak değerlendirmesine rağmen Adam Smith iş adamlarının işçileri sömürmesi gibi
olumsuz gelişmelere neden olacağına dikkat çekmektedir.
Adam Smith’in tersine, kapitalizmi tamamen negatif bir sistem olarak nitelendiren Karl Marx,
ekonomi-politik güçlerin bireylerin kendi çıkarlarıyla uyuşmayan edimlerde bulunmasına neden
olacağını öne sürmektedir. Böylece kapitalist sistem bireyin kendi emeğine yabancılaşmasını
sağlamaktadır. Kapitalist, sermayesiyle üretim süreçlerini ve ekonomik hareketleri belirleyerek kâr
elde etmekte ve sermayesini genişletmektedir. Kapitalist sistemin işlemesinde önemli emeği olan işçi
sınıfı ise kendi emeği ürünü satmak zorunda olan ve yine kendi emeğini para karşılığı almak zorunda
olan sınıftır. Bu anlamda kapitalist sistem, sermayeye sahip burjuva ile sermayesi olmayan işçi sınıfı
gibi ikili bir sınıf yapısına yol açarak işçi sınıfının burjuvazi tarafından sömürüldüğü dengesiz bir
sistemi getirmektedir. Dolayısıyla Marx’da ekonomi-politik yaklaşım negatiftir. “Marx, temelde,
kapitalizmin yapısının ve değer sisteminin, kapitalistleri, giderek daha fazla sermaye biriktirmeye
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doğru ittiğini ileri sürdü. Marx, değerin kaynağının emek olduğu şeklindeki görüşü temelinde
kapitalistlerin proletaryayı daha fazla sömürmeye yöneldiklerini böylece sınıf çatışmasını harekete
geçirdiklerini savunur” (Ritzer & Stepnisky, 2018: 61).
Marx’ın ekonomi-politik yaklaşımını, sadece ekonomik olana vurgu yapmasından dolayı
eleştiren Frankfurt Okulu düşünürlerinden Theodor Adorno ekonomik-politik yaklaşımı salt ekonomik
olanla değil, kültürel boyutuyla da ele almaktadır. Adorno’ya göre kapitalist sistem, kültürel ürünleri
de üretim-tüketim ilişkileri çerçevesinde kuşatarak sanatsal ve kültürel ürünlerin metalar olarak alınıpsatıldığı bir “kültür endüstrisine” yol açmıştır. Adorno müzik, resim, sinema ve tiyatro gibi kültürel
ürünlerin kitle iletişim araçlarıyla kültürü yozlaştırdığını dile getirmektedir. Böylece “kültür
endüstrisi” toplumları bilinçsiz, eğlence odaklı kitlesel yığınlara dönüştürmektedir. Adorno kapitalizmi
sadece ekonomik boyutuyla değil, kültürel boyutuyla da ele alarak ekonomik-kültürel bir bağ kurması
bakımından Marx’dan farklı bir bakış açısı getirmiştir.
Ekonomik-politik yaklaşımının önemli düşünürleri Murdock ve Golding ise ekonomi-politik
yaklaşımı, çok daha geniş bir perspektifle ve daha bütüncül olarak ele almakla birlikte özellikle medya
ve iletişim çalışmaları çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Ekonomi-politik yaklaşımı, toplumsal,
kültürel, ekonomik ve politik bütün boyutlarıyla birlikte değerlendirmektedirler. Murdock ve Golding
klasik ekonomi-politik yaklaşımı, alt yapı (ekonomi) ve üst yapı (kültür) gibi düalist bir yapı üzerinden
ele alarak sınırlı bir okuma sunması bakımından eleştirmektedir. Kültürel çalışmalara ise, alıcı ve ürünü
merkeze koyarak sisteme ilişkin sorunları görmezden gelmesi dolayısıyla karşı çıkmaktadır. Murdock
ve Golding ekonomi-politik güçlerin toplumsal ve kültürel ilişkilerini nasıl biçimlendirdiğini ekonomi,
politik, toplumsal, kültürel ilişkileriyle birlikte değerlendirerek ekonomi-politik yaklaşımı daha
işlevsel bir niteliğe taşımıştır. Golding ve Murdock’a göre ekonomik- politik güçler kitle iletişim
araçlarıyla kültürel ürünleri ve toplumsal ilişkileri yeniden yapılandırmaktadır. Golding ve Murdock
bu ilişkileri medyanın sahiplik yapısına ve medya çalışmalarına odaklanarak medya ve iletişim araçları
üzerinden incelemektedir. Kültürel ürünlerin ekonomi-politik güçler tarafından yapılandırarak medya
ve iletişim araçları üzerinden bireylere aktarılmasıyla toplumsal ilişkilerin yeniden inşa edildiğini
ortaya koymaktadırlar.
Bilgi İletişim Teknolojileri
Bilgi iletişim teknolojileri, bilgiye erişmek için bilgisayar ve iletişim teknolojileri aracılığıyla
bilginin oluşmasını sağlayan basılı, görsel, işitsel ve yazılı araçların bütününü ifade etmektedir. Diğer
bir deyişle bilginin gelişen sayısal teknolojiler aracılığıyla dijital ortamlarda üretilmesi, yayılması ve
depolanması anlamına gelmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin temeli endüstri 3.0’a dayanmaktadır.
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Endüstri 3.0 bilgisayarın özündeki mikro-elektroniğin kaynağını oluşturan transistörün makinelerle
iletişimin mantığının ve şifresinin kodlanmasını sağlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu anlamdaki en
büyük gelişme ise Intel mühendislerinden TED Hoff’un 1971’de mikroişlemciyi icat etmesiyle birlikte
bilgi işleme gücünün her yere dağıtılabilir hale getirilmesidir. İlk mikro bilgisayar Steve Jobs ve Steve
Wozniak’ın icadı Apple II olmuştur. Apple Computers bu nedenle Enformasyon Çağı’nın kurucu
efsanelerindendir. 1976’da ise Bill Gates ve Paul Allen, Apple II’un tasarım temelini oluşturan
Altair’in işleyişini BASIC’e uyarladılar ve önemli yazılımlardan biri olan Microsoft’u kurdular.
Böylece bilgisayar ağlarındaki gelişmeler ağlar oluşturma becerisini de mümkün hale getirmiştir.
Sonrasında ise opto-elektroniğe dayalı aktarım kapasitesindeki gelişmeler aktarım hatları kapasitesiyle
birlikte ileri anahtar ve yönlendirme mimarisiyle İnternet’in temelini oluşturmuştur.
Küreselleşme dediğimiz olguyu, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel boyutları ile bir bütün
olarak olanaklı kılan ve sermayenin yaygınlaşmasını sağlayan temel etken, 60’lı yıllardan başlayarak
ulaşım ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü değişim, yani daha hızlı ulaşım
araçlarının gelişmesi, bilgisayar teknolojilerinin geliştirilmesi, yetkinleştirilmesi ve yaygınlaşması ve
elbette internettir. İnternetin dünya çapında gelişmesi ve bir iletişimi sağlayabilmesi için bilgisayarlar
birbiriyle konuşabilen bir hale getirilmiştir. Bu anlamda ortaya çıkan TCP/IP bilgisayar ağları arasında
çok katmanlı bir iletişim bağlantısı sağlanarak çeşitliliğe yanıt verilebilmiştir. Sonrasında ise hızlı
telefon hattı modeme bağlanan bilgisayar, iletişimde önemli gelişmelere neden olarak katılımcılar
arasında e-posta ile iletişimi olanaklı kılmıştır. Böylece iletişim dünya çapında yaygın hale gelerek
“sanal cemaatler”i oluşturmuştur. Yeni bir teknolojik gelişme olan arama motoru “Word Wide Web”
ise katılımcılara istediği bilgiye kolayca erişme imkânı sunmuştur. Daha sonra ise istenen bilgiyi
bulunduran bilgisayar adresi URL ortaya çıkmıştır. Böylece internet dünya çapında bir ağ yaratacak
düzeye gelmiştir. Bütün bu gelişmeler bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasında temel altyapıyı
oluşturmuştur.
“Endüstri 4.0 çağdaş otomasyonu, veri değişimini ve imalat sanayini içeren jenerik bir ifadedir.
(…) Genellikle ‘mekanizasyon, seri üretim, otomasyon’ şeklinde sıralanan önceki üç sanayi
devriminden sonraki aşamaya dikkat çekiyor. Hatırlatmak gerekirse, Birinci Sanayi Devrimi su ve
buhar gücü kullanımıyla üretimi makineleştirdi. İkincisi elektrik enerjisiyle kitle üretiminin yolunu
açtı. Üçüncüsü de elektronik ve enformasyon teknolojisi aracılığıyla üretimde otomasyonu
gerçekleştirdi” (Kozanoğlu, 2018: 9).
Endüstri 3.0 makineleri programlanabilir otomasyon özelliğiyle otomatikleştirmiş, endüstri 4.0
ise makinelerin birbiriyle iletişime geçmesini sağlayarak verilerin analizini sağlamaktadır. Endüstri
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4.0’ın temelini; nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri aracılığıyla hizmetlerin interneti ve
sensörler aracılığıyla siber-fiziksel sistemler oluşturmaktadır. Nesnelerin interneti makinelerden
makinelere kablosuz iletişimi sağlamaktadır. Yapay zekâ teknolojileri ve robotlar nesnelerin
internetine örnek verilebilir. Bulut bilişim teknolojileri gibi hizmetlerin interneti ise büyük verilerin
depolanmasını ve erişimini sağlayan teknolojilerdir.
“Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi, en az yönetim çabası veya
hizmet sağlayıcı etkileşim ile hızlı bir şekilde karşılayan ve yayan, yapılandırılabilir bilgi işlem
kaynaklarını (ör. ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler) paylaşan bir havuza her yerde
uygun ve isteğe bağlı olarak ağ erişimi sağlayan bir model olarak tanımlamaktadır” (Carlin & Curran,
2012: 59).
Siber-fiziksel sistemler ise kendi kendini idare edebilen otomatik kontrol sistemlerinin duyu
organları olan sensörler aracılığıyla gelişen sistemlerdir. “Sensörler ve sensör sistemleri işlevlerini,
sensör yapısı, üretim teknolojisi ve sinyal işleme algoritmalarının birbirine bağlı etkileşimi yoluyla
başarırlar” (Kanoun & Trankler, 2005, 1497). Sensör yapısı, miktar, kuvvet, basınç, hız gibi mekânik,
sıcaklık, ısı gibi termal, akım, direnç gibi elektriksel, yoğunluk, geçirgenlik gibi manyetik
değişkenlerin algılanmasını içermektedir. “Üretim teknolojisi, üretilen tüm ürünlerin üretimini
sağlayan araçlar sağlar. Takım tezgâhları, dayanıklı mallar veya bileşenler üretmek için insan yapımı
malzemeler üzerinden belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan taşınabilir olmayan, güç tahrikli
imalat

makineleri

ve

sistemleridir”

(https://www.amtonline.org/AboutATM/Whatis

ManufacturingTechnology/). Sinyal işleme algoritmaları, her çeşit ses ve görüntüyü sayısal verilerle
kategorileyen kodlardır.
Bilgi iletişim teknolojileri akıllı telefonlar, akıllı TV’ler, akıllı arabalar, araç tanıma ve takip
sistemleri, deprem tanım sistemleri, GPS sistemleri, mobese sistemleri, tomografi ve emar cihazları,
modemler, uydular gibi çok çeşitli araçları içermektedir. Bütün bu sistemler bütünleşerek gündelik
hayatı ve yaşam alanlarını akıllı donanımlarla yapılandırmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri bilim,
eğitim, iletişim, haberleşme, bankacılık, mühendislik, tıp, ticaret ve ulaşım gibi çok çeşitli alanlarda
kullanılmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri bilgiye erişimi daha ucuz hale getirmekle kalmamış
iletişime hız kazandırmış ve yeni teknolojilerle alanların değişimine neden olmuştur. Bilgi iletişim
teknolojileri tarafından yeniden yapılandırılan ve tasarlanan yeni mekânlar; akıllı kentleri ortaya
çıkarmış ve geliştirmiştir.
Akıllı Kent Kavramı, Akıllı Teknolojiler ve Bilgi İletişim Teknolojileri
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Akıllı kent, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak akıllı
teknolojiler aracılığıyla tasarlanan yeni yaşam alanlarıdır. Başka bir deyişle akıllı kent, yaşam
standartlarını ve kalitesini artıran, gelişmiş ve ucuz hizmet sağlayan insan faktörünün arka plana itildiği
teknolojik araçların hâkim olduğu tasarımları içermektedir. “Akıllı kent, kısaca, sürdürülebilir bir
yaşam ve kentleşme için teknolojinin kentlere uygulanması olarak tanımlanabilir” (Terzi & Ocakçı,
2017: 12). Akıllı kentler sürdürebilirlik ve iletişim gibi iki önemli ölçüt üzerine kurulmuştur.
Sürdürülebilirlik; olumsuz çevresel etkilerin ve karbon salınımının minimuma indirildiği, kaynakların
verimli kullanıldığı ve bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilebildiği bir ortamı içermektedir.
İletişim ise; bireylere her an daha detaylı, hızlı ve etkin bilgiye erişim ve veri toplama imkânı sunan
ortamı ifade etmektedir. “Akıllı kent yaklaşımı; kentleşme sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini
önlemek üzere, ekosistemin bilişim teknolojileri tabanlı bilgi yönetimine odaklanmaktadır.
“Dijital/Sayısal Kent” ve “Zeki/Akıllı Kent” kavramlarına referans veren akıllı kent; sosyal ve çevresel
sürdürülebilirlik kadar altyapı mekanizmalarının akıllı işletimlerine odaklanan sanal bir varlık olarak
da tanımlanmaktadır” (Kayapınar, 2017: 14).
Akıllı kentler, akıllı altyapı, akıllı bina, akıllı eğitim, akıllı enerji, akıllı güvenlik, akıllı sağlık,
akıllı su, akıllı ulaşım, akıllı yönetim gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Akıllı altyapılar, akıllı borular
ile suyu denetleyen atık su yönetimi ve çöp doluluk oranını ve kokusunu ölçen atık yönetimi gibi
sistemleri içermektedir. Akıllı binalar, binaya izinsiz girişi denetleyen güvenlik sistemleri, ısıyı kontrol
eden ısıtma sistemleri, yangın algılama ve bastırma sistemleri, akıllı atık, enerji ve su sistemleri ve
yeşil alanı olan yapılardır. Akıllı eğitim, akıllı tahtalar, elektronik kütüphaneler, uzaktan eğitim gibi
sistemlerle sağlanan eğitim-öğretimdir. Akıllı enerji, enerji tasarrufunu sağlayan akıllı sayaçlar gibi
sistemlerden oluşmaktadır. Akıllı güvenlik, asayişi sağlamak ve suç unsurlarını azaltmak için
caddelere/sokaklara yerleştirilen kamera sistemleri; mobese sistemlerini içermektedir. Akıllı sağlık,
“elektronik-sağlık ve mobil-sağlık hizmeti veren akıllı medikal cihazların kullanıldığı sistemdir. Mobil
uygulamalar ile hastanın tedavi aşamaları uzaktan takip edilebilir, (…) elektronik reçeteler
düzenlenebilir” (Gürel, 2017: 66). Ayrıca hastanın derisinin altın yerleştirilen çipler ile hastanın
uzaktan tedavisi yapılabilir. Akıllı ulaşım, araç takibi, trafik kontrol sistemleri, akıllı durak, akıllı park
sistemlerinden oluşmaktadır. Akıllı yönetim, vatandaşların taleplerini e-devlet hizmetleri üzerinden
karşılanmasını sağlayan sistemlerdir.
“Bir kentin akıllılaştırma sürecinde en önemli konu nesnelerin internetidir. Nesnelerin
internetini birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan fiziksel ve sanal şeyleri/nesneleri
birbirine bağlayarak ileri düzeyde hizmetleri mümkün kılan altyapı olarak tanımlamak mümkündür”
(Internet of Things Global Standards Initiative, 2012’den akt. Terzi & Ocakçı, 2017: 12). Bu anlamda
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akıllı kentlerin tasarlanmasında etkili olan teknolojilerin makineden makineye iletişim, bulut
teknolojileri ve sensörler olduğu söylenebilir. Makiden Makineye (M2M) iletişim bilgi iletişim
teknolojileri aracılığıyla makinelerin kendi aralarında iletişim kurmasına dayalı bir sistemdir. Bulut
teknolojileri, büyük verilerin toplanmasını, işlenmesini ve depolanmasını sağlamaktadır. Akıllı kentin
kalbi olarak nitelendirilebilecek sensörler ise topladıkları bilgileri akıllı sistemlere aktarmaktadırlar.
Akıllı kentlerin temel fikri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’den çıkmış olsa da
en ileri uygulamaları Asya ülkelerinde görülmektedir. Dünyadaki akıllı şehirlere Los Angeles, New
York, Miami, Seattle, San Francisco, Washington DC, Londra, Barselona, Amsterdam, Berlin, Paris,
Stockholm, Singapur, Seul, Tokyo, Hong-Kong, Sydney, Melbourne, Dubai, Abu Dabi, Katar, Suudi
Arabistan, Santiago, Rio de Jenerio örnek verilebilir. Singapur ve Dubai gibi kentler kahverengi
alanların (verimsiz, kurak, çöl gibi) yeşil alana dönüştürülmesi konusunda başarılı örneklerdir.
“Barselona eski dünya ile yeni akıllı dünya arasındaki potansiyel uyumu göstermek için ideal bir kenttir
ve kahverengi alan tipi kent mühendisliğinin güçlü bir örneğidir. (…) Barselona ihracatın değerini
kavrayan IoE (Her Şeyin İnterneti) teknolojisinde öncülük açısından da güçlü bir konuma sahiptir”
(Herzberg, 2017: 169-172). Güney Kore’deki Songdo kenti, bilgi iletişim teknolojileriyle ev, hastane,
şirket ve kamu kurumları sistemlerini birbirine bağlamaktadır. “Yeraltında kurulu bir vakum sistemiyle
toplanan çöpler gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir” (Rose, 2019: 137).
Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanılarak Yaratılan Akıllı Kentlerin Tasarladığı Yeni Kentsel
Sistem
Akıllı kent projeleri, kentin artan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çözüm olarak ortaya
çıkmıştır. Akıllı kent projelerinin ortaya çıkmasında biyoçeşitliliğin azalması, doğal kaynakların ve
enerji kaynaklarının tükenmesi, gelir adaletsizliği, kentleşme, küresel ısınma ve iklim değişikliği,
küreselleşme ve nüfus artışı gibi sorunlar etkili ve belirleyici olmuştur. Bu sorunlara çözüm arayışı
sonucu bilgi iletişim teknolojileri ile tasarlanan yeni mekânlar yeni bir kentsel düzeni de beraberinde
getirmiştir. Akıllı kentlerin gerçekten kentlerin dinamiğine göre tasarlanıp tasarlanmadığı, kentlerin
sorunlarına yönelik çözüm üretip üretmediği sorusunu da ortaya koymaktadır. Ayrıca yeni mekânlar
bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla tasarlandığından yüksek maliyete sahip olarak yüksek bütçe
gerektirmektedir. Bu anlamda yeni mekânlar kapitalist ve küresel sisteminin temel problemi olan
uluslararası ekonomik eşitsizlik ve dengesizlik sorununu da gündeme getirmektedir. Bilgi iletişim
teknolojileri kullanılarak yaratılan akıllı şehir sistemlerine yönelik teknolojilerin gözetimi arttırıp
artırmadığı konusu da ayrı bir sorun teşkil etmektedir.
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Küreselleşme sürecinde gelişmiş ülkeleri az gelişmişlerden ayıran faktör, geçmişte olduğu gibi
sanayileşmiş olmaları değil teknoloji üretebilmeleridir. Gelişen yeni teknolojiler birçok anlamda
gündelik hayatı kolaylaştırıp yaşam standartlarını arttırsa da kentlerin güvenliğinin sağlanması adına
kameralar ve mobeseler tarafından kuşatılan yeni mekânlar, bireyleri sürekli bir kontrole maruz
bırakabilmektedir. Bu anlamda özel ve mahrem alanların da kamusal alana tahsis edildiği toplumdan,
toplumun bütün çıplaklığıyla görünür kılındığı şeffaf bir topluma geçilmektedir. Şeffaflık, mahremiyeti
ve mesafeyi ortadan kaldırmak, geçirgenlik, gösteriş demektir. “Şeffaflık dünyası her şeyin sergilendiği
bir dünyadır” (Han, 2018: 106). Her şeyin sergilendiği dünya ise panoptikon kontrolün gerçekleştiği
bir dünyadır. Panoptikon İngiliz filozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham tarafından tasarlanmış
bir hapishane modelidir. Dairesel olarak tasarlanmış bir hapisanenin en tepesinde gardiyanların tüm
katları sürekli olarak gözetlendiği bir kule bulunmaktadır. Böylece mahkumlar gözetlenmedikleri
zaman bile sürekli olarak gözetlendiklerini düşünerek kurallara uymaktadırlar. Bentham tarafından
geliştirilen bu hapishane modelinden yola çıkarak Michel Foucault, modern toplumlardaki bireylerin
gözetim altına alındığı ve gözetim araçlarıyla yönetildiğini ileri sürmektedir. Bu öz-denetimi sağlayan
en önemli araçlar ise bilgi iletişim teknolojilerinin araçları olan kameralar ve mobeselerdir. Bu anlamda
kameralara yakalanma ve cezalandırılma korkusu modern bireyi olduğundan çok farklı davranmaya
itmektedir. Bu sistem adeta bireyi bir robot gibi davranmaya iterek bireyi makineleştirmektedir.
Gözetim, iktidarı ele geçiren sınıfın diğer sınıflar üzerinde bir baskı aygıtı olarak devletin ortaya
çıkması ile başlamıştır. Tasarımlanmış gözetim toplumuna geçiş ise kapitalizmle birlikte
gerçekleşmiştir. Burada söz konusu olan toplumsal yaşamın sistematik olarak denetlenmesi olmuştur.
Toplumsal yaşamın sistematik olarak denetlenmesi demek olan gözetim konusunu ilk kez Marx dile
getirmiştir. Marx’a göre gözetim, emek ve sermaye arasındaki mücadelenin bir unsurudur. O’na göre
kapitalizmin gelişmesi ile birlikte artık, emeğin köleci düzen yöntemleriyle çalıştırılması mümkün
olmayacaktı. Burjuvazi, kendi emeklerini biçimsel de olsa özgürce satabilecek hale gelmiş olan işçi
sınıfını, en düşük maliyetle en yüksek üretimi sağlayacak şekilde çalıştırabilmek için, gözetleme,
izleme, ve disiplin mekanizmalarına başvurmak zorunda kalacaktı. Ancak gözetim konusu, çarpıcı ve
ayrıntılı bir analize uğratılmak için, Michel Foucault’yu beklemiştir. Foucault, gözetimi sadece örgütler
açısından değil, toplumun genelinde daha geniş bir disiplin bağlamında ele almış ve ondan sonra
gözetim, sosyal teoride merkezi bir öneme sahip olmuştur. Foucault, modern toplumda gözetimi
anlatmak için yukarıda ele alındığı üzere, Bentham’ın “Panoptikon” metaforunu kullanmıştır.
Bilgi iletişim teknolojileriyle yaşanan gelişmeler süperpanoptikon, sinoptikon, omniptikon gibi
çok farklı gözetim türlerini de ortaya çıkarmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler gözetimi kapalı alanlardan açık alanlara da taşıyarak daha genişletilmiş ve kapsamlı
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süperpanoptikona dönüştürmüştür. Akıllı kentlerin güvenliği amacıyla kullanılan kameralar ve
mobeseler gibi. Thomas Mathiesen tarafından ortaya konulan sinoptikon, bireylerin bulundukları
yerden koparılmadan, siber mekânlar üzerinden başkalarının hayatlarını gözetlemesidir. Omniptikon,
bireyin gönüllü olarak rızasını göstererek görünür olduğu ve gözetime tabi olduğu gözetimi ifade
etmektedir. Siberoptikon ve omnioptikon ise özellikle Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya
hesapları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bireyler internet aracılığıyla hem rıza göstererek kendi özel ve
mahrem alanlarıyla ilgili içerikleri beğenilmek, takip edilmek amacıyla görünür kılarak gözetime
açmaktadırlar hem de kendileri gibi diğer bireylerin paylaşımlarını takip ederek ve beğenerek onları
gözetmektedirler. Bilgi iletişim teknolojileri her zamanınkinden çok daha geniş ve kapsamlı bir
gözetime imkân tanımaktadır. Bilgi iletişim teknolojileriyle tasarlanan akıllı şehirler de bu gözetimi
arttırmaktadır. Akıllı kente özgü uygulamalardan biri olan araç takip sistemleri bireylerin her an nerede
olduklarının tespit edilmesini sağlamaktadır. Bir diğer uygulama; e-devlet uygulamaları ise bireylerin
tüm bilgilerini siyasal güçlere açık hale getirmektedir. Yine hastaneler ve güvenlik sağlamak amacıyla
binalarda kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemleri de gözetimi sağlayan uygulamalardır.
Gözetim dışında, akıllı kentler siber güvenlik açısında da sorunlarla karşı karşıyadır. Bilgi
iletişim teknolojileri aracılığıyla akıl almaz bir verinin dolaşımda bulunduğu ortamlar, hackerlar gibi
bilgiyi açığa çıkaran bireyler nedeniyle güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaktadır. Bu anlamda
bilgi iletişim teknolojileriyle donatılmış bir kentin ve devletin güvenliği risk atına girebilmektedir.
Kötü niyetli kişilerce ele geçirilen bilgiler bir devletin sarsılmasına ya da yok olmasına bile yol açabilir.
Ayrıca bilgi iletişim teknolojileri ekonomik açıdan gücü elinde bulunduran ulusların elinde
toplandığından akıllı kentler, ekonomik gücü merkeze yerleştirirken ekonomik gücü olmayanı
dışlamaktadır. Akıllı kentler çok yüksek maliyete ve bütçeye sahip yenilikçi ve ekonomisi güçlü olan
Güney Kore, Singapur, Almanya, Japonya, Hollanda, ABD gibi merkezlerde uygulanabilmektedir.
Belli sorunlara çözüm olarak ortaya çıkan akıllı kentler bu anlamda yoksul ülkelerin ve periferinin
geleceğini güvence altına almamaktadır. Bu nedenle akıllı kentler merkez-periferi düalist yapıları
üzerinden şekillendiğinde ötekileştirme pratiklerini de ortaya çıkarmaktadır. Böylece akıllı kentler,
dengesiz ve eşit olmayan yeni bir dünya düzenini beraberinde getirmektedirler.
Sonuç
Mekânlar, sürekli etkinliklerin gerçekleştiği alanlar olarak her zaman keşfedilmeyi
beklemektedir. Bu anlamda mekânlar, sembollerin ve kodların çözümlenebileceği bir oyun bahçesidir.
Mekânı okumak ve çözümlemek ekonomi, politik ve toplumsal ilişkilere ilişkin birçok bilgi stratejisini
ortaya çıkarmaktadır. Dilin işaretlerinden yola çıkan bilgi, anlam ve işaretleri taşıyarak, içine yerleştiği
bir mekân oluşturmaktadır. Bunu gerçekleştiren ise mekân-bilgi-iktidar arasındaki ilişkidir. Bilgi ve
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gücü elinde bulunduran iktidarlar mekânların yeniden yapılandırılmasında etkili rol oynamaktadır.
Mekânların ve kentlerin inşa edilmesinde iktidar ve iktisadi güçlerin yatırımlarının kullanılması
mekânı ekonomik-politik bir çerçeveye oturtmaktadır. Bu nedenle mekân, ekonomik-politik bir
yaklaşımla okunmaktadır. Mekânlar, günümüzde sadece ekonomi-politik güçlerce değil, ek olarak,
gelişen bilgi iletişim teknolojileriyle de birlikte yeniden tasarlanmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri
ile tasarlanan yeni mekânlar -akıllı kentler- gündelik hayatı ve toplumsal ilişkileri de yeniden
yapılandırmaktadır. Günümüz toplumsal yapısını anlamak adına büyük bir laboratuvar olan mekânlar
analiz edilmeyi gerektirmektedir.
Kapitalizm ve küreselleşme, var olan mekânları ele geçirmekle kalmayarak kendi mekânlarını
üretmeye başlamıştır. Kentleşme adı altında bunu gerçekleştiren kapitalizm, farklılıkları ortadan
kaldırmakla birlikte doğayı da yok etmektedir. Kentsel mekan, kentlerin merkezleri dahi, ekonomik
küreselleşmenin sonucu ortaya çıkan tüketim toplumu ve onun dinamikleri tarafından, yani sermayenin
çıkarlarına göre yeniden tasarlanmaktadır. Önce kenti yok eden ekonomi-politik güç sonra kenti
yeniden yapılandırarak yol açtığı sorunları çözmeye çalışmaktadır. Bu anlamda mekân sürekli olarak
çelişkilerin ve çatışmaların içerisindedir. Son yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği, artan nüfus,
küreselleşme, kaynakların tükenmesi gibi gelişmeler ekonomi-politik güçleri bu sorunları çözmeye
ilişkin arayışlara sürüklemiştir. Akılı kent projeleri bu çözüm arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmış
ve gelişmiştir.
Akıllı kentler nesnelerin interneti, bulut teknolojileri ve sensörler gibi bilgi ve iletişim
teknolojileri aracılığıyla tasarlanmaktadır. Böylece internet kentlerle ilgili verilerin toplanmasını
sağlamaktadır. Akıllı kentler, çok büyük bir miktarda veriyi içermektedir ve bir hesabın başkasının
eline geçmesi –hackleme- olayları, akıllı kentler için veri güvenliği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu
anlamda akıllı kentler siber güvenlik sistemlerini geliştirmelidirler. Akıllı kentler sadece büyük veri
akışı konusunda değil, daha fazla kamera ve monitörler ile donatılması nedeniyle gözetim konusunda
da sorunlara neden olmaktadır. Akıllı kent projeleri, çevre kirliliğini azaltma gibi ekosistemi koruma,
kazaları azaltma, trafik sorunlarını çözme gibi kentleşme sorunlarına çözüm bulma yararlarının
yanında, ağırlıklı olarak ekonomisi güçlü ülkelerde inşa edilme, gücü temsil etme, gözetim ve denetimi
artırma gibi zararları da içermektedir.
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ÖZET
Üçüncü Sinema, Birinci ve İkinci sinemadan farklılık arz eden bir yapıya sahiptir ve kapladığı alan ilk
bakışta önemsiz görünür. Ancak Üçüncü Sinema, ortaya çıktığı 1960 ve 1970’ler boyunca dünya
toplumlarını ilgilendiren temel problemler üzerine eğilmiştir. Kültürel ve toplumsal özgürleşimin, hak
eşitsizliğine başkaldırının, görünür olmanın, dengesizlikler arasında denge kurmanın ve bu düşünceleri
kitlelere aktarmanın sineması haline gelmiştir. İlk kez Arjantinli yönetmenler Fernando Solanas ve
Octavio Getino tarafından kavramsallaştırılmıştır. Birinci ve İkinci sinemanın geleneklerinden uzaktır
ancak onlardan tam olarak kopuk bir öze de sahip değildir. Gerektiğinde onları anlatım diline entegre
eden bir yapıya sahip olabilmektedir. Onlardan temel olarak ayrıldığı nokta, toplumu ve kültürü
kapsayan çelişkilere eleştirel bir bakış sunmak ve farkındalık yaratmaktır. Bu bakımdan, çalışma,
Üçüncü Sinema ile politik eleştirel tavrın karşılıklı ilişkisinin nasıl dönüştüğü ve sinemasal anlatılarda
kendisine nasıl yer bulduğu problemi üzerine temellendirilmiştir. Bir filmin Üçüncü Sinema alanına
dahil edilebilmesinin koşullarının politik olanla ilişkisini irdeleme amacı ise çalışmada, Handan
İpekçi’nin Babam Askerde (1994) ve Yeşim Ustaoğlu’nun Güneşe Yolculuk (1999) filmleri üzerinden
sağlanmaya çalışılmıştır. Gerekli bulguları sağlamak için F. Solanas, O. Getino ve P. Willemen’in
Üçüncü Sinema teorileri ve betimsel film analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, bir filmin
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toplumu ilgilendiren bir konu hakkında politik-eleştirel bakışa sahip olmasının ve izleyiciyi bu yönde
bilinçlendirip harekete geçirmesinin, Üçüncü Sinema alanına dahil edilebilmesi için yeterli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üçüncü Sinema, Babam Askerde, Güneşe Yolculuk.
ABSTRACT
The Third Cinema has a structure that differs from the First and Second cinema, and the area it occupies
seems insignificant at first glance. However, during the 1960s and 1970s, the Third Cinema focused
on the fundamental problems of world societies. It has become the cinema of cultural and social
liberation, rebellion against inequality, being visible, balancing between imbalances and conveying
these ideas to the masses. It was first conceptualized by Argentinean directors Fernando Solanas and
Octavio Getino. It is far from the traditions of the First and Second cinema, however it does not have
a completely disconnected essence. It can have a structure that integrates them into the same language
of expression if necessary. Their main distinction is to provide a critical insight into the contradictions
involving society and culture and to raise awareness. In this aspect, the study is based on the question
of how the relationship between the Third Cinema and the political critical attitude transforms and how
it finds its place in the film narrative. The aim of the study is to examine the relationship between the
conditions of considering a film in the Third Cinema area and the political one through Handan İpekçi's
Babam Askerde (1994) and Yeşim Ustaoğlu's Güneşe Yolculuk (1999). In order to provide the
necessary findings, the Third Cinema theories of F. Solanas, O. Getino and P. Willemen and descriptive
film analysis were used. As a result of the study, it was concluded that a film should have a politicalcritical view on a topic of interest to the society and to raise awareness and mobilize the audience in
this direction.
Key Words: Third Cinema, Babam Askerde, Güneşe Yolculuk.
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GİRİŞ
Üçüncü Dünya’da 1960’ların ruhuyla özdeş biçimde uyanışa geçen Üçüncü Sinema, Fernando
Solanas ve Octavio Getino’nun Üçüncü Bir Sinemaya Doğru adlı manifestosuyla anlamını bulmuş;
serüvenine 1980’lerde kapsamını genişleterek devam etmiştir. Üçüncü Sinema’nın kökenini, İkinci
Dünya Savaşı sonrası Üçüncü Dünya ülkelerinde gelişen anti-emperyalist tutum oluşturur. Elbette
oluşumunda 1920’lerdeki Sovyet sineması, İkinci Sinema ve 1959 Küba Devrimi’nin etkisi göz ardı
edilemez. İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren dünyayı etkisi altına alan ticari sinemaya karşın gelişen
Avrupa akımlarından Yeni Gerçekçilik, Üçüncü Sinema için özellikle ufuk açıcı olmuştur.
Hollywood’un izleyiciyi pasivize eden sineması ile Avrupa’nın bireye odaklanan sineması, toplumsal
mücadelede işlevsiz ve zararlı görülmüş, politik ve hatta militan bir sinemanın gerekliliği
savunulmuştur. Üçüncü Sinema, ilk ortaya çıktığı tarihlerde Amerika ve Avrupa kökenli sinemacılarca
önemsenmese de sinemanın politik işlevine yaptığı vurguyla 1980’lerden itibaren önemsenmeye
başlanmıştır (Çetin-Erus, 2007: 46;19;47, Wayne, 2017: 16).
Üçüncü Sinema’nın diyalektiği ile ilgili farklı yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Espinosa’nın
tanımlamaları, Birri’nin yaklaşımları ile ilerleme kaydeden; Solanas ve Getino’nun manifestolarındaki
değerlendirmeleriyle son halini alan Üçüncü Sinema kavramı, 1982’de Gabriel’le birlikte
geliştirilmeye başlanmıştır. Gabriel’in teorisi, Batılı teorisyenlerin Üçüncü Sinema’ya ilgilerinin
oluşmasını sağlamıştır. Ardından Chanan, Burton ve Willemen gibi isimlerle Üçüncü Sinema’nın
kapsamı çeşitlilik kazanmıştır. Bu noktadan itibaren, coğrafi sınırlılık, işlenen konu ya da kullanılan
estetik üslup noktasında katı belirlenimler yoktur. Önemli olan dünyanın kavranış ve konunun ele alınış
biçimidir, yani politize etme durumudur. Bu bakımdan çalışma, Üçüncü Sinema’nın dönüşen koşulları
ve politize etme durumunu irdelemek üzerine temellendirilmiştir. Bir filmin Üçüncü Sinema alanına
dahil edilebilmesinin koşulları, Handan İpekçi’nin Babam Askerde (1994) ve Yeşim Ustaoğlu’nun
Güneşe Yolculuk (1999) filmleri üzerinden saptanmaya çalışılmış; Solanas ve Getino ile Willemen’in
Üçüncü Sinema teorileri ve betimsel film analizi yöntemi kullanılmıştır.
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ÜÇÜNCÜ DÜNYANIN VE SİNEMANIN KÖKENİ
Üçüncü Sinema’nın doğumu, sinema tarihinin farklı noktalarına yerleştirilmiş zaman
aralıklarında gizli görünür. Tam olarak ne zaman ya da hangi kapsamda ortaya çıktığını söylemek ve
çerçevesini çizmek mümkün değildir. Kökeninin Solanas ve Getino’nun Üçüncü Bir Sinemaya Doğru
manifestosuna dayandığına dair genel kabulün yanı sıra kökeni ve kapsamıyla ilgili alternatif fikirler
de söz konusudur. Bunlar, Gabriel, Chanan, Burton, Willemen ve Wayne gibi isimlerin fikirlerini
kapsarken; Clyde Taylor gibi Çin’in ilerici yönetmenlerinin 1936’da Üçüncü Sinema’nın atası
sayılabilecek girişimlerde bulunduğunu ve Üçüncü Sinema’nın onlara çok şey borçlu olduğunu belirten
daha ileri iddia sahipleri de bulunmaktadır. Ancak herkesin üzerinde fikir birliği taşıdığı yegane görüş,
Üçüncü Sinema’nın Üçüncü Dünya’nın koşulları altında çıktığı ve o koşullardan bağımsız
düşünülemeyeceğidir. Kısacası, Üçüncü sinemayı anlamaktaki önkoşul Üçüncü Dünya’nın varoluş
diyalektiğini anlamaktan geçmektedir. Bu bağlamda ilk cevap verilmesi gereken soru hangi ülkelerin
Üçüncü Dünya başlığı altında yer aldığıdır.
Üçüncü Dünya’nın Gelişimi ve Tarihçesi
Üçüncü Dünya kavramı, nüfusbilimci Alfred Sauvy tarafından 1950’ler Fransa’sındaki
aristokrat, burjuva ve halk kitlesini tanımlamakta kullanılan third estate sistemine uygun olarak
geliştirilmiştir. Buna göre, Birinci Dünya, kapitalist Batı ülkeleri ile Avustralya ve Japonya’yı; İkinci
Dünya, sosyalist blokta yer alan ülkeleri ve Üçüncü Dünya bu ikisi dışında kalan ülkeleri
kapsamaktadır (Shohat ve Stam, 2014: 25). Söz konusu kavram, Ma’ya göre yalnızca iki boyuttan
anlaşılabilir: Ekonomik ve politik. Ekonomik boyut, ülkeleri merkez ve çevre; politik boyut ise
kapitalist, sosyalist ve bağlantısızlar şeklinde sınıflandırır (Ma, 1998: 344).
Pierre Jalée de Ma’ya benzer biçimde, Birinci, İkinci ya da Üçüncü Dünya olarak tanımlanan
temel bölünmeyi yaratan şeye kapitalizm ve sosyalizmin neden olduğunu öne sürer. Bütün bu ayrımlar,
az gelişmiş ve gelişmiş olmanın arasındaki geniş uçurumu tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler,
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dünyayı “planlı ekonomileri olan ülkeler” –sosyalist- ve “piyasa ekonomisine sahip ülkeler” –
kapitalist- olmak üzere ikiye ayırmıştır. Piyasa ekonomisine sahip ülkeler ise kendi içinde “gelişmiş”
ve “gelişmekte olan” ülkeler olarak ikiye ayrılmıştır. Gelişmekte olan ülkelere karşılık gelen Üçüncü
Dünya ülkeleri dünya nüfusunun yarısını oluştururken, dünyanın gayri safi milli hasılasının -Birinci
Dünya yüzde 60’ına ve İkinci Dünya yüzde 30’una- yalnızca yüzde 11.5’ine sahiptir (Jalée, 1969: 3;7).
Ekonomik sınıflandırma bağlamında değerlendirildiğinde, Üçüncü Dünya tanımının
sömürgecilik ve ırkçılık kavramlarıyla birlikte ele alınması da olağan bir durum haline gelmektedir.
Çünkü Üçüncü Dünya, emeğin bölünmesi yoluyla yaratılan yapısal dezavantajların oluşturduğu
sömürge süreci tarafından şekillendirilmiştir. Üçüncü Dünya kavramıyla tanımlanan ülkeler, geri
kalmış, az gelişmiş, ilkel, fakir, sanayileşmemiş, beyaz olmayan (ırk), doğu-güney (coğrafi) olarak
nitelendirilmiştir. Buna karşın, Üçüncü Dünya’nın kendini tanımlama biçimi değişim göstermeye
başlamıştır. Üçüncü Dünya, Vietnam ve Cezayir’deki anti-sömürgeci mücadelenin yarattığı güçlü
dalganın etrafında birleşmiştir (Shohat ve Stam, 2014: 25). Özellikle 1955’te bağlantısız ülkeler
tarafından düzenlenen Bandung Konferansı’nın ardından tam anlamıyla varlık kazanan ve 1960’larda
rağbet görmeye başlayan Üçüncü Dünya, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin başarma
dürtüsünde karşılık bulmuştur. Bu dürtü aynı zamanda Üçüncü Dünya’nın kabul edilebilir anlamını
kazanmasını sağlamıştır (Armes, 2011: 90).
1960’lara dek Latin Amerika’da Brezilya, Meksika ve Asya’da Hindistan, geniş bir iç pazara
sahip olmaları sebebiyle, devlet ve batının çıkarlarıyla uyumlu endüstriyel bir gelişim kaydetmeye
başlamışlardır. Endüstrileşmedeki düzenli gelişim, 1960’lara gelindiğinde Üçüncü Dünya’da artmakta
olan ulusal bilinçle birleşmiş ve sosyalist devrim çağının Üçüncü Dünya ülkeleri için başladığına dair
inanç ortaya çıkmıştır. 1960’ların halet-i ruhiyesi içinde anti-kolonyal mücadele, Vietnam savaşına
karşı duruş, öğrenci direnişleri, Amerika’daki siyahi bilinçlenme, Latin Amerika’daki silahlı gerilla
grupları oluşmuştur. Bu etmenler, Fanon, Che Guevara ve Ho Chi Minh gibi isimlerin faaliyetleri ile
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bezenen ve üç kıtaya yayılan devrim mitini yükseltmiştir (Chaliand, 1978: xv). Bu mit sinemanın da
devrimci bir yöne doğru işlerlik kazanmasını sağlamıştır.
Üçüncü Sinema: Devrimci Bir Sinemaya Doğru...
1930’larda doğup 1960’larda film yapımlarına başlayan yönetmenlerde Üçüncü Dünya’nın
devrimci isteğinin yansımaları görülmektedir. Türkiye’de Güney, Brezilya’da Rocha, Bolivya’da
Sanjinés, Senegal’de Sembene, Şili’de Littin, Arjantin’de Solanas ve Getino tam da bu ruhu yansıtan
filmler ortaya koymaktadırlar. Bu yönetmenler, Cinema Novo, Nueva Ola ya da Cinema of Popular
Unity gibi yeni sinema hareketlerini yaratan kuşağın temsilcileridirler. Her biri, sinemanın politik
işlevine inanç duymaktadır. Yer verilen film konuları arasında, adaletin işlememesi, siyahi elit
tabakanın yozlaşması, taşranın az gelişmişliği gibi konular vardır. Yüzeysel gerçekliklere saplanıp
kalmayı reddetmektedirler. Bu yönleriyle 1970’lere gelindiğinde siyasal yönetimler tarafından ağır
yaptırımlara maruz bırakılırlar. Çünkü değişim isteği, devlete karşı yürütülen bir faaliyetten farksız
görülür. İsteklerini dile getiren yönetmenler, sansüre uğramış, hapse atılmış ya da sürgüne
gönderilmişler1 ve bu yolla susturulmaya çalışılmışlardır. Baskılara karşı yönetmenler tarafından
geliştirilen karşı duruş, Yılmaz Güney’in Sürü (1979) ve Yol (1982) filmlerinde sembolleşmiştir
(Armes, 2011: 210-215).
Üçüncü Sinema’nın kapladığı alan dünya sinemasının küçük bir kısmını oluşturur. Ancak
dünyanın gidişatı hakkında söyleyecek en fazla sözü olan filmler, Üçüncü Sinema’dan çıkar. Bu
filmlerin oluşması için belgesel ve kurmaca türden yararlanılabilir. Önemli olan filmin ne anlattığıdır.
Üçüncü Sinema’da temel olan karşı çıkış, geleneksel sinemanın yapılma ve tüketilme tarzınadır. Salt
eğlence ya da basit tartışmalar reddedilir; Üçüncü Sinema mizahidir, öfkelidir, tutkuludur, karışıktır...
Filmler az gelişmişlikleri karşısında gelişime açtır, karışıklık ve yanlış anlamalara karşılık netlik
1968 yılında Cinema Novo hareketinin yönetmenlerinden Ruy Guerra, 1971’de Bolivyalı yönetmen Jorge Sanjinés,
1973’te Şilili yönetmen Raul Ruiz, 1976’da Arjantinli yönetmenler Fernando Solanas ve Octavio Getino sürgüne
gönderilen bazı isimler arasında yer alır. Bunun dışında Afrika’nın önde gelen sinemacılarından Sembene, Türk sinemacı
Güney ve Mısırlı yönetmen Abdes-Salam ve daha pek çok isim bu dönemde sansüre uğramıştır (Armes, 2011: 214-215).
1
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gereksinimleri vardır. Devrimci özde görüldüğü gibi Üçüncü Sinema’nın söylediği her söz ve yaptığı
her uygulama, kuramsal bir dayanağa sahip hale getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle alandaki kilit
sinemacılar, kaleme aldıkları manifestolarla, film yapımının kültürel ve politik bağlamını kuramsal
olarak düşünmüşlerdir (Wayne, 2017: 16-17). Örneğin; Cinema Novo’nun kurucu üyelerinden Glauber
Rocha, toplumsal ve kültürel adalet konusunda umutsuzluğu açığa vuran “Açlığın Estetiği”nden söz
etmiştir (Rocha, 1997: 59-61). Buna göre, film geleneksel kalıpların dışına çıkmalıdır ve Latin
Amerika’yı özgün kılan açlık ve şiddetin ibarelerini taşımalıdır. Çünkü şiddet; sömürgecinin,
sömürgeleştirilenin varoluşunun farkına vardığı andır (Chanan, 1997: 741-743). 1965 tarihli bu
makalede Rocha, sinemanın teması dışında üretim araçlarının da açlığı ve şiddeti yansıtması
gerektiğini savunur. Latin Amerika’nın özgünlüğü Rocha’nın açlığıdır ve açlığın en asil tezahürü
şiddettir. Bunu yansıtmak için “eldeki bir kamera ve kafadaki bir fikir” yeterlidir (Stam, 2000: 95).
Küba Film Enstitüsü’nün yöneticisi Espinosa egemen sinemanın normlarını tamamıyla reddetmiş ve
“kusurlu sinema”yı savunmuştur (1997: 71-82). Arjantinli yönetmen Fernando Birri ise devrimci
bilinci aydınlatmak, güçlendirmek ve uyandırmak, rahatsız etmek, gerici fikirleri zayıflatmak üzerine
kurulu anti-burjuvazi ve anti-emperyalist bir sinemanın gerekliliğine vurgu yapmıştır (1997: 86-94).
Ancak tüm bunların ardından Üçüncü Bir Sinemaya Doğru adlı manifestolarını yayınlayarak Üçüncü
Sinema’yı kavramsallaştıran ilk isimler Arjantinli yönetmenler Solanas ve Getino, Üçüncü Sinema’yı
ait olduğu konuma taşımıştır.
Solanas ve Getino’nun manifestosu, Espinosa’nın kusurlu, Rocha’nın açlığı estetize eden ve
Birri’nin anti-emperyalist ve anti-burjuvazi sinemasının parçalarını taşımaktadır. Kendilerinden önce
ortaya atılmış bütün fikirlerin bir toplamını ortaya koymuş gibidirler. Solanas ve Getino, Espinosa gibi
Batı’ya ait kusursuz sinema biçimine karşıdır. Çünkü mükemmelleştirilmiş sanat modeli, burjuva
kültürünün teorisyen ve eleştirmenlerinin belirlediği ölçülerle kurulmuştur. Mükemmelliğin modelini
takip etmek, bağımlı ülkelerdeki sinemacıları sınırlandırma işlevini yerine getirmekten ve özgünlüğü
ortadan kaldırmaktan öte bir işlev üstlenmemektedir (Solanas ve Getino, 2004: 163).
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Manifesto’nun yayınlandığı dönemde, emperyalist ideolojin yaratım ve dağıtımında anahtar rol
oynayan Amerikan yapımı filmlerin, kapitalist ya da sosyalist olması fark etmeksizin bütün ülkelerde
hakimiyet kazandığından özellikle bahsedilmektedir. Hatta en sosyalist filmler bile, Amerikan
yapımlarının ideolojik yapısına ve diline tamamen teslim olmuş sayılmaktadır. Birinci Sinema’nın bu
kavramsal yayılım ağı ve etkinliği, on dokuzuncu yüzyıl sanatının devamı olan Burjuva sanatı ve dünya
görüşünün içselleştirilmesine neden olur. Bu durum da anti-emperyalist oluşumun varlığını tamamen
tehdit altına sokar. İnsanlar, edilgin ve tüketen öznelerden öte bir varlık kazanamaz hale gelir; yalnızca
onlara sunulan tarihi okumalarına, izlemelerine ya da dinlemelerine izin verilir. Oysa, seyirci izleme
sürecinin bir parçasıdır ve aktif konuma taşımak esastır (Solanas ve Getino, 2004: 158-159).
Solanas ve Getino, ortaya koydukları sinemayı, devrimci duyguları harekete geçirecek bir
militan sinema ya da gerilla sineması olarak tanımlamayı tercih eder. Bu sinema, Birinci Sinema’nın
insanı tüketen yanlarını ortadan kaldıran bir öze sahiptir. Filmler yoluyla oluşturulan ortam, insanlara
kendilerini bulmaları ve sorunları hakkında konuşabilmelerini sağlar. Gösterimin gerçekleştiği mekan,
insanların bilinçlerini geliştirdikleri yer haline gelmektedir (Chanan, 1997a: 373). Bu, Solanas ve
Getino’nun istediği anlamda bir sorgulama ve değişim yaratma adımıdır. Militan sinemanın özellikleri
ise devrimci mücadelenin gereklilikleri tarafından şekillendirilmektedir. Filmler, ağır baskı
rejimlerinin kurduğu yapıyla mücadeleye katkıda bulunma amacı taşıdığından gerek üretim gerekse
dağıtım tercihleri2 yönünden Birinci Sinema’dan tamamen ayrılır (Çetin-Erus, 2007: 29-30).
Solanas ve Getino, Birinci Sinema’ya karşı ilk alternatifin, auteur sineması, Nouvelle Vague,
Cinema Novo ya da geleneksel adıyla İkinci Sinema’yla ortaya çıktığını dile getirir. İkinci sinema,

Solanas ve Getino’ya göre, bir Üçüncü Sinema filminin üretim, dağıtım ve varoluş koşulu ekonomik bir stratejiye ihtiyaç
duyar. Yalnızca devrimci örgütlerin sağladığı dağıtım mekanizmaları aracılığıyla filmin dağıtımı gerçekleştirilebilir.
Filmlerin üretim ve dağıtım maliyetini karşılama biçimi Birinci Sinema’dan teoride farklı değildir. Her izleyici film için
belirlenen bedeli ödeyerek izler. Çünkü filmlerin üretimine devam edilmesi için bu şarttır. Ama asıl finansal ve teknik
sorumluluk, devrimci örgütlere ve militanlara aittir (2004, 166-167). Ancak 1980’ler ve sonrasında Üçüncü Sinema
filmlerinin, uluslararası organizasyonlar ve devlet kurumları tarafından da finanse edildiği de görülmeye başlanır (Güneşe
Yolculuk (1999) filminde görüleceği gibi).
2
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kültürel sömürgeleştirme karşıtı olduğu, kendisini ifade etmede serbestliği ve standart olmayan dil
kullanımını talep ettiği için ileri bir adım, bir alternatif sayılmıştır. Ancak bir süre sonra geliştirdiği
sınırlar ve girişimler, sistemin müsaade ettiği ölçülere ulaşmış ve Godard’ın dile getirdiği gibi “kalenin
içinde kapana kısılmıştır”. İkinci Sinema’nın, sıkışıp kaldığı sınırları aşmak ve sistem tarafından
sunulanlardan farklı, gerçek alternatiflerin oluşmasını sağlamak ise iki gereksinimden birinin yerine
getirilmesi koşuluna bağlıdır: İlki, sistemin özümseyemediği, gereksinimlerine yabancı filmler
yapmak; ikincisi, doğrudan sistemle mücadele eden filmler yapmak. Bu gereksinimleri karşılamak ise
İkinci Sinema’nın geliştirdiği alternatiflerden fazlasını gerektirmiştir. Gereksinimlerin karşılığını,
sistemin dışında ve karşısında yer alan kurtuluş sineması, yani Üçüncü Sinema sağlamıştır. Söz konusu
gereksinimleri karşılayan tüm filmler, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, Üçüncü Sinema dahilinde
değerlendirilir. Sisteme karşı yürütülen kavga doğrudan ve açık biçimde verilmelidir. Sistemin asimile
edemediği her tür film de Üçüncü Sinema’nın alanına dahil edilmelidir (Solanas ve Getino, 1970: 45). Birinci Sinema’nın ideolojik bağlamından ve İkinci Sinema’nın sınırlar içine sıkışmış
anlamlarından uzaklaşmanın tek yolu, Üçüncü Sinema’nın doğrudan anlatımına dayanan, antiemperyalist tutumunda yatmaktadır.
Solanas ve Getino’nun Üçüncü Sinema tanımına kısaca bakıldığında; filmin estetik boyutunun
ve içeriğinin izleyiciyi harekete geçirecek ve devrim duygusunu yaratacak biçimde düzenlenmiş olması
gerekmektedir. Sistem karşıtlığı içermesi ve bunu kitlelere yaymak amacıyla açık bir dille
eleştirebilmesi başattır. Politik bir üslupla, sistemdeki aksaklığı gösteren ve izleyicileri harekete
geçiren herhangi bir hikaye, Üçüncü Sinema alanına dahil edilebilir. İdeolojisi, dili ve biçimi
bakımından tamamıyla eleştirilen Birinci Sinema’nın kullandığı herhangi bir içerim reddedilmiştir.
Bunun nedeni, Birinci Sinema’ya ait olanın kullanılmasının, Üçüncü Sinema’nın anlatısal özünü yok
edeceği düşüncesidir. En çok eleştiri aldığı nokta da burasıdır.
Solanas ve Getino’nun manifestolarındaki değerlendirmelerinden hareketle Üçüncü
Sinema’nın kapsamı, 1982’de Gabriel’le birlikte geliştirilmeye başlanmıştır. Gabriel’in teorisi, Batılı
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teorisyenlerin Üçüncü Sinema’ya ilgilerinin oluşmasını sağlamıştır. Ardından Chanan, Burton ve
Willemen gibi isimlerle Üçüncü Sinema’nın kapsamı çeşitlilik kazanmıştır. Burada en önemli
isimlerden biri Willemen’dir. Çünkü Üçüncü Sinema’nın kapsamını oldukça genişletmiştir. Ulusal ve
kültürel değerlerin yer almadığı homojen bir Üçüncü Sinema’ya karşıdır. Ayrıca Marksist ve
Marksistlerden ilham alan kültürel teorilerin, sosyalist ve avangard düşüncelerin Üçüncü Sinema’daki
önemine işaret eder. Özellikle de Brecht ve Benjamin’in düşünceleri ile Üçüncü Sinema arasında
bağlantı kurar. Ona göre, Üçüncü Sinema aydınlık ve açıklığı teşvik eder. Üçüncü Sinema’nın gereksiz
sınırlamalara tabi tutulmasına karşıdır. Ne Hollywood’un ya da Avrupa Sineması’nın yöntemlerini
dışlamak ne de onu sadece Güney Amerika’ya özgü görmek doğrudur. Üçüncü Sinema kalıplara bağlı
kalmamalı, gerektiğinde aristokrasiden kadın haklarına kadar –sistem karşıtlığı içeren- tüm alanları
içerebilmelidir. Diğer iki sinemadan ayrımı, politik ve toplumsal söylemi merkezine almasıdır.
Anlatılar bunu destekledikçe, Üçüncü Sinema’nın varlığından söz etmek mümkün olur (Willemen,
1987: 17-19). Bu açıdan bakıldığında, Solanas ve Getino’nun manifestosunda işaret ettikleri alana
yakın bir duruş sergilemekte ancak onun Birinci ve İkinci Sinema’ya karşılık kusurlu sinema modelini
tercih etme fikrine katılmamaktadır.
1970’lerin ortasına gelindiğinde hem ekonomik hem de politik anlamda, 1960’ların aşırı umutlu
Üçüncü Dünya tasviri, 1980’lerde yerini yeni bir reaksiyona bırakmıştır. Ekonomi, çok uluslu
şirketlerin elindedir ve her şey oldukça kırılgan bir zemine sahiptir. Umulduğu gibi devrimci bir
ilerleme olmadığı fark edilmiştir. Artık dünyadaki devrimin Üçüncü Dünya’daki gelişmelerle
başlayacağı inancına sarılmak mümkün değildir. Bu nedenle 1970 ve 1980’lerin başı, Üçüncü Dünya
ile ilgili yeni değerlendirmelerin başlamasını gerekli kılmıştır. Ancak bu, 1960’lardaki kadar kolay
yanıtların olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeyi de gerektirmektedir. Bu nedenle, 1940’larda doğup,
1970’lerde kariyerlerine başlamış yönetmenlerin anlatılarında 1960’lardaki saf tutumu görmek
mümkün değildir. Bu durumun yanında 1970 ve 1980’ler belirgin biçimde coğrafi yayılım ve üslup
çeşitliliği sağlamıştır. 1960’lardaki devrimci tutkunun sonrasında açığa çıkan hayal kırıklığı, -
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ekonomik alanda yıkım yaratmışsa da- sinemada kendisini diri tutmayı başarmıştır. Üstelik 1980’lerde
dünya genelinde gerçeğe sırt çevirmeyen, sorgulayan ve araştıran bir tavır yükselişe geçmiştir (Armes,
2011: 215-218).
1980’lerden sonra oluşan atmosfer, pek çok dünya ülkesi gibi Türkiye’ye de yansımıştır.
1950’lerde Menderes hükümetinin yönetime gelmesiyle, Latin Amerika’dakine benzer ekonomik
beklentiler ve güç algısı oluşturulmuştur. Bunun neticesinde, insanları uyuşturan filmler ortaya
konulmaya başlanmıştır. Bu, eleştirmesi istenmeyen halkı kontrol altında tutmanın en iyi yöntemidir.
Eleştirel pratiğe yönlendiren filmler ise sansürün önleyici işleviyle karşı karşıya kalmaktadır
(Kuyucak-Esen, 2007: 313-314). Yine de Lütfi Ö. Akad ve Atıf Yılmaz gibi yönetmenlerin öncü
girişimleri, sinemanın gerçek hayata ve gerçek konulara inmesini sağlamıştır (Güney, 1983: 89).
1960’lara gelindiğinde sinemanın atmosferi de değişim göstermeye başlar. Hem ekonomik hem sosyal
alanda hızlı bir dönüşüm yaşanır. Türk toplumunun ekonomik ve ideolojik yönelimleri değişim
göstermeye başlarken; erişilmesi gereken hedefler hakkında –örneğin politika, edebiyat, sinema- aktif
bir entelektüel tartışma yaşamın her alanına yayılır (Giles ve Şahin, 1982: 35). 1972’ye gelindiğinde
genç Türk yönetmenler başarılarıyla uluslararası bilinirliğe kavuşmaya başlamışlardır. Ancak
1980’lerde, siyasal baskıların artış göstermesi, politik film üretiminde belirgin bir düşüş yaratmıştır
(Armes, 2011: 377-379). 1990’larda sosyalist rejimin çökmesiyle tek kutuplu dünya ve küreselleşme
kavramları ortaya çıkmış ve Üçüncü Sinema’nın kapsamı dönemin şartlarında değişmeye devam
etmiştir (Kuyucak-Esen, 2007: 315). Bu gibi bir değişim içinde Willemen’in Üçüncü Sinema
yaklaşımı, en kapsayıcı tanımlamayı içermesi bakımından belirleyici konuma yerleştirilebilmektedir.
ÜÇÜNCÜ OLAN POLİTİKTİR: BABAM ASKERDE VE GÜNEŞE YOLCULUK
FİLMLERİ
1990’lardan itibaren değişmeye başlayan Üçüncü Sinema’nın kapsamı, Solanas ve Getino’nun
kavramsallaştırmalarının ötesine geçmeyi gerektirmiştir. Filmlerin boyut ve içeriğinde izleyiciyi
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harekete geçirme ve yaşanan toplumsal ve siyasal durumlara karşı farkındalık oluşturma nosyonları
bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan izleyiciyi devrimci bir öze çağırmak konusunda Solanas ve
Getino’nun kastettiği anlamda bir anlamsal aykırılık ve tam anlamıyla açıklık söz konusu değildir.
Gerçeklikler, nispeten daha yumuşatılmış üsluplar kullanılarak verilmeye başlanmış; izleyici, devrimci
harekete teşvik edici belirgin akışlar ve sonlardan uzak tutulmuştur. Ancak tüm bu dönüşüme rağmen
değişmeyen yegane şey, sistemsel aksaklıkların eleştirel bir tutumla yansıtıldığı politik üsluptur. Diğer
yandan da dili ve kullandığı yöntemler bakımından kabul edilmeyen Birinci ve İkinci sinemalar artık
körü körüne reddedilmemektedir. Üçüncü Sinema aslında diğer sinemaların karşısında dönüşmemiş,
yalnızca dönemsel şartlar ve toplumsal konumlara uyumlu hale getirilmiştir. Bu noktadan bakıldığında,
toplumsal ve politik söylemi barındırmak kaydıyla her türlü anlatım biçimini, dilini ve konusunu kabul
eden Willemen’in kavramsallaştırması, Üçüncü Sinema’nın varoluş sınırlarını yeniden tanımlar
görünmektedir. Bu bağlamda, yeniden şekillenme sürecinde, Yeşim Ustaoğlu ve Handan İpekçi’nin
filmlerinin diyalektiği, Üçüncü Sinema’nın varolma olanaklarını tahlil edebilmek adına çalışmaya
dahil edilmiştir.
Babam Askerde Filminde Üçüncü Sinema’nın Olanağı
Babam Askerde (1994), yönetmen Handan İpekçi’nin ilk filmidir. Film, 12 Eylül dönemindeki
kişisel ve politik çatışmaların yarattığı sarsıcı ortam üzerine odaklanmıştır. İpekçi, filmi finanse edecek
bir kuruluş bulamayınca, kendi şirketini kurmuş ve filmini kendi kısıtlı maddi imkanlarıyla çekmiştir.
Bu bakımdan Solanas ve Getino’nun Üçüncü Sinema tanımlarına Güneşe Yolculuk’tan daha fazla
uyum sağlamaktadır. Diğer taraftan 1980’ler ve 1990’larda etkin olmaya başlayan Üçüncü Sinema
tanımlamalarıyla ve Willemen’in Üçüncü Sinema yaklaşımıyla uyum göstermektedir. Toplumun bir
dönem içinde bulunduğu ve etkilerinin halen görülebildiği politik sorunların eleştirel pratiği filmde
açıkça görülebilmektedir. Güneşe Yolculuk’taki genel grev ve hak arayışı etkisi, Babam Askerde
filminde de yoğun miktarda bulunmaktadır. Televizyonlarda, kişiler arası konuşmalarda grev konusu
sürekli yinelenmektedir. Kitaplar ya da sendikal bildiriler siyasal açıdan sorun oluşturabilmektedir.
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İnsanların

belli

sınırlar

dahilinde

özgürlüklerini

yaşamalarına,

temel

insani

haklardan

faydalanmalarına, farklı görüşleri edinmelerine ya da özel hayatlarının gizliliğine hiçbir koşulda saygı
gösterilmemektedir. Kısacası her yerde toplumsal ve siyasal bir sınırlandırma, komünizm ve sendikal
hareket karşıtlığı vardır. Ancak filmin odak noktasında politik konumlarından dolayı acı çeken
yetişkinler değil, sosyoekonomik ve kültürel statüleri birbirinden farklı olan üç ailenin çocuğu ve
yaşadıkları deneyimler yer alır. Çocuklar toplumdaki farklı sınıflara mensup olsalar da ebeveynleri
nedeniyle bir ortaklık içinde sunulmuşlardır. Çünkü 12 Eylül, insanları farklılıklarıyla suçlayarak
yargılayıp toplumsal bir karşıtlık hali yaratırken ve diğer taraftan farklılıklardan doğan aynılıkları
ortaya çıkartmıştır. Böylesi bir ortamda çocukların dünyası masumdur, yetişkinlerin yaptıkları
hesaplardan, çirkinliklerden ve ayrışmalardan arıtılmıştır.
Pelin üst sosyoekonomik ve kültürel seviyeye sahiptir. Pelin’in babası Kemal filmde, pek çok
insanın ölmesinden sorumlu bir “faşist” olarak tanımlanır. Pelin’in annesi Selin ise eski bir siyasi
aktivisttir, zenginlik uğruna idealist duruşundan vazgeçmiş; bastırdığı duygular açığa çıktığındaysa
kocasını polise ihbar etmiştir. Bu gelişmeyle Pelin annesinden tamamen uzaklaşmış, kendi içine
kapanıp saldırganlaşmış ve giderek kontrolden çıkmıştır. Ekin orta sosyoekonomik ve kültürel sınıfa
aittir. Ekin’in annesi doktordur, babası ise sendikal faaliyetlerden dolayı, aranan bir sendika
yetkilisidir. Yurtdışına kaçmak üzereyken, polis tarafından yakalanır ve tutuklanır. Ekin sadece
babasının kendisine doğum gününde hediye ettiği kuşla konuşmakta ve babası hakkındaki en ufak
eleştiriye ya da soruya tahammül edememektedir. Cengiz ise sosyoekonomik ve kültürel düzeyi düşük
bir işçi sınıfı ailenin çocuğudur. Küçük bir gecekonduda anne ve babası haricinde iki dedesi ve iki
kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Anne ve babası sendika üyesidir ve aktif olarak her türlü eylemde ve
grevde bulunmaktadırlar. Cengiz sendikal faaliyetler nedeniyle tutuklanan anne ve babasının
götürülüşünü izlemiş, hatta annesinin kucağında karakola kadar gitmiştir. Bu nedenle Pelin ve Ekin’in
“baban askerde” yalanıyla avutulduğu ölçüde, Cengiz gerçeklerle yüzleşmiştir. Bir çocuk olarak
yaşanan kırılmaları, Cengiz en yakından yaşayan kişi olmuştur. Yetişkinlerin değerlerinden ve
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çatışmalarından uzak bir yaşam sürmeleri, yine yetişkinler tarafından mümkün kılınmayan çocuklar
yoluyla, 12 Eylül’ün toplumda yarattığı derin kırılmalar yansıtılmıştır. Film, Cao Hamburger’ın 2006
yapımı Annemler Tatilde filmiyle işlediği konu bakımından benzerlikler göstermektedir. Film, 1970
Brezilya’sında geçmektedir. 12 yaşındaki Mauro’nun anne ve babası, 12 Eylül’dekine benzer biçimde
askeri diktatörlük tarafından tutuklanır. Mauro ise anne ve babasının tatile gittikleri yalanıyla hayatına
devam etmeye çalışmaktadır.
Film barındırdığı unsurlar bakımından Üçüncü Sinema’nın sahip olduğu film pratiğini içinde
neredeyse tüm unsurlarıyla barındırır. Anlatının akışında açıktan açığa bir eleştirel söylem bulunmaz,
ancak 1980 ve 1990’lar boyunca gelişen Üçüncü Sinema tanımlamalarına uygun biçimde, yaşanan
olayların bütününe bakıldığı zaman politik ve eleştirel tavrın yüksek olduğu görülebilmektedir.
İpekçi’nin filmde vermeye çalıştığı şey, çocukların gözünden ve onların deneyimlerinden yaşanan
toplumsal, bireysel ve siyasal kırılmayı tüm hatlarıyla seyirciye aktarabilmektir. Bu anlatım biçiminin
tercih edilmiş olması, 12 Eylül döneminde yaşanan sorunların, en yalın biçimde seyirciye
ulaşabilmesini sağlamaktır. İpekçi’nin de kabul ettiği gibi anlatım dili tam anlamıyla başarılı değildir,
ancak verilmek istenen duygu iyi biçimde yansıtabilmiştir.
Babam Askerde ilk çıktığı sıralarda gösterime girecek herhangi bir salon bulamaz. Bu nedenle
yerli ya da yabancı basında yer alması mümkün olmaz. İpekçi bu soruna bir çözüm bulabilmek için
yoğun çaba harcar. Filminin seyirciye ulaşabilmesi için filmini şehir şehir dolaştırır ve demokratik kitle
örgütlerine başvurarak filminin geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Filmin tam anlamıyla bilinirliği ise
Berlin Film Festivali’ne gitmesiyle sağlanır. İpekçi’nin filminin gösterimini kendi çabalarıyla
sağlaması, özellikle de demokratik kitle örgütleriyle anlaşmalar yaparak gösterimler gerçekleştirmesi,
onu Üçüncü Sinema’nın kriterlerine daha yakın bir yönetmen yapar.
Güneşe Yolculuk Filminde Üçüncü Sinema’nın Olanağı
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Yeşim Ustaoğlu’nun ikinci filmi Güneşe Yolculuk (1999), kişisel olanın toplumsal ve politik
olanla ilişkisini ortaya koymaya çalışır. Sinema dilinde çok da yeni olmayan ancak farklı
anlamlandırmalar yaratan bir yapıyı temel alır. Her şeyin başında Eurimages desteği almasıyla, Solanas
ve Getino gibi yazarların manifestolarında yer aldığı biçimiyle bir Üçüncü Sinema filmi olmaktan uzak
olarak değerlendirilebilir. Ancak 1970 ve 1980’ler boyunca süren üslup çeşitliliğinin verdiği etkiyle,
durumun hiç de salt bir Üçüncü Sinema değerlendirmesine tabi tutularak ölçümlenemeyeceği anlaşılır.
Film yeni anlamlandırma modelleri yaratan farklı bir film yapısı kurmaya çalışır. Toplumun süregelen
yaşamındaki alışılmış yapı ve kurulu sistemlerin yoğun eleştirisini içinde barındırması bakımından ilk
dönem Üçüncü Sinema tanımlamalarının karşılığı, filmde rahatlıkla bulunur.
Eurimages desteği alan Türkiye, Hollanda ve Almanya ortak yapımı olan Güneşe Yolculuk, pek
çok ülkede gösterime girer ve çok sayıda uluslararası festivalde ödüle layık görülür. Film genel olarak,
toplumdaki belli bir azınlığın, yabancılaşması, ötekileşmesi ve kayboluşu gibi olgular üzerine
eğilmekte ve bütün bunlarla ilgili eleştirel bir yapı ortaya koymaktadır. Aslında yer verilmek istenen
detay, belli bir azınlığın yaşadığı durumdan ötedir. Filmde yer alan başkarakterler Tireli Mehmet
(Mehmet Kara) ve Zorduçlu Berzan, Kürt kökenlidir. Sahip oldukları kökenin toplumsal ve siyasal
hiçbir kabulü yoktur. Anlatı salt Kürt azınlığı üzerine odaklanmaktan ziyade, genel kabul halini almış
toplumsal yıkımların genel görünürlüğünü o dönem en belirgin olan azınlık üzerinden açığa
çıkartmaktır.
Mehmet ve Berzan, birbirlerini tanımayan ancak İstanbul’a ortak bir amaç uğruna gelmiş iki
karakterdir. İkisi de para kazanmak ister, başlangıcından beri baskılanan yaşamlarında, bir nebze olsun
görünür olabilmeyi ya da hiç değilse daha iyileştirilmiş hallerde bulunmayı umut ederler. Ancak bu
isteğin görüldüğü en belirgin karakter Mehmet’tir. Yalnızca daha adil, anlaşılır ve özgür olabildikleri
ve kendilerini ifade ettikleri için yaptırımlara maruz kalmadıkları bir dünya arzusundadırlar. Mehmet
kimliğiyle ilgili çelişkilere Berzan’dan daha fazla gömülmüş durumdadır. Berzan, kökeni ve kökeninin
konumuyla barışıktır, toplumsal olarak bir şeylerin değişmeyeceğinin kabulünü içselleştirmiştir;
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sadece geldiği dünyaya koşullarını iyileştirerek geri dönmeyi istemektedir. Tek motivasyonu bir gün
her şeyin sonlanacağı gerçeğidir. Şartların iyileşmesiyle ilgili umutlarını betimleyen göstergelerden
biri de cezaevlerindeki grevlerdir. Berzan o dönem cezaevlerinde grevleri desteklemekte ve
protestolara etkin biçimde katılmaktadır. Filmin sonunda ise, umutları cezaevindeki grevle birlikte son
bulmaktadır.
Berzan’ın hayatında köklü değişimler yaratamayacağına dair gerçekçi düşüncesi, Mehmet’te
mevcut değildir. Mehmet başta etnik kökeni olmak üzere, toplumsal dışlanmışlığını pekiştiren her türlü
bileşeni reddetme eğilimi göstermektedir. Ten ya da saç rengi gibi onun etnik kökenini ele veren tüm
fiziksel özelliklerini, daha önce kendisini aynada hiç görmemiş biri gibi içten içe inkar etmektedir.
Fiziksel özellikleri nedeniyle bir ayrımcılığa maruz kalma düşüncesi onu her an tedirgin etmektedir.
Yürüttüğü bu reddediş, sürekli olarak Tireli olduğunu söylemesi ve filmin son anlarına kadar kökeniyle
ilgili tek bir kelime etmemesiyle daha da pekişmektedir.
Mehmet Sular İdaresi’nde çalışır. Buradaki görevi, su borularındaki kaçakları tespit etmektir.
Bunun için flüte benzer uzun metal bir boruyu kullanır. Bu alet bir nevi stetoskoba benzer. Mehmet
tüm gün elinde bu boruyla dolaşmaktadır. Dinlemekte ne kadar başarılı olduğunu dahi saf bir çabayla
göstermeye çalışır. Yaşadığı toplumun derinlerindeki durumla özdeş bir mesleğe sahiptir. Ara Güler’in
canlandırdığı bir karakter Mehmet’in tüm saptamalarına rağmen, sorunun başka yerde olduğunu söyler
ve Mehmet’in ustalığını hafife alır. O sırada yanlış yerin kazılmasıyla boru patlar ve adamın yanıldığı
ortaya çıkar. Yaşanılan toplum da tam olarak böyle bir öze sahiptir. Toplumsal sorunlar, birileri
tarafından sözde saptamalara ve çözüm olanaklarına kavuşturulur. Ancak sorunun kaynağına inmek
için asla doğru adımlar ya da yönelimlerde bulunulmaz. Ötekilik ve ondan doğan durumlar bir sorun
olarak kabul edilmekte ancak sorunu çözmek için ötekiliği yaşayan bireylerin varlıkları ve fikirleri
üzerinden çözüme gidilmemektedir. Söz konusu sahneye dönecek olursak; Mehmet’in mesleğinde
kullandığı dinleme borusu ve su borusunun patlaması gibi olaylar, Üçüncü Sinema’nın doğrudan
anlatım kriterini ortadan kaldıran bir örtülü anlam barındırmaktadır. Ancak Üçüncü Sinema’da
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dönemsel şartlara uyumlu olarak gelişen dönüşüm ve Willemen’in çoğulculuk anlayışı devreye
girmektedir. Üçüncü Sinema, İkinci Sinema’nın olanakları ile homojen bir anlamsal bütünlük yaratmak
üzere birleşmektedir.
Berzan, Mehmet’in kendi özünü kabul etmesi ve gerçeklerle yüzleşmesini sağlar. Kendi
varlığından çok uzakta vücut bulmuş olan Mehmet’in, toplumdaki bireylerin pek çoğuyla ortak bir
paydası vardır. Mehmet, insanların toplumdaki varoluş nedenlerini kaybettikleri, yabancılaştıkları,
kimlik problemi yaşadıkları ve bambaşka biri olmaya itildikleri durumun bir yansımasıdır. Berzan ise
tüm bu yaşananların farkındalığında olan ve bulunulan duruma direnen insanları canlandırmaktadır.
Bir Üçüncü Sinema filminin etkide bulunması gereken alanlardan biri de filmin bu boyutunda yer
bulur. Film, Mehmet konumunda bulunan izleyiciyi, söz konusu çelişkilerinin farkına varması ve
hayatını revize etmesi gerektiği noktasında aydınlatmayı amaçlamaktadır.
Mehmet bir gün tıpkı Amerika’da siyahilere uygulanan ayrımcılık gibi Mehmet de haksız yere
sadece Kürt olduğu için gözaltına alınır. Burada ağır bir şiddete maruz kalır. Bir süre sonra dışarı
çıktığında, eski işini kaybeder ve hem etnik kökeni hem de gözaltına alınmış bir birey olduğu için
kimseden iş bulamaz. Bu zaman aralığında, sevgilisi Arzu ve Berzan dışında kimsesi yoktur. Bir kez
gözaltına alınan ve Kürt kimliğiyle etiketlenen Mehmet, artık İstanbul’da barınamayacak bir öteki
varlık haline gelir. Kaldığı her yerin kapısına kırmızı bir işaret konulur ve işaretin konulduğu her
haneden kovulur. Esmer olmak Kürt olmanın alamet-i farikasıdır; belli bir sebepten etiketlenmiş bir
öteki olmak ise toplumsal aidiyetin son buluşudur. Arzu’yla ten ve saç rengiyle ilgili girdikleri bir
diyaloğun ardından Mehmet saçlarını sarıya boyar, böylelikle kabullenemediği kimliğinden kaçmayı
ve herkes gibi olabilmenin rahatlığını yaşamayı ummaktadır.
Filmin genel anlamına bakıldığında milliyetin reddi üzerine derin bir düşünsel durum yarattığı
görülür. Mehmet filmin sonunda Berzan’ın etkisiyle birlikte kendi kimliğine hiç olmadığı kadar
yakındır. Berzan’ın protesto sırasında ölmesi, onu derinden etkiler. Berzan’ı dönmeyi çok istediği
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köyüne götürmek üzere morgdan alır ve yola çıkar. Mehmet’in kendisiyle ilgili yaşadığı kırılma da bu
yolculuk esnasında yaşanır. Yolda nereli olduğunu soranlara Tireli’ymiş gibi davranmaz. Olmadığı biri
gibi görünmenin, kimliğini gizlemenin ağırlığı giderek artar. En sonunda saçındaki sarı boyayı yıkar,
kendi saçları ve ten rengiyle barışmaya yönelir. Arkadaşının cesedini, uzun uğraşların ardından köyüne
getirdiğinde ise sular altında kalmış, kapıları kırmızı işaretlerle boyanmış yıkık dökük bir yer bulur.
Berzan’ın tabutunu suyun üzerine bırakır ve oradan ayrılır. İstanbul’a geri dönerken trene biner ve
trende karşılaştığı Tireli bir askere, Zorduçlu olduğunu; ancak Mehmet adında Tireli bir arkadaşı
olduğunu söyler. Mehmet’in içindeki ötekiyle gerçek karşılaşması ilk kez burada izleyiciye tam olarak
aktarılmaktadır. Seyirci için yeni bir sorgulama alanı oluşturulmuştur.
Film, pek çok çevre tarafından sinematografik açıdan oldukça beğenilmiş, içeriği ve işlenişi
bakımından büyük övgüler toplamıştır. Oral Çalışlar “Sinemamız Adına Yeni Bir Umut” adlı yazısında
filmin etkileyiciliğini Yılmaz Güney’in Umut (1970) filmiyle eşdeğer tutmuş ve filmden heyecanla
bahsetmiştir (Çalışlar, 2000). Yine yurtdışı basınında, önemli ölçüde yer alır ve övgüyle bahsedilir.
Yeşim Ustaoğlu döneminin en politik yönetmenlerinden biridir. Özellikle ilk iki filminde ötekilik
üzerinden seyircisi için derin bir tartışma ve farkındalık ortamı yaratmayı amaçlamıştır. Sineması,
Willemen’in tanımladığı biçimde Üçüncü Sinema’nın kapsamı içinde yer almaktadır.
SONUÇ
Babam Askerde (1994) ve Güneşe Yolculuk (1999), dönüşen Üçüncü Sinema tanımının belirgin
örnekleri arasında yer alır. 1980’lerde Solanas ve Getino’nun oluşturduğu Üçüncü Sinema kalıbı,
siyasal yaşamda meydana gelen değişimleri takip etmiş ve Üçüncü Sinema’yla ilgili katı kalıplar
değişmeye başlamıştır. 1990’lara gelindiğindeyse İkinci Sinema’nın gerçeği doğrudan vermek yerine
belli detayları gizleyerek verme geleneğini edinen Üçüncü Sinema, Solanas ve Getino’nun yarattığı
formun oldukça dışına çıkmıştır. Bu haliyle kimilerince, Birinci ve İkinci Sinema’dan farkı kalmamış
ve onlara yenik düşmüş bir sinema sayılırken; kayda değer bir diğer çoğunluk tarafından etkili anlatım
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dilini geliştirmiş daha güçlü bir sinema olarak anılmıştır. Politik ve eleştirel tavra sahip tüm konuları
içeriğinde barındıran yeni bir forma dönüşmüş olması, daha doygun ve güçlü bir sinemanın açığa
çıkmasını sağlamıştır. Filmler, hangi konuyu ele aldıkları fark etmeksizin, eleştirel-politik tavra sahip
oldukları ve izleyicide söz konusu soruna karşı farkındalık yaratma nosyonunu barındırdıkları ölçüde
Üçüncü Sinema’ya ait sayılabilmektedirler.
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TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHİNDE FENOMENLERİN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
A STUDY TO DETERMİNE THE OF PHENOMENA IN CONSUMER BRAND PREFERENCE

ELİF FİDAN
Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bir takım
değişimlere yol açmıştır. Özellikle genç hedef kitlelerine geleneksel reklam mecraları aracılığıyla
ulaşamayan markalar reklam faaliyetlerini sosyal medya uygulamaları üzerinden yürütmeye
başlamıştır. Bu amaçla fenomenlerle yapılan işbirlikleri neticesinde markalar hedef kitlelerine
ulaşabilecekleri yeni bir araç oluşmuştur.
Bu çalışma, tüketicilerin kozmetik sektöründeki markalar arasından tercih yaparak satın alma
davranışında bulunması noktasında sosyal medya fenomenlerinin etkisini belirlemeye yönelik olarak
oluşturulmuştur. Bu amaçla hazırlanan anket formu İstanbul’da yaşayan ve sosyal medyayı aktif olarak
kullanan 18-35 yaş arasındaki kadınlar arasından kolayda örneklem seçme yöntemiyle seçilen 50 kişi
üzerinde yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla
analiz edilerek bulgular değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Reklam, Fenomenler, Satın Alma Davranışı

ABSTRACT
Developments in information and communication techologies have caused some changes in
advertising and marketing activities. Brands, Whizh cannot reach their young target audiences through
traditional advertising channels, started to carry out their young target audiences sociall media
applications. Fort his purpose, as a result of collaborations with phenomene, a new tool has been created
for brants to reach their target audiences.
This study was created to determine the effect of social media phenomena on consumers buying
behavior by choosing among brandsin the cosmatics sector. The questionnaire prepared for his purpose
was applied by face to face interview techique among 50 people who were selected among women
between the ages of 18-35 live in Istanbul and activelly use social media were analyed through the
SPSS and the finding were avaluated.
Keywords: Social Media, Advertisement, Phenomena, Purchasing Behavior.
GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin başlangıcı olarak kabul edilebilecek 1980’li
yıllarda iletişim açısından en büyük buluş internetin toplum hizmetine açılmasıdır. 21. Yüzyılın “bilgi
çağı” olarak anılmasında internetin ve bilgisayar teknolojisinin yadsınamaz bir katkısı vardır (Aziz,
2008: 71). Kendisini sürekli olarak yenileyen internetin, sosyal medya ile birleşmesi iletişim alanında
“altın çağ” olarak adlandırılmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla artık bireyler arkadaşlarıyla görüşmek,
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arkadaşlarının fotoğraflarına ve iletilerine bakmak, mesaj göndermek ve almak, eğlenmek, boş
zamanını değerlendirmek, bilgiye erişmek ve gündemi takip etmek için sosyal medyayı kullanmaktadır
(Solmaz vd. 2013: 24). Sosyal medyanın toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmesiyle beraber
kişilerarası iletişimin azaldığı görülmektedir. Sosyal medya uygulamalarının gelişen teknoloji ile
beraber tüm toplumlarda yaygınlaşması sosyal hayatın tamamen dijital platformlara taşınmasına sebep
olmaktadır. Kişilerarası iletişim kopma noktasına gelirken, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla
yaşanan sosyal hayat, dijital platformda üst seviyeye ulaşmıştır (Gündüz, 2013: 84).
Sosyal medya kavramı içerisinde medya ifadesinin geçmesine rağmen geleneksel medyaya oranla
çok fazla farklılığı içerisinde barındırmaktadır. Bu farklılığı yaratan en önemli özelliği, bir bireyin
sosyal medya içeriğini yaratabilmesine ve yorumda bulunabilmesine olanak sağlamasıdır. Video,
resim, ses ve anlık içerik üretimine olanak sağlaması kullanıcılarına geniş bir kullanım olanağı
sağlamaktadır. Başka bir ifade ile sosyal medya, kullanıcılarına internette aradığı içeriği sağlamasının
yanı sıra içerik üretmesine ve üretilen içeriğine yön verebilmesine olanak sağlamaktadır. Geleneksel
medya ile yaratılan tek yönlü iletişim olgusu değişerek yerini çift yönlü bir iletişim almıştır (Eren ve
Aydın, 2014: 198). Diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak, sosyal medya kavramının toplumsal
yaşamın önemli bir parçası olmasıyla beraber bilgi elde etmenin kolay hale gelmesiyle aynı zamanda
başka insanların hayatlarına da ulaşabilmeyi ve hayatlarımıza dahil etmeyi de beraberinde getirmiştir.
Sosyal medya sayesinde kişisel geçmiş ve sosyal medya fertlerinin beğenisine sunulan yaşam
tarzlarının pazarlanabildiği bir ortama zemin hazırlanmıştır (Lovink, 2017: 44). Kültürel ve toplumsal
açıdan değerlendirildiğinde ise, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla birey tüketen bir varlık
olmanın dışına çıkarak, tüketilen bir varlık konumuna gelmiştir. Tüketilirken beğenilmek, ilgi görmek
ve imrenilmek amacıyla birey bir süre sonra “tüketicilerinin istek ve arzlarına yönelik” içerik
paylaşımında bulunarak sahip olmadığı hayatı farklı bir kişi olarak sergilemeye başlar (Dizdar, 2019:
171). İletişim araçlarındaki sayıca artış ve değişen kişilerarası iletişimdeki gelişmelere paralel olarak
günümüzde bireyler eskiye oranla daha fazla kanaldan birçok mesaja maruz kalmaktadır. Mesaj
akışının bu derecede artması günümüz bireylerinde isteyerek veya istemeyerek aldıkları mesajlar için
duyarsızlaşmasına neden olmaktadır. Bireylerde var olan bu duyarsızlaşma markaları pazarlama ve
reklam faaliyetlerini yeni iletişim araçlarına taşımasını zorunlu hale getirmiştir (Vural ve Bat, 2010:
3349). Sosyal medya bu noktada ortaya çıkan ve markaların hedef kitleleri ile iletişim kurabilecekleri
yeni ve en popüler iletişim aracı olarak yerini almıştır (Balkan ve Nardalı, 2018: 177).
Fenomenlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan sosyal medya ve popüler kültür sayesinde
tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzları yeniden biçimlenmektedir. Yeniden biçimlenen bu yaşam tarzı
ve tüketim alışkanlıkları, kişilerarası ilişkileri biçimlendirmekte ve sosyal ilişkileri yeniden
düzenlemektedir (Birol ve Bakır, 2019: 196). Meyer ve Schwager’a (2007) göre yeni nesil tüketici,
kendileri için oluşturulan ürün iletilerine her geçen saniye daha kapalı bir hale gelmesi sebebiyle
tüketicilere ulaşabilmek için kişilere yaşatılacak deneyimler önemli hale gelmiştir. Çünkü birçok
tüketici reklam, kişisel satış ya da doğrudan pazarlama gibi geleneksel stratejilere karşı kuşku
duymaktadır. Bu nedenle yeni nesil tüketici, sosyal ağlar aracılığı ile iletişime geçtikleri etkileyici
kişilerin iletilerini daha kolay benimsemekle birlikte yaşadıkları iletişim sürecinde kendisinin
önemsediği bu kişileri daha çok dikkate almaktadırlar.
Oluşturulan bu yeni iletişim şekilleri, ürün ve hizmetlerin reklam ve tanıtım faaliyetlerinde önemli
bir katkı sağlamıştır. Bu bağlamda “tavsiye pazarlama bakış açısıyla geleneksel reklam anlayışında
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ünlü kişilerin televizyon, radyo veya gazeteler kanalıyla yapmış olduğu reklam uygulamaları yavaş
yavaş yerini sosyal medya üzerinden bu kez hem ünlülerin hem de yalnızca sosyal medya kanallarında
tanınmış kişilerin yaptıkları reklam” (Mert, 2019: 1300-13001) türü, “hatırlı pazarlama” olarak ifade
edilebilen ve genel anlamda “influncer marketing” olarak adlandırılan pazarlama faaliyeti olarak
adlandırılabilir. Tüketicilerin marka tercihi ve satın alma kararı verme noktasında etkisi altına
alabilecek ve geniş kitleleri harekete geçirebilecek bir bağlılığa sahip olan kişilerin pazarlama ve
reklam faaliyetleri açısından markalar tarafından kullanılması ve bu yönde reklam stratejisi yürütmeleri
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (Örs, 2018: 188). Sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan
kişiler, dijital kanallar üzerinde ün kazanmış ve geçimini bu kanallar aracılığıyla ürettikleri içerikler
aracılığıyla kazanan kişilerdir. Fenomenler bazen tek bir sosyal medya uygulamasında (bloglar,
youtube, twitter, instagram, facebook, snapchat…vb.) bazen ise birden fazla uygulama içerisinde ün
kazanarak ve içerik üreterek paylaşım yapmakta ve yapmış oldukları içerikleri takipçilerinin
beğenisine sunan kişilerdir (Dizdar, 2019: 177).Fenomen kavramı pazarlama faaliyetlerinin artmasıyla
beraber “ Sosyal Medya Fenomeni”, “İnstagram Fenomeni” şeklinde ayrılmaya başlamıştır. Tek bir
çatı altında fenomen olarak adlandırılabilecek bu kişiler, kullandıkları sosyal mecra platformu
içerisinde yüksek takipçi kitlesine sahip ve takipçileri tarafından, hayran olunan, fikirlerine önem
verilen ve takipçileri tarafından sevilen kişilerdir (Avcı ve Yıldız, 2019: 87). Seyahat, alışveriş, yemek,
güzellik ve makyaj ürünleri kullanımı gibi birçok farklı konuda yorum yapan, tavsiye veren,
deneyimlerini aktaran fenomenler işletmelerin ilgisini çekmektedir. Tüketicilerin satın alma
davranışlarını etkilemesi ve yarattığı etki bakımından fenomen pazarlaması (influencer marketing)
pazarlama gündeminde yer bulan güncel yaklaşımlardan biri olmuştur (Armağan ve Doğaner, 2018:
224).
Uzun yıllar boyunca işletmeler bir reklam stratejisi olarak reklamlarda ünlü kullanımından
faydalanmıştır. “Celebrity marketing” olarak pazarlamada yer etmiş olan “ünlü pazarlaması” ile
influencer marketing (fenomen pazarlaması) arasında farklılıklar bulunmaktadır. Fenomenler belli bir
kitlenin sürekli izlediği, o kitle için fikir lideri olarak kabul eden kişilerdir. Bu nedenle fenomenin
yaptığı her şey ünlülere kıyasla çok daha dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı olabilmektedir. Fenomenler
tarafından üretilen içeriğin doğal olması da tüketicinin gözünde reklam algısını da ortadan
kaldırmaktadır (Balık, 2017). Carter (2016:2) fenomen pazarlamasını “Sosyal medya kullanıcıları
tarafından oluşturulan içerikler ile ürünleri tanıtmaya ve marka bilinirliği artırmaya çalışan, hızla
büyüyen bir işletmecilik” olarak tanımlamıştır. Fenomen pazarlaması tamamen insan etkileşimine
dayanmaktadır. İnsanlar kendileri gibi olan insanların tavsiyelerine markalardan çok daha fazla
güvenmektedir. Bu pazarlama stratejisinin temel başarısı bu noktadan doğmaktadır (Singh ve
Diamond, 2016: 38). Reklam algısını ortadan kaldırması sebebiyle son yıllarda işletmeler, marka
farkındalığı sağlamak, ürünleri hakkında bilgi vermek ve tüketicileri satın almaya ikna etmek için
sosyal medya uygulamalarında yer alan reklam ve elektronik ağızdan ağıza iletişim (WOM) gibi çeşitli
pazarlama iletişim stratejilerini yoğun olarak kullanmaktadırlar (Kim & Jeong, 2016: 1243). Aynı
zamanda online öneri olarak da ifade edilebilecek ve literatürde “çevrimiçi ağızdan ağıza iletişim”
olarak da adlandırılan iletişim türünün geleneksel ağızdan pazarlama faaliyetlerinden farkı, kullanılan
kanaldır (Peltekoğlu ve Askeroğlu, 2019: 1048). Sosyal etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan bu yeni
uygulamaların daha yaygın olarak kullanılması sonucu oluşan pazarlama anlayışı dijital ortamda sosyal
ağlar ağlar aracılığıyla yapılmaya başlamıştır ve her geçen gün biraz daha fazla tüketici üzerinde etkili
olmaya başlamaktadır. Günümüzde dijital pazarlama faaliyetleri içerisinde sosyal medya çok önemli
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yere sahiptir. Tüketicilere sosyal medya üzerinden ulaşmak markalara, tanıtım sağlama, marka
bilinirliği oluşturma, var olan imajı daha da güçlendirme, satışı ve karlılığı arttırma noktasında çok
büyük faydalar sağlamaktadır (Alikılıç ve Özkan, 2018: 43). Bu amaçlara ulaşmak için, markalara
sadece sosyal medyayı aktif olarak kullanması aracılığıyla veya sponsorlu içeriklerle
sağlanamamaktadır. Sosyal medya bilinirliği, etki gücü ve takipçi kitlesi yüksek hesapların
içeriklerinde yer edinme sayesinde bu amaçlara ulaşabilmektedirler. Markalar ve yüksek etki gücüne
sahip fenomenler arasında yapılan işbirlikleri sonucunda markalar, daha düşük bir bütçe ile geniş
kitlelere daha yüksek etkilerle ulaşabilmektedirler.
Bu bağlamda tavsiye pazarlama bakış açısıyla geleneksel reklam anlayışında, ünlü kişilerin
televizyon, radyo veya gazeteler kanalıyla yapmış olduğu reklam uygulamaları yavaş yavaş yerini
sosyal medya üzerinden bu kez hem ünlülerin hem de yalnızca sosyal araçlarında tanınmış kişilerin
yaptıkları reklam, aynı zamanda online öneri olarak ifade edilebilecek ve literatürde çevrimiçi ağızdan
ağıza pazarlama olarak da adlandırılan iletişim türü almış ve zamanla pazarlama karmasında önemli
bir yeri sahiplenmiştir. Özellikle de tavsiye pazarlamanın kozmetik ürünleri gibi kişisel tüketim
ürünlerinde daha çok kendini göstermesi, yaşam tarzının örnek alınması gibi genç kuşakta kendisini
gösteren etmenler, kozmetik markalarının reklam çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal medya
fenomenleri gibi yüksek takipçi kitlesine sahip kişilerle beraber yürüttüğü reklam faaliyetlerine
yönlendirmiştir. Günümüzde özelliklede bireysel tavsiyelerin ön plana çıktığı kozmetik alanının güçlü
markaları, fenomenlerin yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları bağlamında takipçileri üzerinde yüksek
etki gücüne sahip olduğu varsayımdan yola çıkarak, reklam ve pazarlama faaliyetlerini online öneri
olarak nitelendirilebilecek reklam stratejisi üzerinde yoğunlaştırdıkları görülmektedir.
Güzellik algısı, kişinin yaşadığı zaman, toplum, coğrafya ve kültürel özelliklerle şekillenmesiyle
beraber ekonomik ve teknolojik faktörlerin etkisi doğrultusunda sürekli olarak değişime uğramaktadır.
Yaşanan gelişmeler doğrultusunda insanların güzelleşme ve güzelliğe verdiği önem her geçen gün
biraz daha artmaktadır (Agcadağ, 2017: 156). Sağlık, moda ve güzellik tüketimlerini arttırmak ve
sürekli kılmak adına medya, popüler kültür tüketim alışkanlıklarının devamlılığını sağlamak adına
bedeni ve güzellik algısını tükettim nesnesi haline dönüştürmektedir. Güzellik algısı ve tüketim
pratikleri sürekli olarak değişime uğramakta ve yeniden yapılandırılmaktadır (İnceoğlu vd. 2010: 72).
Şimşek (2009:27)’e göre, “Tüketiciler kendi tecrübe ve deneyimlerini, algılarını ağızdan ağıza iletişim
yoluyla çevrelerine yaymaları tüketici davranışlarının şekillenmesi bakımından çok önemlidir.”
Günümüzde tüketicilerin satın aldıkları ürünleri, aileleri, arkadaşları veya sanal dünyada farklı
insanlarla paylaştıkları yeni bir tüketim kültürü oluşmuştur. Paylaştıkları bu içerikler diğer tüketiciler
için yeni bir kaynak niteliği taşımaktadır. Kişisel tecrübelerin olumlu veya olumsuz olarak diğer
potansiyel müşterilerle paylaşılması bu müşterilerin tüketim kararı vermesi noktasını etkili olmaktadır.
Tüketiciler satın almayı düşündükleri bir ürüne karşı kararsız kalabilmekte ve o ürünü satın almak için
bilgi toplama ihtiyacına girebilmektedirler. Sosyal medya üzerinden yapılan bu içerikler önemli bir
bilgi kaynağı niteliği taşımaktadır. Ağızdan ağıza iletişim ve öneri niteliğinde yeni bir pazarlama
stratejisinin reklam algısından uzaklaşarak yeni bir boyut kazanmıştır (Aytaş, 2019: 37). Bir ürün veya
hizmet fenomen tarafından onaylanarak karşı tarafa sunulduğunda, kullanılan kişinin şöhretini ve
itibarını söz konusu olan marka ile benimseterek satmayı amaçlanmaktadır. Uygulamada fenomenler,
bazen markalar için tüm içeriği kendileri üretip paylaşırken bazen de sadece markanın mesajını iletip
tanıtmaktadır. Bundan dolayı fenomen olarak bilinen bu kişilerin üretmiş olduğu içerikler hedef kitle
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tarafından kendi iletileri olarak algılanmasını sağlamaktadır (Veissi, 2017: 10).
Bu çalışma, kadın tüketicilerin kozmetik ürünleri ve marka tercihi noktasındaki sosyal medya
fenomenlerinin tüketim alışkanlıkları ve önerilerinin etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla
hazırlanan anket formu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan, 18-35 yaş arasındaki İstanbul’da yaşayan
kadınlar arasından seçilen 50 kişi üzerinde uygulanarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Materyal Ve Yöntem
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sosyal medya aracılığıyla çok fazla reklam mesajına maruz
kalan sosyal medya kullanıcılarının, bu mesajlar neticesinde reklamını gördükleri ürün veya hizmete
ilişkin olarak satın alma kararları, mesajlara ilişkin olarak görüşleri ve sosyal medya fenomenlerinin
özelliklede kozmetik sektöründe bireylerin marka tercihi noktasında takipçilerini etkileme düzeylerini
tespit etmek bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya kullanıcıları üzerinde
uygulanan anket formu aracılığıyla elde edilen veriler analiz edilerek bulgular değerlendirilmiştir.
Yapılan anket çalışması aracılığıyla kadın tüketicilerin kozmetik markaları arasından tercih
yaparak satın alma kararını verme noktasında sosyal medya mesajlarından ve sosyal medya
fenomenlerinden ve fenomenlerin tercihlerinden ne derece etkilendikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan 18-35 yaş arası sosyal medyayı aktif olarak kullanan
kadınlar oluşturmaktadır. Örnekleme seçilen katılımcıların belirlenmesinde benzer çalışmalarda
kullanılan kolayda örneklem seçme yöntemi tercih edilerek 50 kişi seçilmiştir. Anket çalışması 1 Ocak
– 10 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada kullanılan anket formunun hazırlanmasında, Uğurlu’nun (2017)
çalışmasında kullandığı anket sorularıyla ile beraber Sönmez ve Taşkıran’ın (2019) çalışmasında
kullandığı anket soruları referans alınarak oluşturulmuştur.
Bu çalışma kapsamında aşağıda belirtilen araştırma sorularına cevap aranmıştır. Bu çalışma
içerisinde yanıt aranan araştırma soruları şunlardır:


Tüketiciler kozmetik markalarına yönelik bilgi arayışında sosyal medya araçlarını kullanmakta
mıdır?



Sosyal medya fenomenleri bireylerin kozmetik marka tercihinde etkili midir?



Sosyal medya fenomenleri tarafından kozmetik markalarına yönelik olarak paylaşılan içerikler
güvenilir bulunmakta mıdır?

Araştırma Bulguları Ve Tartışma
Katılımcıların bazı özellikleri:
Katılımcıların yaşı:
F

%
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18-22

10

20

23-27

23

46

28-31

6

12

32-35

11

22

Toplam

50

100

Şekil 1.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların yaşlarına bakıldığında, %20’si 1822 yaş, %46’sı 23-27 yaş, %12’si 28-31 yaş, %22’si ise 32-35 yaş aralığında kadınlardan oluşmaktadır.
Bu sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğu 23-27 yaş aralığındaki kadınlardan oluşmaktadır.
Katılımcıların eğitim düzeyi:
F

%

İlköğretim

2

4

Lise

11

22

Ön lisans

17

34

Lisans

12

24

Yüksek lisans

8

16

Toplam

50

100

Şekil 2.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında,
%4’ü ilköğretim, %22’si lise, %34’ü ön lisans, %24’ü lisans, %16’sı ise yüksek lisans düzeyinde
eğitim aldıklarını belirttikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğu ön lisans
düzeyinde eğitim alan kadınlardan oluşmaktadır.
Katılımcıların aylık kişisel alışveriş giderleri:
F

%

0-200

9

18

200400

11

22

400600

11

22
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600800

4

8

800 +

15

30

Toplam

50

100

Şekil 3.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların aylık kişisel alışveriş giderlerine
bakıldığında, %18’i 0-200 TL, %22’si 200-400 TL, %22’si 400-600 TL, %8’i 600-800 TL olduğu
görülmektedir. Katılımcıların %30’u ise, aylık kişisel alışveriş giderinin 800 TL ve daha üst tutarda
olduğunu belirttikleri görülmektedir.
Katılımcıların ortalama olarak gün içerisinde internette geçirdikleri vakit:
F

%

0-2

14

28

2-4

13

26

4-6

15

30

6+

8

16

Toplam

50

100

Şekil 4.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların, %28’i 0-2 saat, ‘26’sı 2-4 saat,
%30’u 4-6 saat, %16’sının ise 6 saat ve daha üst düzeyde zamanını internette geçirdiği görülmektedir.
Bu sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun gün içerisinde ortalama olarak 4-6 saat gibi bir zaman
dilimlerini internette geçirdikleri görülmektedir.
Katılımcıların ortalama olarak gün içerisinde sosyal medyada geçirdikleri vakit:
F

%

0-2

20

40

2-4

19

38

4-6

8

16

6+

3

6

Toplam

50

100

Şekil 5.
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Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların %40’ı 0-2 saat, %38’i 2-4 saat,
%16’sı 4-6 saat ve %6’sı günde ortalama olarak 6 saat ve üzeri bir zaman dilimlerini sosyal medyada
geçirdikleri görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğu gün içerisinde ortalama olarak
0-2 saat sosyal medyada vakit geçirdikleri görülmektedir.
Katılımcılar tarafından en sık ziyaret edilen sosyal medya aracı:
F

%

Instagram

30

60

Facebook

11

22

Twitter

6

12

Diğer

3

6

Toplam

50

100

Şekil 6.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların, %60 gibi bir çoğunluğu en sık
ziyaret ettikleri sosyal medya aracı olarak Instagram cevabını verdikleri görülmektedir. Diğer
katılımcılara bakıldığında ise, %22’si Facebook, %12’si Twitter ve %6’sı ise diğer cevabını verdiği
görülmektedir.
Katılımcıların sosyal medya üzerinden fenomenler aracılığıyla yapılan pazarlama ve reklam
faaliyetlerine ilişkin tutumları:
Araştırma bulgularının bu bölümünde; sosyal medyanın kozmetik markalarına yönelik bilgi
arayışında kullanım durumu, sosyal medya fenomenlerinin kozmetik marka tercihine etkisi ve sosyal
medya fenomenlerinin paylaştığı içeriklerin takipçiler tarafından güvenilir bulunma durumu ölçekleri
kapsamında yer alan ifadelere, katılımcılar tarafından verilen yanıtların yüzdelik değerlerine yer
verilmiştir.
Sosyal medyanın kozmetik markalarına yönelik bilgi arayışında kullanım durumu:
Kesinlikle katılmıyorum: 1
Katılmıyorum: 2
Kararsızım: 3
Katılıyorum: 4
Kesinlikle katılmıyorum:5
1
Kozmetik markalarına yönelik bilgi edinme sürecinde %4
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sosyal medyadan yararlanırım
Kozmetik ürünleri satın almadan ve markalar arasında %6
tercih yapmadan önce sosyal medyadaki yorumları
incelerim

%10 %10 %38 %36

Sosyal medyada kozmetik markalarına ilişkin bilgi %46 %24 %18 %4
ararken markaların kendi sosyal medya hesaplarında
yaptıkları paylaşımları incelerim

%8

Sosyal medyada kozmetik markalarına ilişkin bilgi %4
ararken diğer sosyal medya kullanıcılarının forumlarda
sözlüklerde ya da kendi sosyal medya hesaplarında
yaptıkları paylaşımları incelerim

%10 %12 %40 %34

Kozmetik markalarına ilişkin bilgi ararken sosyal medya %6
Fenomenlerinin görüş ve yorumlarını incelerim

%10 %14 %36 %34

Şekil 7.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre katılımcıların %40’ı katılıyorum %34’ü
kesinlikle katılıyorum cevabı vererek kozmetik markalarına ilişkin bilgi arayışlarından sosyal medya
araçlarından yararlandıklarını belirtmektedirler. Kozmetik ürünleri satın almadan ve markalar arasında
tercih yapmadan önce sosyal medyadaki yorumları incelerim görüşüne verdiği yanıtlara bakıldığında,
%38’i katılıyorum, %36’sı kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. Sosyal medyada
kozmetik markalarına ilişkin bilgi ararken diğer sosyal medya kullanıcılarının forumlarda sözlüklerde
ya da kendi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları incelerim görüşüne verilen yanıtlara
bakıldığında, katılımcıların %40’ı katılıyorum, %34’ü ise kesinlikle katılıyorum yanıtını verdikleri
görülmektedir. Kozmetik markalarına ilişkin bilgi ararken sosyal medya fenomenlerinin görüş ve
yorumlarını incelerim görüşüne verilen yanıtlara bakıldığında, %36’sı katılıyorum, %34’ünün ise
kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. Sosyal medyada kozmetik markalarına ilişkin
bilgi ararken markaların kendi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları incelerim görüşüne
verilen yanıtlara bakıldığında ise, katılımcıların %24’ü katılmıyorum, %46’sı kesinlikle katılmıyorum
cevabını vererek sosyal medya üzerinden kozmetik markalarına ilişkin olarak bilgi edinme süreçlerinde
markaların kendilerine ait sosyal medya hesaplarını incelemedikleri görülmektedir.
Sosyal medya fenomenlerinin kozmetik marka tercihine etkisi:
Kesinlikle katılmıyorum: 1
Katılmıyorum: 2
Kararsızım: 3
Katılıyorum: 4
Kesinlikle katılmıyorum:5
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1
Sosyal medyada kozmetik markalarına ilişkin içerikler %8
paylaşan Fenomenleri takip ederim

2

3

%12 %4

4

5

%18 %58

Fenomenlerin kozmetik markalarına ilişkin görüşlerinin %10 %2
ne olduğu markalar arasında tercih yapmadan ve satın
alma kararını vermeden önce öğrenirim

%20 %10 %38

Fenomenlerin kozmetik markalarına yönelik görüşlerini %14 %6
markalar arasında tercih yaparken ve satın alma kararını
verirken dikkate alırım

%2

Fenomenlerin olumlu görüşlere sahip olduğu kozmetik %24 %2
markalarını tercih ederim

%30 %22 %10

Fenomenlerin sosyal medyada kozmetik markaları ile %12 %4
ilgili paylaştığı içerikler dikkatimi çeker

%10 %14 %60

Fenomenlerin kozmetik markalarına yönelik görüşleri %22 %6
marka tercihi yapma aşamamda etkilidir

%20 %18 %34

%36 %38

Sosyal medyada takip ettiğim bir Fenomenin olumsuz %26 %12 %10 %22 %30
görüşünü öğrenmem halinde satın almayı düşündüğüm
kozmetik markasının yerine başka bir markanın ürünü ya
da takip ettiğim başka bir fenomenin önerdiği ürünü satın
alırım
Fenomenlerin olumlu görüş bildirdiği bir kozmetik %16 %4
markasının ürününü satın alırım

%42 %14 %24

Şekil 8.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere bakıldığında, katılımcıların 58’i sosyal medyada
kozmetik markalarına ilişkin olarak içerik üreten sosyal medya fenomenleri kesinlikle katılıyorum
cevabını vererek takip ettikleri görülmektedir. Aynı şekilde katılımcıların %60’ı fenomenlerin sosyal
medyada kozmetik markalarına ilişkin paylaştıkları içeriklere ilişkin içerikleri kesinlikle katılıyorum
yanıtını vererek dikkatlerini çektiklerini belirttikleri görülmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında
katılımcıların yanıtlarının tutarlı olduğu görülmektedir. Katılımcıların verdikleri yanıtlara
bakıldığında, %38’i kesinlikle katılıyorum, %36’sı ise katılıyorum yanıtını vererek, fenomenlerin
kozmetik markalarına yönelik görüşlerini markalar arasında tercih yaparken ve satın alma kararını
verirken dikkate aldıklarını belirtmektedirler. Ancak katılımcıların yanıtlarına bakıldığında,
katılımcıların %30’u kararsızım yanıtıyla fenomenlerin olumlu görüş bildirdikleri ürünleri tercih etme
noktasında kararsız kaldıklarını belirtmektedir. Katılımcıların %34’ü kesinlikle katılıyorum yanıtını
vererek, fenomenlerin kozmetik markalarına yönelik görüşlerinin marka tercihi yapma aşamalarında
etkili olduğunu belirtmedirler. Katılımcıların %30’u kesinlikle katılıyorum, %22’si ise katılıyorum
yanıtını vererek, sosyal medyada takip ettikleri bir fenomenin olumsuz görüşünü öğrenmeleri halinde
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satın almayı düşündükleri kozmetik markasının yerine başka bir markanın ürünü ya da takip ettikleri
başka bir fenomenin önerdiği ürünü satın almayı tercih ettiklerini belirtmektedirler. Katılımcıların
%42’si kararsızım yanıtını vererek, fenomenlerin olumlu görüş bildirdiği bir kozmetik markasının
ürününü satın alma noktasında kararsız kaldıklarını belirttikleri görülmektedir.
Bu sonuçlara göre, katılımcılar satın alma ve karar verme süreçlerinde fenomenlerden
etkilendikleri, kozmetik markalarına ilişkin içerik üreten fenomenleri takip ettikleri ve paylaştıkları
içeriklerin dikkat çekici olduğu görülmektedir. Ancak verilen yanıtlara bakıldığında katılımcıların
fenomenlerin kozmetik markalarına ilişkin olarak olumsuz görüşlerinden daha fazla etkilendikleri,
olumlu görüşlerinde ise kararsız kaldıkları görülmektedir.
Sosyal medya fenomenlerinin paylaştığı içeriklerin takipçiler tarafından güvenilir bulunma
durumu:
Kesinlikle katılmıyorum: 1
Katılmıyorum: 2
Kararsızım: 3
Katılıyorum: 4
Kesinlikle katılmıyorum:5
1

2

3

4

5

Fenomenlerin sosyal medyada kozmetik markalarına %6
ilişkin paylaştıkları içerikleri güvenilir bulurum

%22 %46 %10 %8

Fenomenlerin kozmetik markalarıyla ilgili görüşlerini %6
başka kaynaklarca doğrulatmam gerekir

%6

Fenomenlerin olumlu görüşlerinden etkilenerek bir %6
kozmetik markasını tercih edip satın almam halinde
beklediğim performansı bulmama gibi bir risk vardır

%10 %6

%10 %30 %48
%22 %56

Bir Fenomenin olumlu görüş bildirdiği bir kozmetik %16 %10 %26 %34 %14
markasını tercih ettikten sonra markanın üründen
memnun kalamamam halinde söz konusu Fenomenin
görüşlerini bir daha dikkate almam
Sosyal medya Fenomenlerinin kozmetik markaları %2
hakkında görüşlerini markaların kendileri tarafından
paylaşılan içeriklerden daha güvenilir bulurum

%16 %20 %8

Sosyal medya Fenomenlerinin markalarla gizli %8
işbirlikleri olduğunu ve markaların tanıtımlarını belirli
bir ücret karşılığında yaptığını düşündüğümden sosyal

%4
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medya Fenomenlerini güvenilir bulmam
Marka tercihinde görüşlerini dikkate alacağım %6
Fenomenin daha önce paylaştığı içerikleri inceleyerek
kozmetik markaları hakkında hep olumlu tanıtım yapıp
yapmadığına bakarım ve güvenilirliklerini bu şekilde
değerlendiririm

%4

%14 %34 %42

Sosyal medya Fenomenlerinin kozmetik markaları %52 %24 %12 %8
hakkında paylaştıkları içeriklerin doğru ve eksiksiz
olduğunu düşünürüm

%4

Şekil 9.
Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre, %46’sı Fenomenlerin sosyal medyada kozmetik
markalarına ilişkin paylaştıkları içerikleri güvenilir bulma açısından kararsız kaldıkları görülmektedir.
Katılımcıların %48’i kesinlikle katılıyorum yanıtını vererek fenomenlerin kozmetik markalarıyla ilgili
görüşlerini başka kaynaklarca doğrulatmaları gerektiğini belirtmektedirler. Katılımcıların %50’sı
kesinlikle katılıyorum yanıtı vererek, fenomenlerin olumlu görüşlerinden etkilenerek bir kozmetik
markasını tercih edip satın almaları halinde bekledikleri performansı bulmama gibi bir risklerinin
olduğunu belirtmektedirler. Katılımcıların %34’ü katılıyorum yanıtını vererek, Bir Fenomenin olumlu
görüş bildirdiği bir kozmetik markasını tercih ettikten sonra markanın üründen memnun kalamamaları
halinde söz konusu fenomenin görüşlerini bir daha dikkate almayacaklarını belirtirken, %24’ü ise
dikkate alıp almama konusunda kararsız kaldıklarını belirtmektedirler. Katılımcıların verdikleri
yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %38’i kararsızım yanıtını vererek sosyal medya fenomenlerinin
markalarla gizli işbirlikleri olduğunu ve markaların tanıtımlarını belirli bir ücret karşılığında
yaptıklarını düşündüklerinden dolayı sosyal medya fenomenlerini güvenilir bulma noktasında kararsız
kaldıklarını belirtirken, %42’si ise, marka tercihinde görüşlerini dikkate alacakları fenomenin daha
önce paylaştığı içerikleri inceleyerek kozmetik markaları hakkında hep olumlu tanıtım yapıp
yapmadığına bakarak ve güvenilirliklerini bu şekilde değerlendirdikleri belirtmektedirler.
Katılımcıların verdikleri yanıtlara bakıldığında %54’ü sosyal medya fenomenlerinin kozmetik
markaları hakkında görüşlerini markaların kendileri tarafından paylaşılan içeriklerden daha güvenilir
bulduklarını belirtmektedirler. Son olarak katılımcıların verdikleri yanıtlara bakıldığında, %52’si
kesinlikle katılmıyorum yanıtını vererek, sosyal medya fenomenlerinin kozmetik markaları hakkında
paylaştıkları içeriklerin doğru ve eksiksiz olduğunu düşünürüm görüşüne katılmadıklarını
belirtmektedirler.
Bu sonuçlara bakıldığında, katılımcıların markaların kendileri hakkında paylaştığı içeriklere
kıyasla fenomenlerin görüşlerine daha fazla güvendikleri görülmektedir ancak doğruluklarını başka
kaynaklarca da teyit etmek istediklerini de belirtmekte oldukları görülmektedir.
Bu çalışma kapsamında aşağıda belirtilen araştırma sorularına cevap aranmıştır. Bu çalışma
içerisinde yanıt aranan araştırma sorular ve cevapları şu şekildedir.


Tüketiciler kozmetik markalarına yönelik bilgi arayışında sosyal medya araçlarını kullanmakta
mıdır?
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Anket verilerinden elde edilen bulgulara bakıldığında, katılımcıların %34 kesinlikle katılıyorum,
%40’ise katılıyorum yanıtını vererek sosyal medya araçlarından kozmetik markalara ilişkin bilgi
arayışlarında yararlandıklarını belirtmektedirler. Araştırmaya seçilen katılımcıların %36’sı kesinlikle
katılıyorum, %38’ise kesinlikle katılıyorum yanıtını vererek bilgi arayışları sırasında ve satın alma
kararını vermeden önce sosyal medyada o ürüne ilişkin olarak yorumları ve görüşleri inceleyerek bilgi
edinmeye çalıştıkları görülmektedirler. Aynı şekilde katılımcıların verdikleri yanıtlara bakıldığında
%34’ü kesinlikle katılıyorum, %36’sı ise katılıyorum yanıtını vererek bilgi edinme süreçlerinde
fenomenlerin görüş ve yorumlarını dikkate aldıkları görülmektedir. Ancak katılımcıların %46’sı
kesinlikle katılmıyorum, %24’ü ise katılmıyorum olarak verdiği yanıtlar doğrultusunda bakıldığında
markaların kendileri hakkında paylaştıkları içerikleri incelemedikleri görülmektedir. Bu doğrultuda
bakıldığında anket çalışmasına seçilen katılımcıların sosyal medya araçlarını kozmetik markalarına
ilişkin bilgi arayışlarında aktif olarak kullandıkları ancak markaların kendileri hakkında sosyal medya
hesaplarında paylaştıkları içeriklerin incelenmediği görülmektedir. Bu doğrultuda ağızdan ağıza
pazarlama faaliyetlerinin günümüzde sosyal medya araçları içerisinde yerini almasının markalar ve
tüketiciler açısında önemi gözler önüne sermektedir.


Sosyal medya fenomenleri bireylerin kozmetik marka tercihinde etkili midir?

Anket verilerinden elde edilen bulgulara bakıldığında, katılımcıların %38’inin kesinlikle
katılıyorum yanıtını kozmetik ürünleri için marka tercihi yapmadan önce fenomenlerin o marka ve
ürüne ilişkin olarak görüşlerini öğrendikleri görülmektedir. Katılımcıların %38’in kesinlikle
katılıyorum, %36’sının ise katılıyorum yanıtı vermesi karar verme ve satın alma davranışları sırasında
sosyal medyada takip ettikleri fenomenlerin görüşlerini dikkate aldıkları görülmektedir. Benzer şekilde
katılımcıların %30’u kesinlikle katılıyorum, %22’si ise katılıyorum yanıtını vererek satın almayı
düşündükleri bir kozmetik markası veya ürüne ilişkin olarak fenomenlerin olumsuz görüşlerini
öğrendikleri durumlarda karar değiştirdikleri görülmektedir. Ancak katılımcıların görüşlerine
bakıldığında %42’nin karar verme noktasında fenomenlerin olumlu görüşlerinde etkilenerek satın alma
davranışında bulunma noktasında kararsız kaldıkları görülmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında sosyal
medya fenomenlerinin görüşlerinin takipçileri tarafından dikkate alındığı, olumsuz görüşlerinin
tüketicilerin karar değiştirmesinde etkili olduğu ancak olumlu görüşlerinin ise satın alma kararı verme
noktasında yetersiz kaldığını göstermektedir. Ancak sonuç olarak bakıldığında sosyal medya
fenomenlerinin özelliklede olumsuz görüşlerinin tüketicilerin kozmetik marka tercihinde etkili olduğu
görülmektedir. Bu amaçla günümüzde mevcut konumlarını korumak ve daha fazla kazanç elde etmek
isteyen kozmetik markları reklam ve pazarlama faaliyetlerini sosyal medya fenomenleri üzerinden
yürütmeye başladıkları görülmektedir. Bu doğrultuda kozmetik markaların günümüzde sosyal medya
fenomenleriyle yaptıkları işbirliklerinin nedenini açıklamaktadır. Satın alma kararına doğrudan bir
etkisi olmasa bile tüketicilere yansımayan olumsuz görüşler markaları bir adım daha öne taşımaktadır.


Sosyal medya fenomenleri tarafından kozmetik markalarına yönelik olarak paylaşılan içerikler
güvenilir bulunmakta mıdır?

Anket verilerinden elde edilen bulgulara bakıldığında, katılımcıların 38’i fenomenler ve kozmetik
markları arasında yapılan gizli işbirliklerinden bildiklerinden dolayı güvenilirleri konusunda kararsız
kaldıklarını, benzer şekilde %46’sı sosyal medya fenomenlerinin paylaştıkları içerikleri güvenilir
bulma noktasında kararsız kaldıklarını ve %52’si fenomenlerin görüşlerinin eksiksiz ve doğru
olduğuna kesinlikle katılmadıklarını belirtmektedir. Katılımcıların %48’i fenomenlerin görüşlerin
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başka kaynaklarca doğrulatmaları gerektiği belirtmektedirler. Anket çalışmasına katılan katılımcıların
verdiği diğer yanıtlara bakıldığında ise, katılımcıların %42’si fenomenlerin görüşlerini markalara
ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini aynı anda veya aynı markanın farklı ürünlerine karşı olumsuz ve
olumlu görüşlerine yer verip vermeleri sonuçlarına göre fenomenleri daha güvenilir bulduklarını
kesinlikle katılıyorum yanıtını vererek belirttikleri görülmektedir. Bu anket çalışması sonucundan elde
edilen verilere göre katılımcıların %54’ü sosyal medya fenomenlerinin kozmetik markaları hakkında
paylaştıkları içerikleri, markaların kendi doğrultuda bakıldığı sosyal medya fenomenlerinin görüşleri
katılımcılar tarafından tam olarak güvenilir bulunmasa bile markların kendi içeriklerine kıyasla daha
güvenilir bulunması markaların sosyal medya fenomenleriyle yaptıkları ve her geçen gün daha da artan
işbirliklerini açıklamaktadır.
SONUÇ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, toplumsal yaşam içerisinde birçok yeniliğe
sebep olmasının yanında reklam ve pazarlama alanında da birçok yeniliğe yol açmaktadır. Günümüzde
yaşanan en güncel gelişme sosyal medya araçları üzerinde pazarlama ve reklam faaliyetlerinin
yürütülmeye başlanmasıdır. Birçok alanda üretim faaliyetlerinde bulunan markalar, reklam ve
pazarlama faaliyetlerinde yenilikleri takip ederek, başarı elde etmek amacıyla ve özelliklede
gençlerden oluşan hedef kitlelerine geleneksel kitle iletişim araçları aracılığıyla ulaşamayan markalar
reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yenilik arayışına girmekte ve sosyal medya üzerinden aktif olarak
tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmektedir. Sosyal medya reklamlarında fenomenlerin kullanılmaya
başlaması tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin tavsiye ve öneri niteliğine dönüşmesi tüketicilerin
üzerinde geleneksel reklam anlayışında farklı olarak yeni ve reklama kıyasla daha olumlu bir algı
yaratmaktadır. Fenomenlerin yaşam biçimlerinin takip edilmesi, kullandıkları ürünlerinde takip
edilmesine yol açmakta ve takipçilerin üzerinde satın alma davranışına etki ettiği varsayılmakta bu
amaç doğrultusunda, markalar ve fenomenler arasında reklam işbirlikleri yapılmaktadır.
Yapılan bu işbirliklerinin kadın tüketiciler üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışan bu çalışma
neticesinde elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilmektedir: Tüketiciler kozmetik markalarına
ilişkin bilgi arayışlarında sosyal medya uygulamalarına başvurmaktadırlar, sosyal medya
fenomenlerinin markalara ilişkin olumsuz görüşleri, olumlu görüşlerine kıyasla tüketiciler üzerinde
daha fazla etkiye sahiptir ve geleneksel reklam mesajları ve markaların kendileri hakkında paylaştıkları
içeriklere kıyasla fenomenlerin paylaştıkları içerikler tüketiciler tarafından daha güvenilir
bulunmaktadır. Özelliklede kozmetik sektörü gibi kişisel tavsiyelerin ve ağızdan ağıza pazarlama
faaliyetlerinin büyük bir öneme sahip olduğu alanlarda sosyal medya aracılığıyla yüksek takipçi
kitlesine sahip olan ve günümüzde fenomen ve birçok farklı adla sıfatlandırılan kişilerin inkar edilemez
bir etkisinin olduğu tespit edilmektedir.
Yapılan çalışma neticesinde elde edilen bu sonuçlar reklamcılık anlayışında değişen algının asıl
nedeni ortaya koymaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçları vasıtasıyla yürütülen reklam
faaliyetlerinin yetersiz kalması ve hedef kitleye istenilen etkiyi sağlamaması sosyal medya fenomenleri
aracılığıyla ortaya çıkan yeni reklam anlayışının haklı gerekçesini ortaya koymaktadır.
KAYNAKÇA
Agcadağ, İ. (2017). Popüler Kültür Bağlamında Kozmetik Ürünleri Tüketimi Ve Yeni Bir Satış Kanalı
Olarak Ağ Pazarlama (Network Marketing) Sistemi. Sosyoloji Dergisi, 36 (157-169).
Alikılıç, İ. ve Özkan, B. (2018). Bir Sosyal Medya Pazarlama Trendi, Hatırlı Pazarlama Ve

www.iksadkongre.org

sayfa 199

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

Etkileyiciler: İnstagram Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1,2
(43-57).
Armağan, E. ve Doğaner, C. M. (2018). Fenomen Pazarlaması: Youtube Güzellik Vloggerları Üzerine
Bir Araştırma Influncer Marketing. International Congress of Political, Economic and Financial
Analysis (223-234).
Aslan, A. ve Ünlü G.D.(2016). Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin
Gözünden Bir Değerlendirme, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3,2 (41-65).
Avcı, İ. ve Yıldız, E. (2019). Fenomenlerin Güvenilirlik, Çekicilik Ve Uzmanlık Özelliklerinin Marka
Tutumu, Satın Alma Niyeti Ve Elektronik Kulaktan Kulağa Pazarlama Üzerindeki Etkileri: İnstagram
Örneği. Kosbed (85-107).
Aytaş, G. (2019). Ağızdan Ağıza Pazarlama Trendi Olarak Sosyal Medya Fenomenlerinin Marka
Yayılımı Ve Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Balkan, E. ve Nardalı, S. (2018). Sosyal Medya Fenomenleri: İnstagram Ve Kozmetik Sektöründe Bir
Uygulama. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2,2 (176-187).
Birol, M. ve Bakır, N. Z. (2019). Instagram Fenomenlerinin Paylaşımları Üzerinden Göstergebilimsel
Bir İnceleme. The Journal of International Scientific Researches, 4, 2 (195-221).
Carter, D. (2016). Hustle and Brand: The Sociotechnical Shaping of Influence. Social Media+ Society, 2(3), 112.

Dizdar D.T (2019). Dijital Medyada Üreten Benin Tüketilmesiyle, Üretenin Kendine Yabancılaşması:
Instagram Analizi. 2,2 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/49612169-185).
Eren, V. ve Aydın, A. (2014). Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü Ve Muhtemel Riskler.
K.M.Ü. Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16,1 (197-205).
Gündüz U. (2013). Kafka Metinlerinde İletişim, İletişimsizlik Ve Yabancılaşma Olgusu Üzerine.
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7, 1 (83-95).
Kim, H. ve Jeong, J. (2016). Effect of Celebrity Endorsement in Marketing of Musicals: Poster VersusSocial
Networking Site. SocialBehaviorandPersonality, 44(8), 1243-1254.

Lovınk G.(2017). Sosyal Medyanın Dipsiz Kuyusu (D. Esen, Çev.). Otonom Yayıncılık, İstanbul.
Mert, L.Y. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2, 6 (1299-1328).
Meyer, C., ve Schwager, A. (2007) Understanding Customer Experience. Harvard Business Review, 85 (2), 111.

Örs, M. (2018). İnternet Fenomenlerini Neden Takip Ediyoruz? Tüketici-Fenomen İlişkisini
Güçlendiren Nedenlerin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi,
10,4 (187-209).

www.iksadkongre.org

sayfa 200

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

Peltekoğlu, B. F. ve Askeroğlu, D. E. (2019). Dijital Halkla İlişkiler: Fenomenler Dijital Marka Elçisi
Olabilir Mi? Selçuk İletişim, 12, 2 ( 1044-1067).
Singh, S. ve Diamond, S. (2016). Social media marketing for dummies.John Wiley&Sons.

Solmaz, B.Tekin, G. Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine
Bir Uygulama. Selçuk İletişim, 7,4 (23-32).
Sönmez, E. ve Taşkıran, B.H. (2019). Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Marka Tercihine
Etkisi: Kozmetik Markaları Üzerine Bir Araştırma. İnif E-Dergi, 4,2 (111-132).
Şimşek, Ö. (2009). Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi, Bankacılık
Sektöründe Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Uğurlu, E. (2017). Sosyal Medyada Pazarlamanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Karar
Sürecine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
Veissi, I. (2017). Influencer Marketing on Instagram (Yayınlanmış Lisans Tezi). Haaga- Helia Universty of
Applied Sciences. s. 14-16, 19-29.

Vural, A. Z. B. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal Of Yaşar University, 20,5 (3348-3382).

www.iksadkongre.org

sayfa 201

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

MEDYANIN GÜNDEM KURMA GÜCÜNÜN KORONA VİRÜSÜ HABERLERİ
ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Dilek ULUSAL

ÖZET
Geçmişte olduğu gibi günümüzün de en önemli silahı olan medya, kitleleri etkisi altına alarak
istediği doğrultuda yönlendirme gücüne sahiptir. Medyanın gündemini meşgul eden olayların halkın
gündemini de aynı ölçüde meşgul ettiği görülür. Bu çalışmanın amacı son günlerde Çin’de ortaya çıkan
ve hızla yayılan Korona virüsü ile ilgili televizyonda yayınlanan haberler üzerinden etki araştırması
yapmak, bu doğrultuda medyanın halkın üzerinde gündem kurma gücünü ortaya çıkarmaktır. Bu
çalışmada televizyon haberlerini daha çok takip ettikleri düşünülerek 40 yaş ve üzeri kişilerden seçilen
7 kişilik bir gruba yönelik odak grup çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda deneklerin televizyon
haberlerini sıkça takip ettikleri, korona virüsü ile ilgili bilgileri televizyonda yayınlanan haberlerden
öğrendikleri, televizyon haberlerinde korona virüsüne yönelik genellikle virüsün ölümcül sonuçlar
doğurduğuna ilişkin bilgiler verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada deneklerin virüse karşı
korunma yollarını da televizyon haberlerinden öğrendikleri ortaya konulmuş, böylece medyanın halkın
gündemini belirlemek gibi güçlü etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Gündem Kurma, Korona Virüsü Haberleri
ABSTRACT
The media, which is the most important weapon of today, as in the past, has the power to direct
the masses in the direction they want. It is seen that the events that occupy the agenda of the media
occupy the agenda of the people to the same extent. The purpose of this study is to conduct an impact
research on the news about the Corona virus that has emerged in China recently and spread rapidly,
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and to reveal the power of the media to set the agenda of the media in this direction. In this study, a
focus group study was conducted for a group of 7 people selected from 40 years old and above,
considering that they follow the television news more. As a result of the study, it was determined that
the subjects frequently followed the television news, learned the information about the corona virus
from the news broadcasted on television, and in the television news, information about the corona virus
generally gave fatal results. ın addition, in this study, it was revealed that the subjects learned the ways
of protection against the virus from television news, thus it was concluded that the media had a strong
influence on determining the public agenda.
Key Words: Media, Setting An Agenda, News of Corona Virus
GİRİŞ
Kitle iletişim araçları geçmişten günümüze her dönemde kamuoyunun gündemini büyük ölçüde
belirleyerek, kamuoyunu etkisi altına almayı başarmıştır. Kitle iletişim araçlarının halkı etkisi altına
almak gibi önemli bir gücü olduğunun farkında olan özellikle iktidar sahipleri medyayı her zaman
kendi ellerinde tutmayı istemişlerdir. Kitle iletişim araçlarını ele geçiren iktidar sahipleri medya
söylemlerini kendi ideolojileri doğrultusunda üreterek, kamuoyuna sunmaktadırlar. Halka iletilen bu
söylemler aracılığıyla yeniden üretilen ideoloji, devamlı olarak kendini yeniden üretecek başka
söylemler üretir. Bu döngü, kitle iletişim araçlarının toplumsal bağlamından ayrılamayacağını gösterir.
Işık’a göre (2002), bir ülkede iletişim araçları mevcut siyasi ve ekonomik sisteme göre
şekillenmektedir. Işığın bu görüşünden hareketle, medyanın günümüzde hem siyasal iktidara hem de
kapitalist ekonomik sistemle birlikte ortaya çıkan özel medya kuruluşlarının sahiplerine göre
şekillendiğini söylemek gerekir. Ancak medya kuruluşlarına kim sahip olursa olsun medyanın halkın
üzerindeki gücü hiçbir zaman değişmeyecektir.
Kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişimi bağlamında 20. yüzyılın en önemli icatlarından biri
görüntü ve sese dayalı olan televizyondur. Televizyon sayesinde insanlar, kendi ülkelerinde ve
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dünyada gelişen siyasi, ekonomik, toplumsal, eğitsel, sanatsal olmak üzere her türlü haberi
ayrıntılarıyla birlikte sesli ve görüntülü olarak izleyebilmektedirler. Böylece ister istemez olayların
akışına kendilerini kaptırırlar, muhakkak ki bir yönüyle etkilenir veya ilgilendikleri konularla
bütünleşirler. Ülke ve dünya gündemini canlı ve hareketli görüntülerle kitlelere sunan televizyon, bu
özelliğiyle kamuoyu oluşturan ve kamuoyunu etkileyen önemli bir iletişim aracıdır (Akt. Evecen,
2018). Bu çalışmanın amacı, son günlerde Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan Korona virüsü ile ilgili
televizyonda yayınlanan haberler üzerinden etki araştırması yapmak, bu doğrultuda medyanın halkın
üzerinde gündem kurma gücünü ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada televizyon haberlerini daha çok
takip ettikleri düşünülerek 40 yaş ve üzeri kişilerden seçilen 7 kişilik bir gruba yönelik odak grup
çalışması yapılmıştır.
Koronavirüsü Nedir?
Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan bir virüs grubudur. Nadir durumlarda,
bilim insanlarının zoonotik olarak isimlendirdiği durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilir.
Coronavirus’lar (Cov), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS – CoV) ve Ağır
Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi
hastalıklara neden olan bir virüs ailesidir. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda
saptanan çok sayıda coronavirüs (koronavirüs) mev cuttur (https://medicana.com.tr/saglik-rehberidetay/9023/corona-korona-virusu-nedir).
Coronavirüs hakkında şu ana kadar edinilen bilgilere göre, belirtiler orta dereceli ya da şiddetli
olabilmektedir. En çok gözlenen belirtiler; ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Burun akıntısı,
coronavirüste gözlenmemiştir. Bu nedenle, burun akıntısı olmadan öksürük ve solunum güçlüğü ve
ateş gözlendiğinde kesinlikle kalabalık yerlerden uzak durmak ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna
gitmek çok önemlidir. Ciddi coronavirüsü vakalarında ise zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana
gelir

(https://www.medicalpark.com.tr/koronavirus/hg-2287).
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Koronavirüsünde ölüm oranının %2 olduğu saptanmıştır (https://www.memorial.com.tr/saglikrehberleri/coronavirus-koronavirus-nedir-korona-virusu-nasil-bulasir/#quicklink6).
Koronavirüsünden korunma yolları gripten korunma yolları gibidir. Bu hastalıktan korunmak
için el temizliği çok önemlidir. Koronavirüs korunma yolları olan bir hastalıktır. Eller su ve sabunla
iyice yıkanmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiğinden de faydalanmak mümkündür. Hasta olunduğunda,
hapşırıldığında ya da öksürüldüğünde ele hapşırmamak ve öksürmemek gerekmektedir. Hapşırırken,
öksürürken tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalıdır. Mendil bulunamıyorsa, kollardan biri ağız ve
burun bölgesine götürülerek çıkacak damlacıkların havaya yayılması önlenebilir. Koronavirüs
koruyucu maske kullanımı önemlidir. Hasta olan kişilerin maske kullanarak bu hastalığın başkalarına
bulaşması engellenebilir. Buna ek olarak, bağışıklığı güçlendirecek biçimde beslenmek, taze sebze ve
meyve yemek, bol sıvı tüketmek, kalabalık ve kapalı alanlara girmemek hastalıktan korunmak için
alınacak önlemler arasında yer alır (https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/coronaviruskoronavirus-nedir-korona-virusu-nasil-bulasir/#quicklink6).
Çin emek gücünün ucuzlatılmasına bağlı, Çin kentlerini kısa sürede son derece kalabalıklaştıran
politikalar bu tür bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması ve yaygınlaşması açısından çok uygun bir ortam
oluşturmaktadır. Bu salgının ortaya çıkışı bir taraftan da ABD ve Çin arasında süren emperyalist
rekabetin en yoğun olduğu döneme rastlamıştır. Yeni salgının bir biyolojik silah olduğuna ilişkin hiçbir
delil bulunamamasına rağmen, hem emperyalist rekabetin aldığı boyutu etkilemesi hem de Çin’in
dünya üretiminde ve büyümesindeki önemli rolü nedeniyle ekonomik, siyasi sonuçları olabileceği iddia
ediliyor. Bu ikinci raporda salgına yönelik bilgilerin güncellenmesi haricinde, ilaç ve aşı geliştirme
çalışmaları

ele

alınıyor,

ilaç

ve

aşı

üreten

tekellerin

rolü

sorgulanıyor

(https://www.kizilbayrak45.net/ana-sayfa/haber/guncel/yeni-koronavirus-2019ncov-salginindaguncel-durum).
Medyanın Gündem Kurma Gücü
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Çağımızda hızla gelişen teknoloji en çok iletişim alanında etkisini göstermiştir. Bu teknolojik
gelişmelere paralel olarak 20. Yüzyılda ortaya çıkan görüntü ve sese dayalı kitle iletişim araçları geniş
kitlelere ulaşarak kitleleri etkisi altına almayı başarmıştır. Kitle iletişim araçlarının kullanımının
yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından faydalanmayı daha çok
tercih etmişlerdir. Kitle iletişim araçlarının bu hızlı gelişimi ve yaşamımızın bir parçası haline gelmesi
medya üzerine yapılan araştırmaların da artmasına neden olmuştur. Bu araştırmalardan biri 1972
yılında Mc Combs ve Shaw tarafından ortaya atılan “Gündem Kurma Teorisi”dir.
Medyanın kitleler üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar yapan Mc Combs ve Shaw, kitle
iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları ile ilgili kamuoyuna bilgi sunmasının, bu konuların
kamuoyunda da bir önceliğe sahip olması sonucunu doğurduğunu ortaya koymuşlardır. Buna bağlı
olarak teori, kitle iletişim araçlarının haberleri sunuş biçimi yoluyla bazı konulara ağırlık vererek,
halkın gündemini belirlediği görüşüne dayanmaktadır. Böylece kitle iletişim araçlarının gündemine
dâhil ederek, büyük ölçüde yer verdiği konuların, halkın gündeminde de önemli bir yer edindiği
görülmektedir (Akt: Işık, 2002).
Erdoğan ve Alemdar’a göre (2005), kitle iletişim araçlarının gündem oluşturma düşüncesinin
temelinde, belli konular hakkında kamuoyunun görüşlerinin kitle iletişim araçları tarafından
verilenlerle anlamlı bir şekilde etkilendiği görüşü vardır. Daha başka bir deyişle, kitle iletişim
araçlarının konulara verdiği öncelikler, izleyiciler tarafından öğrenilir. Böylece kitle iletişim
araçlarının gündemindeki konular halkın gündemine geçer ve kitle iletişim araçlarının öncelikleri
halkın öncelikleri olur. Arslan da (2009), medyanın belirli konuları devamlı haber haline getirerek
gündemde tuttuğunu ve böylece halkın o habere karşı ilgisinin arttığını savunur. Buna örnek olarak,
son günlerde kitle iletişim araçlarının gündemini yoğun bir biçimde meşgul eden Koronavirüsü
haberlerinin halkın gündemini de yoğun bir biçimde etkilediği verilebilir. Koronavirüsü gibi hayati
önemde olan bir konuyu kitle iletişim araçları tarafından toplum gündemine yerleştirdikten sonra
halkın ilgisini bu konudan uzaklaştırmak olanaksızdı artık. Böylece paniğe kapılan insanlar bu konuyla
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ilgilenen bütün bilgi kanallarını kullanmaya yöneldikleri gibi, koronavirüsü gündelik konuşmalarının
da temel konusu haline geldi.
Güz’e göre (2005), medyanın kamuoyunun gündemini belirleme gücü seçim dönemlerinde
artmaktadır. Seçim kampanyası dönemleri medya kuruluşları kadar seçmenler bakımından da
önemlidir. Seçim dönemlerinde seçmenler kendilerinin ve ülkenin geleceği ile ilgili olarak bir karar
vermek durumundadırlar. En doğru kararı verebilmek için de adaylar ve siyasi partilerle ilgili medyanın
sunduğu haber, yorum ve eleştirileri daha çok dikkate alırlar. Bu dönem halkın etkilenmeye en açık
olduğu dönemdir. Bu etki de özellikle medyanın sunduğu seçime yönelik içerikler ile sağlanır. Ancak,
medyanın gündem kurma gücü yalnızca seçim dönemleri ile sınırlandırılamaz. Medya var olduğu
günden bu yana halkı etkileme ve maniple etme gücü en yüksek olan araçtır. Medyanın yasama,
yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvet olarak kabul edilmesi kitleleri her an etkisi altına alma gücünden
ileri gelmektedir.
1980’ler ve 90’larda medyanın mülkiyet yapısında görülen değişikliklerle birlikte gündem,
medya patronlarının ideolojik bağlantıları ve sermaye sahipliği doğrultusunda belirlenmeye
başlanmıştır (Kazancı, 2017). Işıklar’a göre (2014), kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma ve
gündem belirlemesine neden olan iki temel unsur medya kuruluşlarının ticari ve ideolojik kaygılarıdır.
Günümüzde “medya patronları” olarak tabir edilen büyük sermaye sahipleri, sahip oldukları medya
kuruluşları aracılığıyla toplumun öncelikli olarak öğrenmesi gereken konuları değil, kendi istek ve
çıkarları

doğrultusunda

oluşturdukları

içerikleri

kamuoyuna

sunarak

yapay

gündemler

oluşturmaktadırlar. Güngör de (2011), kitle iletişim araçlarını denetleyenlerin halkın bilgilenme
gereksinimlerini dikkate aldıklarını, ancak onlara toplumun öncelikli konularını sunmak yerine,
toplumda gündem olması gereken konular hakkında bilgi vermeyi tercih ettiklerini ve bu noktada kitle
iletişim araçlarının kurumsal ilişkilerinin etkili olduğunu savunur. Örneğin, günümüzde Türkiye’de
yaşanan ekonomik kriz ve işsizlik gibi toplum adına hayati önem taşıyan konuların medyanın
gündemini yoğun bir biçimde meşgul etmesi gerekirken, çoğu medya kuruluşlarının ülkenin ve
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toplumun gerçeklerini gizlemek adına daha basit ve önemsiz konuları gündeme getirerek “yapay
gündemler” oluşturdukları görülür.
Televizyonda Yayınlanan Koronavirüsü Haber Örnekleri
Çin’de ortaya çıkıp binlerce insanın ölümüne neden olan ve son birkaç haftadır dünya geneline
yayılan Koronavirüsü, medyanın gündeminden neredeyse hiç düşmüyor. Koronavirüsü ile ilgili
haberlere televizyon kanallarında da sıklıkla yer verildiği görülüyor. Televizyon haberlerinde ve haber
programlarında koronavirüsü ile ilgili kimi zaman bilgilendirici ve eğitici içeriklere yer verilirken kimi
zaman da halkın dikkatini daha çok çekebilmek adına abartılı bir söylem kullanıldığı ve gerçekliği
henüz kanıtlanmamış içeriklere de yer verildiği dikkatlerden kaçmıyor. Bu söylemlerimiz
doğrultusunda televizyonda yayınlanan koronavirüsü ile ilgili haberlere ve haber programlarına ilişkin
birkaç örnek vermek yerinde olacaktır. Bu haberler şöyle örneklendirilebilir:

Görüntü 1: Koronavirüsü ile ilgili bilgilendirici Televizyon haberi
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Görüntü 2: Koronavirüsü ile ilgili bilgilendirici Televizyon Haberi

Görüntü 3: Koronavirüne Yönelik Bilgilendirici Televizyon Haber Programı

Görüntü 4: Koronavirüsünün Dünya Genelinde Yayıldığına İlişkin Televizyon Haberi
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Görüntü 5: Koronavirüsünün Dünya Genelinde Yayıldığına İlişkin Televizyon Haberi

Görüntü 6: Koronavirüsüne yönelik gerçekliği henüz kanıtlanmamış bir söylem

Görüntü 7: Koronavirüsüne Yönelik Gerçekliği Henüz Kanıtlanmamış Bir Söylem
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Yöntem ve Bulgular
Corona Virüsüne Yönelik Televizyon Haberlerinin İzleyici Üzerine Etkisi
Bu çalışmada televizyon haberlerini daha çok takip ettikleri düşünülerek yaş değişkeni esas
alınıp 40 yaş ve üzeri 7 kişi üzerinde televizyon haberlerinin ve haber programlarının kişileri nasıl
maniple ettiği ve kişilerin gündemini belirleyip belirlemediğine yönelik alımlama analizi yapılmıştır.
Belirlenen odak gruba Çin’de binlerce insanın ölümüne neden olan ve medyanın gündemini yoğun bir
biçimde meşgul eden Corona virüsüne ilişkin sorular yöneltilmiştir. “Corona Virüsünü biliyor
musunuz? Bu virüse ilişkin bilgileri nereden öğrendiniz?” sorusuna, odak grup içerisinde yer alan
7 kişinin 7’si de Corona virüsünün Çin’de ortaya çıkan ve birçok insanın ölümüne neden olan, çok ağır
bir biçimde seyreden bir çeşit grip virüsü olduğunu söyleyerek cevap vermişlerdir. “Virüse ilişkin
bilgiyi nereden öğrendikleri” sorusunu ise, mülakata katılan 6 kişi “televizyon haberleri ve televizyon
haber programları”nı takip ederek, 1 kişi ise “internet” üzerinden şeklinde yanıtlamışlardır. Bu
cevaplardan yola çıkarak, 40 yaş ve üzeri kişilerin gündeme ilişkin bilgileri internetten ziyade
televizyon aracılığıyla edindikleri söylenebilir. Bunun nedeni olarak da, 40 yaş ve üzeri kişilerin
görüntü ve sese dayalı bir iletişim aracı olan televizyon aracılığıyla bilgileri daha kolay idrak
edebilmeleri ve internetin yeniçağın teknolojisi olması gösterilebilir.
Odak grup içerisinde yer alan 7 kişiye, “Corona virüsü ile ilgili televizyon programları ve
haberlerini izleme sıklığı” sorulduğunda, mülakata katılan 5 kişi bu konuya ilişkin haberleri sıklıkla
takip ettiklerini, 2’si ise vakit buldukça izlediklerini söylemişlerdir. Medyanın gündem kurma gücünü
analiz ettiğimiz bu çalışmada, “Son günlerde medyanın gündemini meşgul eden corona virüsü ile
ilgili haberler sizin de gündeminizi meşgul ediyor mu?” sorusuna mülakata katılan 6 kişi “evet
meşgul ediyor” şeklinde yanıt verirken, 1 kişi “hayır meşgul etmiyor” şeklinde yanıt vermiştir. “Bu
konuya ilişkin haber programlarını takip edip etmediklerini” sorduğumuzda mülakata
katılanlardan 5’i “merakla takip ettiklerini”, 2’si ise “denk gelirse izlediklerini” bildirmişlerdir.
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“Corona virüsü ile ilgili televizyonda çıkan haberler sizi etkiledi mi, ne yönde etkiledi?” sorusuna
katılımcılardan,
K1: Son günlerde Hangi kanalı açarsak açalım, corona virüsü ile ilgili haberlere rastlıyoruz. Bu aralar
gündemde sürekli olarak bu konu var. Çin’de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bir aralar Türkiye’de de
görüldüğü yönünde haberler çıktı. Çok endişelendik. Medyanın gündemi bizim gündemimizi de
etkiliyor. Özellikle bu virüse karşı korunma yolları ile ilgili bilgilendirici haber ve yayınlar, Sağlık
Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamaları etki konusunda değerlendirilecekse, medya bizleri bu
konuda aydınlattı. Artık kalabalık alanlarda çok fazla bulunmamaya özen gösteriyorum. Hapşırırken
dirseğimi ağzıma getirerek herhangi bir virüsün ortalığa yayılmasını önlemeye çalışıyorum. Ellerimi
daha sık yıkıyorum. Daha önce bu tip virüslerden korunma yollarını bilmiyordum. Televizyondan
öğrendiğim bilgilerle artık bunlara daha çok dikkat ediyorum.
K2: Corona virüsü ile ilgili haberleri vakit buldukça takip ediyorum. Televizyonda ilk sırada yer alan
haberleri daha dikkatli ve heyecanlı izliyorum. Corona virüsü ile ilgili haberleri denk geldikçe
izliyorum. Hijyen konusunda etkiledi, ancak korku yaratmadı. İnsanlarla tokalaşmamaya, el yıkamaya
televizyonda çıkan virüse yönelik bilgilendirici haberlerden sonra daha çok özen gösterir oldum.
K3: Televizyon haberlerinde virüse yönelik abartılı bir söylem olduğunu düşünüyorum. Corona virüsü
ile ilgili sürekli olumsuz haberler yapılıyor. Bu da beni olumsuz yönde etkiliyor. Corona virüsü ile
ilgili televizyonda çıkan haberlerin ne kadar abartıldığını düşünsem de, yine de bende korku yarattı.
Artık toplu yerlere gitmemeye özellikle özen gösteriyorum. Bu tip önlemler almayı da televizyon
haberleri ve programlardan öğrendim. Bu nedenle diğer arkadaşların da belirttiği gibi, haberlerin ve
programların eğitici ve bilgilendirici yönü olduğuna ben de katılıyorum.
K4: Ben de virüse yönelik haberlerin abartılı bir biçimde verildiğini düşünüyorum. Ancak, virüse karşı
alınması gereken önlemler ve hijyen kuralları konusunda televizyonda çıkan haberleri destekliyorum.
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Corona virüsü ile ilgili haberlerin ne kadar abartıldığını düşünsem de, yine de korku ve endişe
duyuyorum. Kalabalık yerlere gitmemeye özen gösteriyorum.
K5: Corona virüsü ile ilgili haberleri televizyondan takip ediyorum. Ancak ben de ülkemizde
görülmemesi sebebiyle çok fazla korku yaratmadı. Bir ara Türkiye’de de görüldüğü yönünde haberler
çıktı. O zaman çok endişelendim. Medya çok büyük bir güç. Her türlü bilgiyi oradan ediniyoruz. Ben
özellikle televizyon haberlerini izlemeyi tercih ediyorum. Arkadaşların da söylediği gibi, televizyon
haberlerinde corona virüsüne yönelik olumsuz haberlerin yanı sıra bu virüse karşı bilgilendirici
içerikler de var. Bu sayede corona başta olmak üzere tüm gribal virüs türlerine karşı korunma yollarını
öğrendik. Mesela Türk insanları tokalaşmayı, öpüşmeyi çok sever. Ancak Corona virüsü ile ilgili
haberler çıktı çıkalı, kimseyle tokalaşmıyorum.
K6: Televizyon haberlerinde virüse yönelik abartılı bir söylem olduğunu düşünüyorum. Haberlerde
sürekli olarak Corona virüsünün öldürdüğüne ilişkin haberler yapılıyor. Bu da psikolojik olarak beni
etkiliyor. Corona virüsü ülkemizde görülmemesine rağmen yine de televizyonda sürekli olarak bu
virüse yönelik haberleri izlediğim için ister istemez etkileniyorum ve endişeleniyorum. Arkadaşların
da belirttiği gibi, gribal enfeksiyonlara karşı korunma yollarını televizyon programlarından ve
haberlerden öğreniyoruz. Bence bu da medyanın olumlu tarafı. Ben de kalabalık yerlere girmemeye,
tokalaşmamaya dikkat ediyorum.
K7: Televizyon izlemiyorum. Gelişmeleri internetten takip ediyorum. Medyanın gündemi benim
gündemimi etkilemiyor. Korona virüsünü internetten öğrendim. Ülkemizde görülmediği için bende
korku ve endişe yaratmadı. Bence bu virüsün yayılmasında Amerika’nın parmağı var. Ayrıca virüsün
çaresinin bulunduğuna yönelik haberler okudum. Bu nedenle hiçbir tedirginliğim yok. Ben virüsten
korunmak için ekstra bir şey yapmadım. İnternette corona virüsünden korunma yöntemlerine ilişkin
bilgilendirici haberler, içerikler gördüm. Ben hijyene her zaman dikkat ederim. Bu nedenle bu tip
haberlerden sonra ekstra bir şey yapmadım. Kısaca şunu söyleyebilirim ki; Koronavirüsü ile ilgili
haberler beni çok etkilemedi. Herhangi bir önlem de alma gereği duymadım.
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Tartışma
Son günlerde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan
Koronavirüsü, yeni yüzyıla damgasını vuran bilim ve teknoloji aracılığıyla küresel bir köy haline gelen
dünyada kısa sürede yayılım göstermiştir. Koronavirüsünün ne olduğu ve insanların bu virüsten nasıl
korunmaları gerektiğine yönelik bilgilendirici içerikler ise kitlelere en hızlı biçimde kitle iletişim
araçları vasıtasıyla iletilmiştir. Böylece medyanın gündemini uzun süredir meşgul eden bu önemli
olayın, dünyanın gündemine de oturduğu gözlenmiştir. Konunun güncelliği nedeniyle virüsün medya
ile olan ilişkisine yönelik bilimsel araştırmaların henüz yoğunluk kazanmadığı görülmektedir. Gribal
belirtilere neden olan virüsün bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte yok olabileceği yönündeki
söylemlerden hareketle medyanın gündemini bugünkü gibi yoğun bir biçimde meşgul etmeme
durumunun konuya ilişkin medya çalışmalarının yapılmasına bir engel teşkil etmeyeceği kanısındayım.
Bunun sebebi olarak da medyanın gündemini uzun bir süredir işgal eden, insan sağlığını ciddi bir
biçimde ilgilendiren ve tüm dünya medyasında her açıdan ele alınan bu virüsün medya çalışmaları
yapan birçok bilim insanına malzeme sağlayabileceğini gösterebilirim. Koronavirüsü haberleri
üzerinden televizyonun gündem kurma gücünü analiz ettiğim bu çalışma gibi medya araştırmaları
alanında, koronavirüsünün televizyon dışında diğer kitle iletişim araçlarında –özellikle çağımızın en
yeni iletişim teknolojisi olan internette- ne şekilde ele alındığı konusunda farklı medya kuramları
kullanılarak yeni çalışmalar ortaya konulabileceği kanısındayım.
SONUÇ
Çin’de binlerce insanın ölümüne neden olan ve kısa bir süre içerisinde dünya geneline yayılan
koronavirüsü, medyanın gündemini yoğun bir biçimde meşgul etmektedir. 40 yaş ve üzeri 7 kişiden
oluşan bir odak grup üzerinde televizyonda yayınlanan koronavirüsü haberlerinin bireyler üzerindeki
etkisini araştırdığımız bu araştırmada, televizyon haberlerinin ve haber programlarında yer alan
içeriklerin izleyicileri etkilediği ve halkın gündemini belirlediği ortaya konulmuştur. 40 yaş ve üzeri
kişiler üzerinde yaptığımız bu araştırmanın sonucunda, deneklerin koronavirüsü ile ilgili içerikleri
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internetten ziyade televizyondan takip ettikleri tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak da, 40 yaş ve
üzeri kişilerin görüntü ve sese dayalı bir iletişim aracı olan televizyon aracılığıyla sunulan içerikleri
daha kolay algılayabilmeleri ve internetin yeniçağın teknolojisi olduğu gösterilebilir. Ayrıca etki
araştırması kapsamında virüse ilişkin, koronavirüsünün ne olduğu, belirtileri ve virüsten korunma
yolları gibi bilgilendirici ve eğitici içeriklerin denekler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildiği ve bu
tip içeriklerin denekler üzerinde daha güçlü bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
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DİJİTAL DÜNYANIN KÜRESEL DİLİ: EMOJİ VE TEMSİL
THE GLOBAL LANGUAGE OF THE DIGITAL WORLD: EMOJI AND REPRESENTATION
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
ÖZET
Emojiler dijital dünyanın sınırlarını aşarak birçok farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu da
emojinin dünya genelinde ne denli yaygınlaştığını ve insanlar tarafından oldukça benimsendiğini açık
şekilde göstermektedir. Bu nedenle emojiyi sadece eğlenceli bir alanla sınırlamak eksik bir bakış açısı
olacaktır. Çünkü kişilerin emoji kullanımı bunun çok ötesindedir. Son yıllarda emojinin küresel bir dil
olarak görülmesinin payı bunda büyüktür. İnsanlar artık yalnızca eğlenceli ya da hızlı bir iletişim
sağladığı için değil sosyo-kültürel ve demografik açıdan da görünür olmak adına emoji
kullanmaktadırlar. Farklı kesimlerin emojiler üzerinden de temsil edilme gibi bir beklenti içinde olması
dahası bunun için çeşitli girişimlerde bulunulması, modern dünyanın emojiye yüklediği anlamı özetler
niteliktedir. Dolayısıyla gelinen noktada emojiler artık gönderme yaptıkları ‘şeyin’ yerine
geçmektedirler. Üstelik bu dijital dünyayla sınırlı kalmamaktadır. Emojiler ile gerçekleştirilen temsiller
üzerinden dünyanın farklı bölgelerinde söz konusu temsillere ilişkin belirli kalıpların oluşturulması
sağlanmaktadır. Bu şekilde bazı konu ve kişilere ilişkin tipolojiler ve stereotipler oluşturulurken bazı
tabulara, anomali veya aykırı olarak görülen durumlara yönelik ise bir tür normalizasyon süreci
başlatılmaya çalışılmaktadır.
Bu çalışmada emojiler temsil kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Unicode
tarafından emoji klavyesine kabul edilmiş tüm emojiler; örneklemini ise çalışmanın kapsamı açısından
anlamlı bulunan emojiler oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Buna
göre çalışmanın kapsamına dâhil edilen emojiler 7 tematik alt başlık doğrultusunda analiz edilmiştir.
Etnisite, kültür, inanç, cinsiyet, yaş, engellilik ve duygu başlıkları altında sınıflandırılan emojiler temsil
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bağlamında incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda emojilerin temsil noktasında önemli bir rol
üstlendiği saptanmıştır. Bununla birlikte bazı açılardan çeşitli eksikliklerin olduğu, öne çıkarma ve arka
planda tutma gibi unsurlar doğrultusunda hareket edildiği görülmüştür. Bu nedenle emojilerin temsil
misyonu ‘seçici temsil’ olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Emoji, dijital dünya, temsil, seçici temsil.
ABSTRACT
Emojis have been used in many different areas by crossing the borders of the digital world. This clearly
shows how popular the emoji is worldwide and how largely it has been adopted by people. Therefore,
viewing the emoji just a part of fun would be an incomplete perspective because people's use of emoji
is far beyond this. The fact that emoji is seen as a global language in recent years has a big share in its
use so widely. People now use emoji not only because they provide fun or quick communication, but
also to be socio-culturally and demographically visible. The fact that different social groups have the
expectation of being represented through emojis and make various attempts for this summarizes the
meaning of the emoji to modern world. So at this point, emojis are now replacing the 'thing' they refer
to. Moreover, this is not limited to the digital world. It is provided to create certain patterns related to
these representations in different parts of the world through the representations made with emojis. In
this way, while typologies and stereotypes related to some subjects and people are being created, a kind
of normalization process is initiated for some taboos and situations that are seen as anomaly or contrary.
In this study, emojis are handled within the framework of the concept of representation. The universe
of the study is composed of all the emojis that have been accepted into the emoji keyboard by Unicode,
while the sample consists of emojis that are significant in terms of the scope of the study. Descriptive
analysis method was used in the study. Accordingly, emojis included in the scope of the study were
analyzed according to 7 thematic subcategories. Emojis classified under the headings of ethnicity,
culture, belief, gender, age, disability and emotion were examined in the context of representation. As
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a result of the examination, it has been determined that emojis play an important role in the
representation point. However, it has been observed that there are various deficiencies in some respects,
and that some are forgroudned and some are kept in the background. For this reason, the mission of
representation of emojis is considered as 'selective representation'.
Keywords: Emoji, digital world, representation, selective representation.
GİRİŞ
Gündelik hayatımızda emojilerin etkisi her geçen gün hızla artmaktadır. Emojilerin yalnızca dijital
ortamlardaki sohbet ve yazışmalar ile sınırlı kalmayarak birçok farklı alanda karşımıza çıkmaya
başlaması bu açıdan bize önemli bir ipucu vermektedir. Emojili birçok ürünün satışa sunulmasının yanı
sıra artık dizilerde, filmlerde ve reklamlarda da emojiler sıklıkla kullanılmaktadır. Bir popüler kültür
nesnesi haline gelen emojiler modern dünyanın hiyeroglifleri olarak görülmektedir. Çünkü eski Mısır
yazısı olan hiyerogliflerde de insanlar yapıp ettiklerini, hayvanları, yiyecekleri, giysileri ve çeşitli doğa
olaylarını resim yoluyla anlatma yoluna gitmişlerdir. Emojilerde de benzer bir durum söz konusudur.
Bu nedenle emojinin önceki resim-yazılarından etkilenilerek oluşturulduğunu öne süren birtakım
görüşler mevcuttur. Emojiler de tıpkı hiyeroglifler gibi resme dayalı bir yazı sistemini ifade etmektedir
ve piktogramlar gibi evrensel bir niteliktedir. Fakat söz konusu sistemlere göre emojilerin daha fazla
gelişmiş oldukları da bir gerçektir (Aral, 2018: 437).
Hiyerogliflerle özdeş tutulması emojinin de bir dil olarak görülmesi anlamını taşımaktadır. Bununla
birlikte hatırlanacağı üzere Oxford Sözlüğü 2015 yılında ‘gözünden gülmekten yaş gelen emojiyi’ yılın
kelimesi olarak seçmiştir. Dolayısıyla her iki durum da emojinin artık bir dil olarak kabul edildiğini
somut şekilde ortaya koymaktadır. Emoji kullanımı her şeyin hız ekseninde yer aldığı günümüz
dünyasında sözle anlatmaktansa göstermenin daha etkili olduğu bir iletişim şekli olarak karşımıza
çıkmaktadır (İşliyen, 2019: 56).
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Emojilerin kişiler üzerindeki etkisi öylesine artmıştır ki hukuki zeminde dahi tartışılır olmuştur. Öyle
ki Amerika’da 2015 yılından itibaren emojiler de suç unsuru kapsamına dâhil edilerek mahkemelere
delil olarak sunulmaya başlanmıştır. Bu anlamda 2016 yılında emoji/emoticon kaynaklı 26, 2017
yılında 33, 2018 yılında ise 53 dava açılmıştır. Mahkemelere sunulan deliller arasında bomba, silah,
bıçak, öpücük, kalp ve kızgın surat gibi emojiler yer almaktadır (Goldman, 2019). Bu durum emojinin
modern dünya tarafından ne denli ciddiye alındığına işaret etmesi adına önemlidir.
1. Emojinin Tarihçesi
Oxford İngilizce Sözlüğü emojiyi elektronik iletişimde bir fikri ya da duyguyu ifade etmek için
kullanılan küçük bir dijital görüntü veya simge olarak tanımlamaktadır (oed.com). Emoji Japonca
kökenli bir kelime olup resim yazısı anlamına gelmektedir (Davis and Edberg, 2016). Emojiler ilk
olarak 1999 yılında Shigetaka Kurita tarafından tasarlanmıştır. Bir mobil operatör şirketinde tasarımcı
olarak çalışan Kurita’nın, emojileri Japonca görüntü temelli mesajlaşma talebini karşılamak amacıyla
tasarladığı bilinmektedir (Kimura-Thollander and Kumar, 2019: 1). Emojinin tarihçesine bakıldığında
‘emoticon’ların emojilerin bir iletişim kanalı haline gelmesi noktasında oldukça önemli bir rol
üstlendiği görülmektedir. Emoticon kavramı İngilizce “emotion” (duygu) ve “icon” (ikon)
kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir (Gürçayır, 2019: 113). Emoticon, noktalama
işaretleriyle oluşturulan temel duygu veya nesne ikonları olarak karşımıza çıkmaktadır (Sakallı ve
Bahadıroğlu, 2018: 137). Emoticonları ilk kez kimin tasarladığı ve kullandığı kesin olarak
bilinmemektedir. Ortaya atılan varsayımlardan birine göre emojilerin atası sayılabilecek ilk işareti,
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Scott Fahlman kullanmıştır. Fahlman, 19
Eylül 1982 tarihinde gönderdiği bir e-postada tüm dünyaya mal olacak olan iki nokta parantez işaretine
:-) (gülen yüz ifadesine) yer vermiştir. Gülen yüz işaretini ise somurtkan yüz ifadesi :-( takip etmiştir.
Her iki ifade de kısa süre içerisinde benimsenmiş internet sitelerinde ve e-postalarda kullanılmaya
başlanmıştır (Barrett, 2002: 34; Skovholt et all, 2014: 780). Öte yandan emoticonların ilk kez 1979
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senesinde Kevin Mackenzie tarafından e-posta metinlerinde kullanıldığını öne süren görüşler de
mevcuttur (Preece et all, 2003: 2-3).
Emojilerin hayatımıza girmesinin üzerinden henüz oldukça kısa bir süre geçmiştir. Fakat buna rağmen
literatürde emojilere ilişkin yapılan çalışmalar hızla artmaktadır. Konuya yönelik gerçekleştirilen
araştırmaların ortaya koyduğu sonuçları şu şekilde derlemek mümkündür:


Emojiler dijital yazışmalarda genellikle söze başlama ve sözü bitirme aracı olarak tercih
edilmekle birlikte bazen de oluşabilecek sessizliği bozma adına kullanılmaktadır (Danesi, 2016:
19-20).



Kişiler en çok gülen yüz emojisini kullanmaktadırlar (Danesi, 2016: 33).



İnsan beyni gerçek insan gülümsemesine verdiği tepkiyi gülen surat emojisine de vermektedir.
Bu durum, tarih boyunca ilk defa kültürel olarak oluşturulmuş bir simgenin biyolojik sistemle
doğrudan etkileşim içinde olduğunu göstermesi açısından oldukça dikkate değerdir (Canan,
2015: 170-171).



Dijital iletişimlerinde emoji kullananlar “duygularını daha iyi ifade edebilmek”, “düşüncelerini
desteklemek” ve “kısa zamanda çok şey ifade edebilmek” için emojileri tercih etmektedirler
(www.fikrimuhim.com).

2. Araştırma
Emojilerin temsil noktasında ele alındığı bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini Unicode tarafından emoji klavyesine dahil edilen tüm emojiler; örneklemini ise
çalışmanın kapsamı açısından anlamlı bulunan emojiler oluşturmaktadır.
2.1. Bulgular ve Yorum
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Çalışma kapsamına dahil edilen emojiler 7 tematik alt başlık doğrultusunda analize tabi tutulmuştur.
Bu bağlamda emojiler, etnisite, kültür, inanç, cinsiyet, yaş, engellilik ve duygu başlıkları altında
kategorize edilmiş ve incelenmiştir.
2.1.1. Etnisite ve Emoji
Emojilerin ana rengi bilindiği üzere sarıdır. Bu rengin tercih edilmesine dair çok farklı görüşler
bulunmaktadır. Ortaya konulan görüşlerden ilki etnisiteye dönük bir çıkarımdır. Bu görüşte olanlara
göre emojiler ‘sarı ırkı’ temsil etmektedir. Öte yandan emojilerin dikkat çekmesi açısından sarının
kullanıldığını söyleyen yorumlara da rastlamak mümkündür. Ancak ten rengi ayrımı ile ilgili gelen
tepkiler ve artan talepler sonrasında 2015 yılı itibariyle farklı ten renkleri de emoji klavyesinde yer
almaya başlamıştır (www.trthaber.com). Bu bağlamda sarı ile birlikte emoji klavyesinde 6 ayrı ten
rengi bulunmaktadır.
Şekil 1: Farklı Irkları Temsil Eden Emojiler (Kaynak: gzt.com)

2.1.2. Kültür ve Emoji
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analiz sonucunda emoji klavyesinin ağırlıklı olarak özelde
Amerikan genelde ise Batı kültürünü yansıttığı görülmüştür. Bununla birlikte emojilerin ilk ortaya
çıktığı yer olması itibariyle Japon kültürünün de emoji klavyesinde önemli bir yer tuttuğu saptanmıştır.
Emojiler kültürel temsil noktasında ülkelerin mutfağında öne çıkan yiyecek ve içecekler, semboller,
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yerel giysiler, festivaller, bayramlar ve kutlamalar açısından etkin bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda
bulgulanan sonuçlar şu şekildedir:


Emoji klavyesinde Batı ve Japon mutfaklarına ilişkin yemek kültürü geniş yer tutmaktadır.
Şekil 2: Batı Mutfağını Temsil Eden Emojiler

Şekil 3: Japon Mutfağını Temsil Eden Emojiler



Emoji klavyesinde Batı ve Japon kültürlerini yansıtan mimari yapılara ve bu kültürler
içerisinde yer alan bazı şehirlerin önemli sembollerine yer verilmektedir.
Şekil 4: Batı ve Japon Kültürlerini Temsil Eden Mimari Yapılar ve Kentlere Yönelik Semboller



Batı ve Japon kültürleri için önemli olan bayram, festival ve kutlamalar için özel olarak
tasarlanan emojiler bulunmaktadır.
Şekil 5: Batı Kültürünü Temsil Eden Cadılar Bayramı ve Noel Kutlaması Emojileri

Cadılar Bayramı: Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanan ve kökleri Pagan inancına dek uzanan
bir gelenektir. Günümüzde Hristiyan dünyası tarafından önemli bir gün olarak kabul edilmektedir.
Cadılar Bayramı, özellikle Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde
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görkemli şekilde kutlanmaktadır. Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle
Avrupa’da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da hızla
yaygınlaşmaktadır. Balkabağı Cadılar Bayramı kutlamalarının önemli bir sembolü haline gelmiştir.
Kutlamalarda balkabağının oyulması ile yapılan fenerler özel bir yere sahiptir (tr.wikipedia.org).
Noel Kutlaması: Hristiyanlara özgü bir bayram olan Noel, İsa Peygamber'in doğumunun kutlandığı
bir gündür. Noel ile özdeşleşen Noel Baba ise Noel gecesi evlere girerek süslenen çam ağaçlarının
altına çocuklar için hediyeler bırakan hayali bir karakterdir. Antalya yakınlarında Demre'de yaşayan
Aziz Nicholas’ın Noel Baba karakterinin ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir (www.bbc.com).
Şekil 6: Japon Kültürünü Temsil Eden Tanabata Festivali Emojisi

Tanabata Festivali: Tanabata yıldız festivali olarak bilinmektedir ve her yıl 7 Temmuz’da
kutlanmaktadır. O gece insanlar yıldızları seyrederek dilek tutmaktadırlar. Uzakdoğu’da özellikle de
Japonya ve Çin’de önem verilen mitolojik bir hikâyeye dayanan bir festivaldir (www.asialogy.com).
Şekil 7: Japon Kültürünü Temsil Eden Ay Görüntüleme Töreni Emojisi

Ay Seyretme Töreni: Tsukimi adı verilen ve sonbaharın gelişinin kutlandığı ay seyretme geleneği her
yıl Eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Pampas otu süslemeleri ve dango adı verilen pirinç tatlısının
yer aldığı bu emoji, Japon geleneğini temsil etmektedir. (@trt2).
Şekil 8: Japon Kültürünü Temsil Eden Çocuk Bayramı Emojisi
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Japonya’daki

Çocuk

Bayramı:

Koinobori (sazan

flama),

uçan sazan

biçimli rüzgârgülleridir. Japonya'da geleneksel bir etkinlik olan ‘Tango no sekku'yu kutlamak için
kullanılmaktadır. Söz konusu etkinlik günümüzde Çocuk Bayramı olarak bilinmektedir. Bayram için
hazırlanan rüzgârgülleri kâğıt ya da kumaş üzerine sazan desenleri çizilerek yapılmaktadır
(tr.wikipedia.org).


Farklı kültürleri temsil eden yerel kıyafetler de emoji klavyesinde kendine yer edinmiştir.
Şekil 9: Japon Kültürünü Temsil Eden Kimono ve Hint Kültürünü Temsil Eden Sari



Emoji klavyesinde farklı kültürleri temsil eden çeşitli semboller de yer almaktadır.

Şekil 10: Uzak Doğu Kültürünü Temsil Eden Yin-Yang Sembolü ve Türk Kültürünü Temsil Eden Nazar Boncuğu Emojileri

Yin-Yang Sembolü: Uzak Doğu felsefesinde önemli bir yeri olan bu sembol evrendeki zıtlıklar üzerine
kurulu dengeyi temsil etmektedir. Çince’de Yin, gölgeli veya karanlık taraf anlamına gelirken; Yang
ise güneşli veya aydınlık taraf demektir. Buna göre Yin-Yang karanlık ve aydınlık, negatif ve pozitif
gibi anlamlar taşımaktadır. Bu diyalektik üzerinden birbiriyle tamamen zıt şeylerin aslında birbirini
nasıl tamamladığı ve öz itibariyle birbirleriyle bağlantılı olduğu anlatılmaktadır (emoji.com.tr).
Nazar Boncuğu Sembolü: Türkiye’nin sembollerinden biri olan nazar boncuğu somut olmayan
kültürel miras unsurlarından biridir. Nazar boncuğu şekil itibariyle göz şeklindeki mavi bir cam
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boncuktur. Nazardan korunmak adına kullanılmaktadır. Nazar boncuğu nazarla ilgili inançlarla olduğu
kadar sözlü kültürle de doğrudan ilişkilidir (Ekici ve Fedakâr, 2014: 41, 49). Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan başvuru sonucunda nazar boncuğu 2018 yılında emoji
klavyesine dâhil edilmiştir (basin.ktb.gov.tr).
Emoji klavyesinde Türkiye’ye ait kültürel simge noktasında yalnızca ‘nazar boncuğu emojisine’ yer
verildiği tespit edilmiştir. 2016 yılında Türkiye’den 53 il, yurt dışından ise 20 ilden katılım ile
gerçekleştirilen bir araştırmada katılımcıların büyük çoğunluğu (%91,8’i) emoji klavyesinde yerel
semboller görmenin hoşlarına gideceğini belirtmiştir. Türkiye’ye ait emojileştirilmesi istenen kültürel
sembol ve objeler arasında çay bardağı yüzde 68,5’lik bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Araştırmanın
yapıldığı tarihte henüz emoji klavyesinde yer almayan nazar boncuğu ise yüzde 51,3 gibi önemli bir
orana sahiptir (Şener ve Atar, 2017: 204-205).
2.1.3. İnanç ve Emoji
Emoji klavyesi incelendiğinde farklı inançları temsil etmek adına çeşitli emojilerin tasarlandığı
görülmüştür. İnanç bağlamında ibadet mekânlarının yanı sıra (Kâbe, cami, kilise, sinagog, tapınak vb.),
farklı dinleri temsil eden aksesuar ve sembollerin (başörtüsü, sarık, kül kabı, tespih, haç, hilal, Davut
yıldızı vb.) ve dua etme şekillerine ilişkin emojilerin bulunduğu saptanmıştır.
Başörtülü kadın emojisi 2017 yılı itibariyle emoji klavyesinde yer almaya başlamıştır. Söz konusu
emoji 15 yaşındaki Suudi Rayuf Alhumedi'nin Unicode Konsorsiyumu’na sunduğu teklifin kabul
edilmesiyle birlikte klavyede kendine yer edinmiştir (www.bbc.com). 2019 yılında ise bu kez Avrupa
Hahamlar Konseyi, Unicode'a bir mektup yazarak evrensel emoji klavyesine Yahudiliği temsil eden
kipa giyen bir erkek ya da başörtülü Yahudi bir kadın emojisi eklenmesi talebinde bulunmuştur.
Konseyin gerekçesi ise Antisemitizme karşı mücadele etmektir (tr.euronews.com).
Şekil 11: Farklı İnançları Temsil Eden İbadet Mekânları Emojileri
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Şekil 12: Farklı İnançları Temsil Eden Aksesuar ve Semboller

Şekil 13: Dua Emojileri

Dua etme şekillerine ilişkin kullanılan her iki emoji de farklı inançlara (Müslümanlık, Hristiyanlık,
Hinduizm) gönderme yapmakla birlikte başka kültürlerde değişik şekillerde yorumlanmaktadır.
Örneğin birleşik ve açık avuç içleri (Palms Up Together ) emojisi İslam dini açısından dua anlamında
kullanılırken Amerikan İşaret Dili'nde (ASL) açık bir kitabı temsil etmektedir. Bu emoji aynı zamanda
para için dilenenlerin kullandığı jesti de çağrıştırmaktadır (emojipedia.org). Benzer şekilde iki elin de
yukarı doğru birleştirildiği “folded hands” adlı emoji de Hristiyanlık inancı için dua anlamını
taşımaktadır. Buna karşın Japon kültüründe “lütfen” ya da “teşekkür ederim” anlamlarına
gelmektedir. Aynı emoji nadiren de olsa “beşlik” hareketi için de kullanılmaktadır (emojipedia.org).
2.1.4. Cinsiyet ve Emoji
Emoji klavyesinde cinsiyete ilişkin temsiller kadın, erkek ve eşcinsellerden oluşmaktadır. Yapılan
inceleme sonucunda emoji noktasında kadın ve erkek temsillerine eşit şekilde yer verildiği tespit
edilmiştir. Söz konusu eşitliğin yalnızca meslek grupları için değil aynı zamanda peri kızı ya da
süperman gibi hayali kahramanlar için de geçerli olduğu gözlenmiştir. Örneğin klavyede peri kızının
yanı sıra peri çocuk; denizkızının yanı sıra deniz adamı ve süper kahraman adamın yanı sıra süper
kahraman kadın emojileri de bulunmaktadır.
Şekil 14: Cinsiyete İlişkin Emojiler
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Şekil 15: Eşcinselliğe Gönderme Yapan Emojiler

2.1.5. Yaş ve Emoji
Emoji klavyesinde her yaş grubunu temsil eden kişi emojileri bulunmaktadır. Bununla birlikte emojiler
daha çok genç kullanıcıların istek, beklenti ve alışkanlıklarına cevap vermektedir. Ancak şunu ifade
etmek gerekir ki emojiler yalnızca Z Kuşağı’nın iletişim dili değil aynı zamanda önceki kuşaklara (Y
Kuşağı ve X Kuşağı) mensup olan bireylerin de dijital yazışmalarında kullandığı bir dildir. Her ne
kadar emoji kullanımını yoğunluklu olarak gençler gerçekleştiriyorsa da konuya yönelik yapılan bazı
çalışmalar bu kanıyı tersine çevirir nitelikte veriler sunmaktadır. Bu anlamda B. Urhan Torun (2018:
625) tarafından gerçekleştirilen çalışmaya değinmek yerinde olacaktır. Z Kuşağı üzerinde yapılan
çalışmada katılımcılar ailelerinin kendilerinden daha fazla emoji kullandığını ve emoji kullanmayı
sevdiğini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada ise sosyal medyada emojileri en fazla kullanan kesimin
üst yaşlardaki kişiler olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma verilerine göre 40 yaş ve üzerindeki her dört
kişiden biri sosyal medya iletişiminde emoji kullanırken; 25 yaş ve altındaki on kişiden biri sosyal
medyada emoji kullanmayı tercih etmektedir (www.fikrimuhim.com). Elbette şunu belirtmek gerekir
ki farklı kuşakların emoji kullanım pratiklerine dönük gerçekleştirilen çalışmaların yapıldığı bölgeler,
araştırma kapsamında görüşülen kişilerin demografik özellikleri ve teknolojiye ulaşımı ve ilgi düzeyi
gibi oldukça önemli değişkenler de emoji kullanımı noktasında belirleyici bir rol üstlenmektedir
(İşliyen, 2019: 57).
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Şekil 16: Farklı Yaş Gruplarını Temsil Eden Emojiler

2.1.6. Engellilik ve Emoji
Emoji klavyesinin 2019 yılı itibariyle güncellenmesi sonucunda engelli temsilleri artış göstermiştir.
Yenilenen klavyede bedensel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler için çeşitli emojiler yer
almaktadır.
Şekil 17: Bedensel Engellilik ile İlişkili Olan Emojiler

Bedensel engellilik ile ilişkili olarak protez kol, protez bacak, elektrikli ve manuel tekerlekli sandalye
emojileri karşımıza çıkmaktadır.
Şekil 18: Görme Engellilik ile İlişkili Olan Emojiler

Emoji klavyesinde görme engelliliğe yönelik olarak beyaz bastonla yürüyen kişi ve rehber köpek
emojileri yer almaktadır.
Şekil 19: İşitme Engellilik ile İlişkili Olan Emojiler

İşitme engellilik ile ilişkili olarak ise duymayan kadın/erkek ve işitme cihazı emojileri karşımıza
çıkmaktadır.
2.1.7. Duygu ve Emoji
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Emojilerin öncelikli kullanım alanları duyguların görselleştirilerek ifade edilmesidir. Bu anlamda
emoji klavyesinde duygu durumlarına ilişkin çok sayıda emoji bulunmaktadır. Bilindiği üzere emojiler
bir yüzü temsil etmekten çok, yüzdeki duyguya işaret etmektedir. Emojilerin duygu ikonları ya da
duygu imleyen göstergeler olarak nitelendirilmesi de bu durumla ilişkilidir (Sakallı ve Bahadıroğlu,
2018: 135).
Çeşitli kültürlerde gerçekleştirilen çok sayıda araştırmadan yola çıkılarak 6 temel duygunun dünyanın
her bölgesinde ortak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu duygular, mutluluk, üzüntü, öfke,
korku, hayret ve tiksinti olarak kategorize edilmektedir (Baltaş ve Baltaş, 2003: 47). Bu bağlamda
emoji klavyesinin söz konusu evrensel duygu durumlarını birçok şekilde ve ayrıntılı olarak temsil ettiği
saptanmıştır.
SwiftKey tarafından 16 farklı dilde android ve iOS cihazlar üzerinden yürütülen çalışmada en çok
kullanılan emojinin gülen yüz ifadesi olduğu, onu üzgün yüz ifadesinin takip ettiği ortaya konmuştur
(Danesi, 2016: 33). Görüldüğü gibi dünya genelinde en sık kullanılan emojiler kişi, obje ya da sembol
emojileri değil duygu aktaran emojilerdir. Bir başka araştırmada ise insanların emojileri yüzde 94
oranında dijital iletişimlerine duygu katma amacıyla tercih ettikleri saptanmıştır (Danesi, 2016: 22).
Şekil 20: Mutluluk ile Özdeşleştirilen Emojiler

Şekil 21: Üzüntü ile Özdeşleştirilen Emojiler

Şekil 22: Sevgi ile Özdeşleştirilen Emojiler

Şekil 23: Öfke ile Özdeşleştirilen Emojiler
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SONUÇ
Gündelik iletişimin bir parçası haline gelen emojiler sınırlar ötesi iletişimi gerçekleştiren ve bu yanıyla
farklı kültürlerin birbirleri ile temas halinde olmasını sağlayan yeni bir anlaşma yöntemi olmuştur. Bu
da emoji klavyesinin artan talepler ve beklentiler doğrultusunda sürekli bir biçimde kendini
güncellenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu sayede klavye, bünyesine dâhil ettiği farklı kültürlere
ilişkin yeni emojilerle daha da zenginleşmektedir. Emojinin globalleşen dünyanın ortak dili haline
gelmeye başladığını kabul eden kültürler, kendilerine ait simgelerin de bu klavyede yer almasını
istemektedir. Bu yanıyla emoji klavyesi kültürel simgeler aracılığı ile yerelin küreselleşebileceği bir
platform olarak görülmektedir (Şener ve Atar, 2017: 204). Emojileri bu denli popüler hale getiren ana
etmen de zaten tam olarak budur. Çünkü emojiler farklı dilleri konuşan ve farklı kültürlere mensup
olan kişilerin birbirleriyle daha somut biçimde iletişim kurmasına ve etkileşim sağlamasına önemli
ölçüde aracılık etmektedir (Urhan Torun, 2018: 619). Bu anlamda dijital dünyanın bir parçası olmak
isteyen kültürlerin emoji klavyesinde kendine yer bulma çabası son derece anlaşılır bir durumdur.
Kabul edileceği üzere herhangi bir kültürün bir ya da daha fazla sembolle emoji klavyesinde temsil
edilmesini yalnızca dijital dünya ile sınırlamak eksik bir bakış açısı olacaktır. Çünkü emojiler
üzerinden gerçekleştirilen temsiller dünyanın farklı bölgelerinde söz konusu kültüre/kültürlere dair
belirli bir algının oluşmasını sağlamakta dahası söz konusu kültür ya da kültürlerin tanınırlığını
kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda emoji klavyesinde yer alan toplumların/kültürlerin öncelikle ten
rengi ve inanç olarak temsil edildiği gözlenmiştir. Bunun yanında yerel kıyafetler, kimi ülkelere özgü
ya da kimi ülkeler ile özdeşleşmiş yiyecek ve içecekler, hayvanlar, mimari yapılar ile festival ve
bayramlar da yine emoji klavyesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Emoji klavyesinin temsil çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada emojilerin temsil noktasında önemli
bir rol üstlendiği ortaya konmuştur. Fakat temsil etme durumunun bazı noktalarda belirli kültürler ile

www.iksadkongre.org

sayfa 231

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

sınırlandırıldığı saptanmıştır. Unicode Konsorsiyumu’nun onayı ile emoji klavyesinde yer alan
emojilerin büyük bölümünün Amerika eksenli Batı kültürünü ve Japon kültürünü temsil ettiği
görülmüştür. Bunun yanı sıra inanç anlamında da emoji klavyesinde birtakım eksikliklerin olduğu
gözlenmiştir. Dünya üzerindeki farklı inançları temsil eden ibadet mekânlarının çeşitliliği (Kâbe, cami,
kilise, tapınak, sinagog vs.) inançları yansıtan sembollerde, giysi ve aksesuarlarda görülmemektedir.
Bu noktalarda emoji klavyesinin öne çıkarma ve arka planda tutma gibi unsurlar doğrultusunda
şekillendiği dikkat çekmektedir. Bu nedenle emojilerin temsil misyonu ‘seçici temsil’ olarak
değerlendirilmiştir. Seçici temsil söz konusu olduğunda bilinçli ya da bilinçsiz şekilde gerçekleştirilen
bazı yönlendirici durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar öne çıkarma, ekleme, silme, geri plana atma,
çerçeveleme ve sembolik silinme gibi süreçlere işaret etmektedir (Chandler ve Munday, 2018: 358).
Benzer bir durumun emojilerin hitap ettiği yaş grubu için de geçerli olduğu görülmüştür. Her ne kadar
emojiler farklı kuşaklar tarafından dijital yazışmalarda tercih ediliyor olsa da emojilerin özellikle ileri
yaş gruplarının hayatlarında yer alan ayrıntıları yansıtmadığı tespit edilmiştir. Orta ve ileri yaş
grubunda yer alan kesimi temsil etmesi adına Unicode Konsorsiyumu’na “hafıza kuvvetlendirici ilaç”,
“sırtı ağrıyan kadın” ve “takma diş” gibi önerilerin sunulması; bu ve benzer durumların emojilere
dönüştürülmesi teklifi de (www.bbc.com) söz konusu tespiti destekler niteliktedir. Dolayısıyla yaş
faktörü noktasında da emoji klavyesinin seçici ve sınırlı bir rol üstlendiğini söylemek mümkündür.
Yapılan analiz sonucunda emoji klavyesinin ten rengi noktasında genele hitap edecek şekilde
güncellendiği görülmektedir. Her ne kadar emojiler ilk tasarlandıkları dönemlerde belirli bir kesimi
(sarı ırk) temsil edecek şekilde oluşturulmuşsa da zaman içinde farklı ırkları yansıtan emoji renklerine
de yer verilmeye başlanmıştır.
Emoji klavyesinin en zengin başlığı ise şüphesiz duygulardır. Ki zaten emojinin ortaya çıkış noktasını
da duyguların dijital yazışmalara yansıtılması görüşü oluşturmaktadır. Hal böyle iken duygu
emojilerinin sayıca üstünlüğü ve çeşitliliği son derece anlaşılır olmaktadır.
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Emojilerin her yıl talepler doğrultusunda güncelleştirilmesi emoji klavyesini zenginleştirmenin
yanında engellik gibi çok önemli konularda farkındalığın artmasını da sağlamaktadır. Bu bağlamda
2019 yılı itibariyle yapılan yeni güncellemeler ile engelliler geniş oranda emoji klavyesinde temsil
edilme olanağı bulmuşlardır. Son dönemlerde yapılan yenilikler sonucunda emoji klavyesinde belirgin
şekilde temsil edilen bir diğer grup ise LGBT’lilerdir. En son olarak gerçekleştirilen güncelleme de
LGBT bayrağı da bayraklar kategorisinde kendine yer edinmiştir. Bu düzenlemelerin anomali olarak
nitelendirilen veya aykırı olarak görülen durumlara yönelik bir tür normalizasyon süreci başlatılması
adına gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.
Bilindiği üzere temsil etme yansıtmadan farklı bir olgudur. Yansıtma var olanı olduğu gibi aktarmayı
amaçlarken temsil etme içinde bilinçli bir şekilde seçme ve sunma edimini yani bir tür bakış açısını
barındırmaktadır. Bu açıdan temsil etme yalnızca var olan anlamı aktarmayı değil aynı zamanda bir
şeylere anlam verme çabasını ima etmektedir (Hall, 2005: 84). Dolayısıyla kişilerin, grupların,
toplumların ve ülkelerin emoji düzeyinde ne oranda temsil edildiği kadar ne şekilde temsil edildiği de
oldukça önemlidir.
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DİJİTAL KÜLTÜRE GEÇİŞ SÜRECİNDE SÖZLÜ KÜLTÜR PRATİKLERİNİN
DİJİTALLEŞMESİ: NİNNİLERDEN BEYAZ GÜRÜLTÜYE
DIGITALIZATION OF ORAL CULTURE PRACTICES IN THE TRANSITION TO
DIGITAL CULTURE: FROM LULLABIES TO WHITE NOISE
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İŞLİYEN
Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Aksaray
ÖZET
Sözlü kültürün önemli ürünlerinden olan ninniler, bebeklerin uykuya dalmalarını kolaylaştırmak adına
ebeveyn –daha çok anne- tarafından söylenen ezgili eserlerdir. Ninniler bebekleri hem uyutmak hem
de onları eğlendirip oyalamak amacıyla yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Genellikle
anonim ürünler olan ninniler, kadınlar tarafından söylenmektedir. Bununla birlikte bebeği uyutma
anında annenin duygusal durumuna ya da yaşanan olaylara bağlı olarak da üretilebilmektedir. Bu
bağlamda hemen her kültürde sıklıkla rastlanan müzikal bir tür olan ninniler, önemli kültür aktarıcıları
olarak işlev görmektedir.
Bu çalışmada gelişen teknolojiye bağlı olarak ona uyum sağlayan kültürel pratiklerin farklılaşan yapısı
incelemeye alınmıştır. Bebekleri uyutmaya çalışırken işlevsel bir araç ve kültürel bir pratik olan ninni
söyleme, teknolojinin getirdiği yeni olanaklarla birlikte yerini beyaz gürültüye (White Noise)
bırakmaya başlamıştır. Beyaz gürültü, ortamdaki rahatsız edici sesleri baskılayan, dinleyenler üzerinde
sakinleştirici etkisi olan, kesintisiz bir şekilde aynı sesi veren araba, çamaşır makinası, elektrik
süpürgesi, saç kurutma makinası gibi araçlar ya da şelale, dalga ve rüzgâr gibi doğaya ait seslerdir. Bu
özellikleriyle çocuğun anne karnındayken duyduğu sesleri andıran beyaz gürültü, bebeğin daha çabuk
uykuya dalmasına imkân sağladığı için dijital kültürle birlikte birçok ebeveyn tarafından ninnilerin
yerine kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada akıllı telefonlara Play Store üzerinden en çok indirilen 3
Beyaz Gürültü uygulaması ile ilgili kullanıcıların 1 yıllık süreçte yapmış olduğu yorumlar netnografi
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yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular kategorik bir şekilde analiz edilmiş ve beyaz gürültünün
uyku problemi yaşayan bebekler için ebeveynleri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı ve ninnilerin
yerini aldığı tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle ninniler dijital çağın getirdikleriyle birlikte hem yerinden
edilmeye hem de farklı bir formatta karşımıza çıkmaya başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, sözlü kültür, ninniler, beyaz gürültü.
ABSTRACT
Lullabies, one of the important products of oral culture, are the melodic works sung by the parents mostly mother - to help babies to fall asleep. Lullabies have been passed down from generation to
generation for centuries to both make babies sleep and entertain them. Lullabies, which are usually
anonymous products, are sung by women. However, they can also be produced depending on the
emotional state of the mother or the events that occurred during the sleep. In this context, lullabies, a
musical genre frequently encountered in almost every culture, function as important cultural
transmitters.
In this study, the differentiating structure of cultural practices that adapt to the developing technology
is examined. Singing lullabies, which is a functional tool and a cultural practice while trying to put the
babies to sleep, has begun to be replaced by White Noise with the new possibilities brought by
technology. White noise is a car, washing machine, vacuum cleaner, hairdryer or natural sounds such
as waterfall, wave and wind, which suppresses disturbing noises in the environment, has a calming
effect on the listeners, and gives the same sound without interruption. With these features, the white
noise, which resembles the sounds of the child while in the womb, has been used by many parents
instead of lullabies, as it allows the baby to fall asleep more quickly. In the study, the comments of
users of the most downloaded 3 White Noise applications on the Play Store on the smart phones over
a year were examined by the netnography method. The findings were analyzed categorically and it was
found that white noise was used intensively by parents for babies who had sleep problems and replaced
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lullabies. As a result, lullabies have begun to be displaced or transformed with what the digital age
brings.
Keywords: Digitalization, oral culture, lullabies, white noise.
GİRİŞ
Günümüzde hayatın hemen her alanını hızla kuşatan dijitalleşme kültürel pratikler üzerinde de etkisini
hissedilir derecede ortaya koymaktadır. Örneğin kişiler ve gruplar arası iletişimde önemli bir yere sahip
olan ziyaret ve tebrikler yerini dijital araçlardan gönderilen mesajlara bırakmıştır. Benzer şekilde sokak
oyunları terkedilmiş ve dijital oyunlar rağbet görmeye başlamıştır. Yine sözlü kültürün önemli bir
ürünü olan hikâye ve masal anlatıcılarının yerini dijital cihazlar almıştır. Bu açıdan dijitalleşme yeni
bir kültür ortamı oluşturmaya başlamış ve gelenekten süzülerek gelen kültürel pratikler yavaş yavaş
dönüşerek dijital dünyanın kodlarına uyum sağlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın odak noktasını
oluşturan ninniler de yine yerini ninni albümlerine dahası çocuk uyutma gereci olarak başvurulan beyaz
gürültüye bırakmıştır. Çalışma kapsamında dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte sözlü kültür
ürünü olan ninnilerin yerini beyaz gürültüye nasıl bırakmaya başladığı incelenmiştir. Bu doğrultuda
sözlü kültür ürünü olan ninniler ve beyaz gürültüye değinildikten sonra araştırma bulgularına yer
verilmiştir.
Tıbbi amaçlarla kullanımının fayda sağladığı yapılan çalışmalarla ortaya konan beyaz gürültünün son
zamanlarda bebekleri uyutma aracı olarak yoğun kullanımı ön plana çıkmıştır. Bu durumun izleri,
beyaz gürültü uygulamalarını dijital mağazalardan edinen kullanıcıların uygulamalar hakkında yapmış
oldukları yorumlar üzerinden takip edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre söz konusu uygulamalar
bebekleri uyutma aracı olarak ebeveynler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta ve ninnilerin
yerini almaya başlamaktadır.
1. Sözlü Kültür
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Sosyal bilimler alanında üzerine en çok tanım geliştirilen kavramlardan biri olan kültür, en genel
tanımıyla ‘toplumun yapıp ettikleridir’. Latince ekip biçmek anlamına gelen ‘colere’ fiilinden
türetilmiş olan ‘cultura’dan gelmektedir. Dilimize Fransızca ‘culture’ kelimesinden geçen kültür, yine
tarım yapmak, ekip biçmek anlamlarını taşımaktadır (Karagözoğlu Aslıyürek, 2017: 33).
Yaptığımız hiçbir şey kültürden bağımsız değildir. Doğduğumuz andan itibaren bizi kültürün
dünyasına dâhil eden bir tür kültürleme süreci başlamaktadır. İnsanın “çocuk ve ergin olarak kendi
kültüründe etkinlik kazanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve bilinçdışı
şartlandırmalar” olarak tanımlanan (Akt: Güvenç, 1979: 132-133) kültürleme sürecinde mevcut
kültürel yapıyı tanıma, öğrenme ve içselleştirme gerçekleşmektedir. Öncelikle ailede başlayan bu süreç
daha sonra okul ve toplumsal yaşamın diğer katmanları ile devam eder ve bu halka gittikçe genişler.
Nitekim kültürleme, en geniş anlamıyla eğitim ve öğrenmedir (Güvenç, 1979: 134).
Kültür oldukça geniş kapsamlı ve tanımlanması güç bir kavramdır. Bu açıdan kültür denildiğinde tek
bir şeyi anlamamız çok da mümkün gözükmemektedir. Kültür ayrıca kendi içinde farklı alt başlıklara
ayrılan bir kavramdır. Bu başlıklardan biri de sözlü kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın
odak noktası olan ninniler de sözlü kültüre ait unsurlar olduğu için sözlü kültüre değinmek
gerekmektedir.
Toplumun ortak malı olan hazır kalıpların deneyimleri pekiştirecek şekilde biçimlendirilmesiyle oluşan
sözlü kültür, metinden yoksun olduğu için toplum belleğinde yüzyıllarca gelişerek varlığını sürdüren
bir yapıya sahiptir (Ersoy, 2004: 102). Sözlü kültürü folklor yerine kullanan Yıldırım (t.y.: 17), kavramı
şöyle açıklamaya çalışmaktadır: “Sözlü geçiş ve iletişimle fertler arasında dolaşan veya nesilden nesile
geçen tüm unsurlar, yapı, muhteva, biçim ve fonksiyonları ne olursa olsun, sözlü kültürün kapsamına
dâhil edilebilir. Bunların her biri oluştukları toplumun "ortak" kabulleri olarak, kendilerine mahsus
birer gelenek meydana getirmişlerdir. Her unsurun nitelikleri bu gelenek içinde kendini korur, geliştirir
veya değiştirir. Her unsur, kavram ve kapsamını bu gelenek içinde ifade etme imkânı kazanmaktadır”.
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Sözlü kültürün en belirgin özelliklerinden biri gelişmiş bir hafızaya sahip olmaktır. Çünkü bilgi ve
deneyimlerin saklanabilmesinin ve ileride tekrar kullanılabilmesinin başka bir yolu yoktur. Bu
bağlamda bilgiler ancak bellekten belleğe aktarılır. Bu açıdan sözlü kültürü şu şekilde özetlemek
mümkündür: Dil ile aktarılmakta, kulak ile duyulmakta ve bellek ile saklanmaktadır (Kocabay Şener,
2016: 94).
Sözlü kültürde hiçbir şeyi bellemeye gerek yoktur. Aslında herhangi bir şeyi bellemek olanaksızdır.
Sözlü kültürde bellek okuryazar bellekten daha farklı işler. Sözlü kültürün bir üyesi ya da bir çocuk,
kimi gerçekleri ninnilerde, öykülerde, şiirlerde ve masallarda tekrar tekrar dinleyerek öğrenmektedir
(Sanders, 2010: 22).
Sözlü kültürde bir şeyi harfiyen hatırlama yoktur. Ancak ninnilerin hatırlamada kolaylık sağlayan
kafiyeli yapısı bu anlamda öne çıkan bir özellik olarak durmaktadır. Bu şekilde akılda kalması ve
hatırlanması kolaylaşmaktadır. Bu açıdan sözlü kültüre ait olan unsurlar yazı ve yazılı gelenekten çok
önce var olmuş ve günümüzde de devam etmektedir. Ancak gelişen iletişim teknolojileriyle sözlü
kültür ürünleri, farklı bir yapıya evirilmeye başlamıştır.
1.1. Sözlü Kültür Ürünü Olan Ninniler
Geçmişten günümüze hemen her toplumun halk kültüründe varlığını devam ettiren beşik türküleri ya
da bebek türküleri olarak da adlandırılan ninniler, çocukları uyutmak, ağladıklarında susturmak ve
rahatlatmak bazen de çocuğu uyandırmak amacıyla genellikle anneler tarafından belli bir ezgiyle
söylenen, anonim halk edebiyatı türlerindendir (Çıblak Coşkun, 2013: 503).
Çelebioğlu’nun (1995: 9) verdiği tanıma göre ninni “en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar annenin
çocuğuna, onu kucağında, ayağında ya da beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut
ağlamasını susturmak için hususi bir beste ile söylediği ve o anki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette,
umumiyetle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türkülerdir.”
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Geleneksel anonim ninnilerin yanı sıra anneler kimi türküleri ya da konuşma parçalarını da ninni
makamında söyleyerek bebeği rahatlatmaya çalışmaktadırlar. Ninniler bu açıdan doğaçlamaya imkân
sağladığı için türkülerden ayrılmaktadır. Ninniyi söyleyen her kişi her ninniye bebek için özel sözler
ekleyebilmekte veya var olan sözleri çıkarabilmektedir. Bu da ninni türünün türkülere göre performans
açısından doğaçlamaya daha elverişli olduğunu göstermektedir (Kasapoğlu Akyol, 2014: 129).
Geçmişten günümüze önemli kültür aktarıcıları olan ninniler kuşaktan kuşağa aktarılan, ezgileri
yönüyle çocukları etkileyen ürünlerdir. İçinden çıktığı toplumun kültüründen izler taşıyan ninniler bu
açıdan önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında bireysel açıdan çocukların kognitif becerilerine de fayda
sağlayan ninniler, çocukta dilin ses özelliklerini keşfetme, sesleri tanıma, hece ve sözcükleri fark etme
becerilerini geliştirmektedir. Bu sayede ilerleyen süreçte çocukların dinleme, konuşma, anlama ve
okuma becerilerine önemli katkılar sağlamaktadır (Gelişli ve Yazıcı, 2011: 2).
Annenin duygusal durumu veya yaşadığı olaylar, sosyal ve fiziksel mekânlar, ninnilerin yapısını ve
işlevini belirlemektedir. Sözlü kültürün ürünü olan ninniler, anne ile çocuğun iletişimine ve yakınlığına
katkı sağlamanın yanında tarih boyunca var olarak ve kuşaktan kuşağa aktarılarak her toplumun
bünyesinde yer almıştır. Bu yanıyla çok yönlü işleve sahip olan ninnilerin konuları da çeşitlilik
göstermektedir. Bu konular genellikle bebek veya çocukla, çocuğun yakınlarıyla, evde bulunan
kişilerle, o anda evde oluşan durumlarla veya olaylarla ilgili olabilmektedir (Gelişli ve Yazıcı, 2011:
2).
Genel manada ninniler çocuk, anne ve toplumsal yaşam üzerinde çeşitli işlevlere sahiptir. Çocuğun
duygusal, bilişsel ve sosyal gelişiminde etkin bir rol oynamaktadır. Anne ile bebek arasında önemli bir
iletişim kanalı olan ninniler çocuğun dil gelişiminde önemli bir işleve sahiptir. Sosyokültürel yapıya
ilişkin bazı eğitici ve öğretici konular da ninniler kanalıyla çocuğa öğretilmektedir. Örneğin akrabalık
ilişkileri ve akrabaları; bayram, tören ve kutlamaları; gelenek ve görenekleri; bir toplumun dinî, ahlakî
ve sosyal değer yargılarını; erdemli, onurlu ve çalışkan olmanın gerekliliği; iyi bir meslek sahibi
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olmanın önemi gibi dış dünyaya ilişkin şeyler ninniler aracılığıyla çocuğa aktarılmaktadır (Çıblak
Coşkun, 2013).
İçeriklerinde pek çok şeyi barındıran ninnilerde genel olarak “eski zaman inanışlarını, çocuklara
duyulan sevginin derecesini, çocukları eğitme şeklini, sosyal hayata hâkim olan korkuyu, ailenin
ideallerinin çocuklara yansımasını, ideal meslek gruplarını, toplumun kız ve erkek çocuklarına bakış
açısını, gelin-kaynana ilişkilerini, dinî hayatın sosyal hayata etkisini görebiliriz” (Ungan, 2009: 3).
2. Dijital Kültür ve Beyaz Gürültü
Ninniler başlı başına bireyin hayatının ilk zamanlarında karşılaştığı saf bir iletişim biçimidir. Önemli
bir kültürel bellek aktarıcısı olan ninniler, içinden çıktığı toplumun hayat tarzıyla ilgili bazı ipuçları
barındırmaktadır (Kırcı Uğurlu, 2014). Peki, beyaz gürültü bu iletişim biçiminin neresindedir?
Beyaz gürültü çevreden gelen dağınık ve değişik frekansların karışımından oluşan, ağaçların üzerinden
gelen rüzgâr sesi, şelale, radyo dalgaları ya da okyanus dalgalarına benzeyen farklı frekanslardaki
seslerin kombinasyonundan oluşan sürekli monoton sestir. Bu ses, insan kulağının duyabileceği
frekanstaki seslerin tüm özelliklerini kapsamaktadır (Türker, 2010: 15). Uğultu şeklinde ve sürekli
monoton bir ses olmasından ötürü çocuğun anne karnında duyduğu sesleri andırmaktadır. Bebeğin,
anne karnında iken annenin kalp atımlarından etkilendiği, doğumdan sonra aşina olduğu bu sesi ve
ritmi yeniden duymanın bebeği rahatlattığı bilinmektedir (Balcı, 2006). Dolayısıyla beyaz gürültüyle
çocuk sese karşı, kalp hızı, kan basıncı ve solunum şeklindeki değişiklikler ile olumlu anlamda yanıt
vermekte ve sakinleşmektedir (Türker, 2010: 15-16).
Yapılan çalışmalarda yenidoğanı rahatlatıcı ve sakinleştirici özellikleriyle öne çıkan beyaz gürültü
dinletisinden emzirme/emme başarısını desteklemede yararlanılması önerilmektedir (Akça, 2014). Bu
da göstermektedir ki beyaz gürültü çocuk üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bir başka çalışmada
ise beyaz gürültünün ağrı, ağlama süresi, yaşam bulguları üzerinde etkili bir nonfarmakolojik yöntem
olduğu bulunmuştur. Bu nedenle ağrılı işlem uygulanacak yenidoğanlarda öncelikle uygulanması
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önerilmektedir (Türker, 2010). Ancak günümüzün ebeveynleri daha çok çocuğu uyutma teknik ve
yöntemi olarak beyaz gürültüden faydalanmaktadır.
Görüldüğü üzere beyaz gürültü tıbbi amaçlarla kullanıldığında oldukça önemli bir enstrüman olarak
karşımızda durmaktadır. Ne var ki dijital kültürle birlikte beyaz gürültü beşik türküleri olan ninnilerin
yerini alarak çocuğu sadece uyutma gereci olarak kullanılmaktadır.
Değişen ve dönüşen yaşam koşulları kültürel ve sosyal hayatları da etkisi altına almaktadır. Temelde
geçmişle, geçmişte kalanlarla ilgili olan bu farklılaşma kentleşme, küreselleşme, teknolojik gelişme
gibi durumların etkisiyle meydana gelmektedir. Gelişen iletişim teknolojileri geçmiştekinden farklı
iletişim biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Artık yüz yüze iletişimin gereği olan aynı anda ve
aynı yerde olma zorunluluğu bu teknolojilerle ortadan kalkmıştır. İletişimde ulaşılamama artık bir lüks
halini almıştır. Çünkü herkese her yerden ulaşılabilmektedir.
Hemen her şeyin dijitalleşme ile birlikte farklı bir yapıda karşımıza çıktığı bu dönemde önemli bir
kültürel ürün olan ninniler de dijitallikten nasibini almıştır. Bu dönemde ebeveynler artık çocuklarını
kendi sesleriyle değil dijital ninnilerle uyutmaya çalışmaktadır. İnternetin yaygınlık kazanmasıyla
birlikte hemen her ebeveyn artık çocuğunu ağ üzerinde yer alan ninni albümlerinden seçmelerle
büyütmektedir. Çünkü çocuk ninni dinlerken anne yanı başında durmak ya da ayağında sallamak
zahmetinden bu yolla kurtulmaktadır. Çocuk anne ilişkisi bağlamında dijitalleşme hayatları o kadar
kaplamıştır ki tablet kullanma yaşı 0-2 yaş aralığına kadar inmiştir. Mama sandalyelerine tablet tutucu
aparat yerleştirilmeye başlanması bu durumu örneklendirmek adına oldukça dikkat çekicidir
(independentturkish.com). Zira çocuğun henüz konuşmayı öğrenmeye başlamadan önce tablet
kullanmaya başlaması bu teknolojilerin hayatlara dâhil olma düzeyini göstermesi açısından son derece
önemlidir (hürriyet.com.tr). Bu itibarla dijital teknolojilerin böylesine dağınık bir şekilde kullanımı
çocuk ve ebeveyn ilişkisinin boyutunu ve düzeyini de dönüşüme uğratmaya başlamıştır.
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Önemli bir kültür aktarıcısı olan ninniler yukarıda değinildiği üzere çocuklar ve dolayısıyla toplumsal
yapı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Ninnilerin dijital mecralar aracılığıyla çocuklara dinletilmeleri
bir yana artık çocuklar sadece beyaz gürültü adı verilen uğultulu seslerle uyutulmaya, sakinleştirilmeye
başlanmıştır. Dil gelişimi noktasında da önemli bir yere sahip olan ninni geleneğinin ebeveynler
tarafından beyaz gürültüye tercih edilmeye başlaması bu alanla ilgili yapılması gereken çalışmaların
önemini arttırmaktadır.
3. Araştırma
Bu çalışmada kalitatif bir araştırma tekniği olan netnografi yöntemi kullanılmıştır. Etnografyadan
geliştirilen yeni bir araştırma metodu olarak karşımıza çıkan bu yöntem Robert V. Kozinets tarafından
ortaya konmuştur. Netnografi dijital çağın alışkanlıklarını anlamak adına sanal topluluklarda yer alan
kullanıcıların davranışlarını inceleyen bir yöntemdir. Dijital kültür incelemelerinde katılımcı bir
yaklaşım sergileyen netnografya yöntemi, “siber etnografi”, “siber antropoloji”, “dijital etnografi”,
“online etnografi”, “sanal etnografi” gibi isimlerle anılmaktadır. Ancak bu terimler daha çok
sosyologlar ve diğer araştırmacılar tarafından kullanılırken, pazarlama araştırmalarında yöntem
“netnografi” adını almıştır. Etnografide yüz yüze ve kültürel etkileşimler yoluyla veri toplanırken,
etnografi yönteminin dijital dünyanın koşullarına uyarlanmış hali olan netnografide veriler çevrimiçi
iletişim yoluyla toplanmaktadır (Özbölük ve Dursun, 2015: 232).
Netnografi yönteminde veri üç şekilde elde edilmektedir. Bunlar arşivsel veri, temin edilmiş veri ve
saha notu verileridir. Bu çalışmada çevrimiçi ortamda mevcut olan ve araştırmacının herhangi bir
katılımı olmaksızın kopyalanarak elde edilen “arşivsel veri” metodu esas alınmıştır1 (Kozinets, 2010:
98).
3.1. Bulgular ve Yorum

1

Veriler kopyalanarak elde edildiği için yazım yanlışlarına ve ifade bozukluklarına müdahale edilmemiştir.
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Her uygulamanın bir ürün olduğu dikkate alındığında kullanıcıların aslında birer tüketici oldukları
sonucu karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda ebeveynlerin dijital mağazalardan edindikleri bu
uygulamaları kullanma nedenlerine bağlı olarak şu kategoriler elde edilmiştir: Uygulamayı Faydalı
Bulanlar ve Uygulamaya Katkı Sağlamak İsteyenler. Her iki kategori de verilerin toplandığı üç
uygulamada ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
3.1.1. White Noise Baby Sleep Saunds
AMICOOLSOFT adlı firma tarafından geliştirilen uygulama, Sağlık ve Fitness kategorisinde yer
almakta ve reklam içermektedir. 1 milyondan fazla indirilen uygulama için 35 binin üzerinde yorum
yapılmıştır. Memnuniyet durumunun 5 yıldız üzerinden derecelendirildiği program 4.8 oranına
sahiptir.
Uygulama içinde yer alan sesler şöyledir: Beyaz gürültü, pembe gürültü, şelale sesi, fan sesi, elektrikli
süpürge sesi, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, kaynayan su sesi (ısıtıcı), duş suyu sesi, dalga
sesi, yağmur sesi, dere sesi, şömine sesi, uçak, tren, araba sesi, kedi mırıltısı, piş piş sesi, kalp atışı sesi
gibi seslerle birlikte rahatlatıcı bazı melodiler de yer almaktadır.
Özellikle kolik bebekler için kullanımının fayda sağladığı beyaz gürültü, çocukların daha rahat bir
şekilde uykuya dalmasını sağlayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda
White Noise Baby Sleep Saunds adlı uygulama için yapılan yorumlar uygulamayı faydalı bulanlar ve
uygulamaya katkı sağlamak isteyenler olarak iki kategoride ele alınmıştır.
3.1.1.1. Uygulamayı Faydalı Bulanlar
Bu kategoride yer alan kullanıcılar genel itibariyle telefonlarına indirdikleri bu uygulama hakkında
olumlu yorum yapmaktadırlar. Bazı uygulamalar için kullanıcıların olumsuz yorum yapabildikleri de
göz önüne alındığında uygulama için herhangi bir olumsuz yoruma rastlanmaması ürünün başarısı
olarak değerlendirilebilir. Kullanıcılar, memnuniyetlerini uygulama için yorum yazarak, yıldızla
puanlayarak ve tavsiye ederek sergilemektedirler.
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Uygulamanın faydaları genel itibariyle çocukların kolay bir şekilde uykuya dalması ya da gaz sancısı
gibi rahatsızlıkları olduğu dönemlerde “kurtarıcı” olarak görülmesi ve sakinleştirici bir özelliğe sahip
olması olarak görülmüştür.
Uygulamanın özellikleri hakkında da yorum yapan kullanıcılar kullanım kolaylığı ve kullanım
esnasında başka programların da kullanılabilmesiyle programı önemli bir yardımcı olarak
görmektedirler. Yapılan bazı yorumlar şöyledir:
E. B. : MÜKEMMEL !! 🥰🥰 Her türlü ses var, ve istediğinizi ayni anda calabilirsiniz, birinin sesini kisarken digerinin
sesini acabilirsiniz, oğlum bu programla büyüdü bütün ailemizin telefonunda var ve arka planda çalıyor. En guzel ozelligi
de arama gelince telefon sessizdeyse eğer bu program calmaya devam ediyor cok seviyorum bu ozelligi. Cunku açıyorum
oglum uyuyunca telefonu sessize alip oglumun odasinda birakiyorum ben cikiyorum ve o her koşulda caliyor suresiz.
İstersenz süreli de ayarlaniyor
B. K. : Kendimi profesyonel dj gibi hissetmeme sebep olan ve bebegimi degisik mix.lerle uyutmama vesile 9lan bu
uygulamaya binlerce teşekkür 😆
M. Ö. : Programi bebegim dogmadan indirmistim. Simdi 3 aylik oldu oglum ve bu program 3 aydir gerek atak donemlerinde
gerekse uykuya direnmelerde hayat kurtaricim oldu. En guzel yani ise program calisirken diger uygulamalarin
kullanilabilmesi. Suanda bile hem oglumu uyutuyorum programla hem de yorum yaziyorum. Tesekkurler..
Google kullanıcısı: Uygulama çok işime yaradı,istediğin şekilde sesi ayarliyorsun zamanı da özellikle seslerin kesintisiz
olması çok güzel ve eklemek istiyorum bu en iyisi gerçekten bebeğim doğduğundan bu yana uygulamayla uyutuyorum
yukleyecekler tereddütsüz yuklesinler
C. K. Ö. : Bebeğimin uyuyacağını hiç düşünmezdim ama işe yaradı😯 çok güzel bir uygulama
N. G.: Çok güzel bebeğime cok etkili uyumasına yardımcı kesinlikle tavsiye ederim
E. Ö.: İki kızımı da bu uygulama sayesinde susturabildim çok tsk
Ö. İ.: Harika cok ise yariyor.
E. E.: Çok güzel benibile uyutu.
E. E.: Oğlumu süpürge sesiyle uyutuyoz süper nı program
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Ç. S. Bebegimin hosuna gitti hem internetsiz calismasida cabasi oldu.
Ş. T.: Bebeim resmen bu uygulama ile buyudu kolik bebekler icin bire bir
H. U.: efsane bir uygulama. bebeğim bir çok sesi beğeniyor ve sakinleşiyor

Görüldüğü üzere söz konusu program ebeveynler tarafından oldukça beğenilmiş durumdadır. Nitekim
program kesintisiz bir şekilde çalabilmekte ve başka uygulamaların da kullanılabilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu da çocuğu uyutmaya çalışırken ebeveynin telefonuyla başka şeyleri de yapmasını
mümkün kılmaktadır.
3.1.1.2. Uygulamaya Katkı Sağlamak İsteyenler
Bu kategoride yer alan kullanıcılar da yine uygulamayı faydalı bulan kullanıcılar gibi olumlu yorum
yapmışlardır. Ancak uygulamanın geliştirilmesi adına üreticiye bazı tavsiyelerde de bulunmaktadırlar.
A. P. adlı kullanıcının yaptığı yorum dikkate alındığında sadece uygulamadaki seslere değil aynı
zamanda uygulamanın görselliği, süre ayarları, sesin kademeli olarak azaltılması gibi konularda
tavsiyelerde bulunulduğu görülmektedir. Bu da göstermektedir ki kimi kullanıcılar üreticiye erişerek
aslında uygulama ile ilgili kendi açılarından bazı düzenlemeleri yaptırma imkânına sahiptirler. Yani
kendilerine sunulanı olduğu gibi kabul etmemekte daha da iyileştirme çabasındadırlar. Bununla birlikte
üretici firma temsilcisi de yapılan yorumların tamamını cevaplandırmaktadır.
A. P.: Daha da güzel olabilir. Dönüp duran ses parçaları daha uzun olsa kulağa daha estetik gelirdi sanırım. Uygulama fon
rengini artık seçebiliyoruz, teşekkürler. Araba sesi ile kalp atışını aynı anda kullanıyorum, benim bile kafam öne düşüyor
uykudan. Geri sayım ile anlaşamıyoruz: 30 dk ayarlıyorum, sönümleme aralığı da mecburen 300 sn, 5 dakikada bir kademe
azalıyor ses (yada 2 kademe bilmiyorum). Sönümleme güzel, ince düşünülmüş ama istenilen süre sonunda çat diye susması
da bir seçenek olmalı.
Google kullanıcısı: Süre kısıtlaması çok kötü olmuş” şeklinde yapılan yorumu uygulama yöneticileri zaman sınırı olmadığı
yönünde yanıtlayarak yorumu düzeltmeye çalışmıştır.

3.1.2. Bebek Uykusu - Beyaz Gürültü
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Sound Sleep - Relaxing Sounds and White Noise adlı firma tarafından geliştirilen uygulama, Sağlık ve
Fitness kategorisinde yer almakta ve reklam içermektedir. 1 milyondan fazla indirilen uygulama için
28 binin üzerinde yorum yapılmıştır. Memnuniyet durumunun 5 yıldız üzerinden derecelendirildiği
program 4.8 oranına sahiptir.
Uygulama içinde yer alan sesler şöyledir: Yağmur, pencereye vuran yağmur, araba, gök gürültüsü,
rüzgâr, orman, dere, ateş, okyanus, tren, beyaz gürültü, kahverengi gürültü, vantilatör sesi gibi sesler
yer almaktadır.
Bebek Uykusu - Beyaz Gürültü adlı uygulama için yapılan yorumlar uygulamayı faydalı bulanlar ve
uygulama için öneride bulunanlar olarak iki kategoride ele alınmıştır.
3.1.2.1. Uygulamayı Faydalı Bulanlar
Bu uygulama için yine benzer şekilde yorumlar yapılmıştır. Yorumlarda uygulamayı diğer
uygulamalarla kıyaslama durumu da söz konusudur. Yoğun bir şekilde kullanılan uygulamayla ilgili
yapılan yorumlardan bazıları şöyledir:
B. T.: Harika bir uygulama istediğimiz bütün sesler mevcut. Bir çok uygulama indirmek yerine bu uygulama yeterli bence
🙂🙂
A. Ç.: Çok güzel bir uygulama. Sesler şahane tamamen gerçek sesler. Bebeğimin gaz sancisi tuttigunda imdadıma yetişiyor.
B. D.: Beyaz gürültüsünü 8 aydır kullanıyorum bu uygulama dışında diğerleri sorun çıkardı diğer sesleride arada açıyorum
baya kullanışlı emeğinize sağlık
M. P.: Hepsinden en iyi olan uygulama diyebilirim açar açmaz çocuğum hemen sakinlesıp uyku moduna giriyor yapandan
Allah razı olsun ❤
S. B.: İyıki var iyıki var iyıki ıcat etmısler tabıkı her bebek aynı tepkiyi vermeyebilir ama benimki en cekılmez zamanlarda
tek kurtarıcım ıyıkım allah razı olsun gelıstırıp yapandan 👍💓
A. K.: Biz çok sevdik uygulamayı şarjı az kullanmasından çok memnunum
R. G.: Çocuğumu buradaki rüzgar sesiyle uyutuyorum dışarıdan gelen sesleri duymuyo bu ses sayesinde 5 yıldız veriyorum
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G. D.: Gerçekten harika, kolik bebek annesi olarak çok memnunum, kriz zamanlarında kurtarıcı, arka planda çalıyor, seslere
ve melodilere şşttt diye ses eklenip birlikte çalınabiliyor, zaman ayarı da var, daha ne olsun 10 puan ❣️umarım kendilerini
bozmazlar...
R. E.: Mükemmel diyebilirim. Bebeğiniz huzursuz veya uyku ihtiyacı var tak açıyorum programı rahatlıyor. Tavsiye
ederim.
H. G.: 5 yıldızı hak ediyor sesi güzel yüksek çıkıyor doğa seslerinin gerçekten sakinleştirici etkisi var bizdede işe yarıyor
sadece telefonda olması dezavantaj ama bebeğe radyasyon derseniz uzağında bile ses güzel yüksek çıkıyor tavsiye ederim
👍
Ş. T. B.: Çok güzel program. İnternet kapalıyken çalışması, çalan sesin süresizde olabilmesi, çok çeşitli sesler olması harika
ben en çok vantilatör sesini kullanıyorum uykuya dalarken çok yardımcı oluyor
G. E. Bebegim 9 Aylık ve 9 aydır sadece bu uygulamayla uyduk uyandık harika ötesi kesinlikle tavsiye ediyorum💕💕
Google kullanıcısı: harika bir uygulama...uçak modunda yada normal kullanıyoruz.telefonla konuşurken ses kendiliğinden
kesiliyor sonra tekrar başlıyor.tablette anneanne dede baba herkesin telefonunda bu uygulama yüklü. Teşekkürler
N. N.: Aylardır Torunum bu uygulama ile uyuyor. Başka müzikler denedim, illa bu 👍😊

Yorumların geneline bakıldığında anneler ve bebeklerini rahatlatan bir uygulama olduğu kullanıcılar
tarafından dile getirilmektedir. Kimi kullanıcılar günlük işlerini yapabilmek adına bu uygulamaları
çocuklarını uyutmak ya da sakinleştirmek için kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra Google
kullanıcısı adlı kullanıcının yorumunda “anneanne dede baba herkesin telefonunda bu uygulama
yüklü” ifadeleri farklı kuşaklara mensup bireylerin de bu yeni nesil uygulamaları kullandıklarını
göstermektedir. N. N. Adlı kullanıcının da “aylardır torunum bu uygulama ile uyuyor” ifadeleri de
benzer şekildedir. Oysaki anneanne ve dede diye bahsedilen kişilerden kendi kuşaklarının bir pratiği
olan ninni ile bebeği sakinleştirmeleri beklenir. Burada Sanders’in (2010: 134-135) sözlü, yazılı ve
dijital kültürü ele aldığı kitabı olan Öküzün A’sında yer alan ifadelerini hatırlamakta fayda vardır. 12.
yüzyılda Batı Avrupa’da okuma yazma bilen ve bilmeyen herkesin ‘alfabeleştirildiğinden’ bahseden
Sanders, 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise kadın, erkek, çocuk demeden bilgisayar kullanan
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ve kullanmayan herkesin ‘bilgisayarlaştırılacağı’ öngörüsünde bulunmaktadır. Aradan geçen 26 yıllık
süreçte gündelik yaşam pratiklerimiz arasına yerleşen bu basit deyimlerin bizlere gösterdiği üzere
farkına varsak da varmasak da çoktan ‘bilgisayarlaştırılmış’ bulunmaktayız.
3.1.2.2. Uygulamaya Katkı Sağlamak İsteyenler
Uygulamaya katkı sağlamak isteyenlerin yorumları incelendiğinde genel olarak pış pış sesi ile ilgili
öneriler göze çarpmaktadır.
A.S.: Gayet güzel sadece erkek pışlaması rahatsız ediyor onu da seçmezsek iyi bir uygulama 😊
Google kullanıcısı: Gercekten güzel bir uygulama sesler çok iyi zaman ayarı olması büyük kolaylık tek eksiği gercek insan
sesiyle ninniler yok dandini dandini,uyusunda büyüsün,pış pış,eee eee gibi seyler olmadığından onlar için başka uygulama
indirdim keske onları da ekleseniz daha güzel olurdu.
G. Ö.: Allah aşkına şu şş şeşi çıkaran adam hiç mi çoçuk sevmemiş uygulama herşeyiyle mükemmel ötesi ama piş piş seni
cinnetlik müzigi açtım teleforu oglumun yanına koydum temizligike başladım bir feryat sesi koşarak oglumun odasına
girdim resmen morarmış korkudan masumca piş demek yerine şşşh diyen adam tam bir canavar olmuş şşşh diye diye guatr
mı oldu ne olduysa sanki çocuğu gırtlaklayacakmış gibi sesler cıkarıyor 10 dk dan uzun dinlemeyin bu arada bayan sesi
daha sakinleştirici olurdu
N. G.: Herşey çok güzel fakat play pause düğmesinin yeri degismesi lazim. pause a basiyorum derken sesi sona cekiyorum
uyuyan bebegi uyandiriyor.

Söz konusu edilen uygulamaları kullanan kişiler uygulamaların faydaları ve kullanım şekli noktasında
deneyimlerine dayalı olarak tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Özellikle uygulamaya ninni içerikleri de
eklenmesi kullanıcılar tarafından dolaylı olarak talep edilmektedir. Pış pış gibi seslerin tonu ve
söylenme biçiminin düzenlenmesi de talep edilmektedir.
3.1.3. White Noise Lite
TMSOFT adlı firma tarafından geliştirilen uygulama, Sağlık ve Fitness kategorisinde yer almakta ve
reklam içermektedir. 5 milyondan fazla indirilen uygulama için 61 binin üzerinde yorum yapılmıştır.
Memnuniyet durumunun 5 yıldız üzerinden derecelendirildiği program 4.7 oranına sahiptir.
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Uygulama içinde 40 ses türü bulunmaktadır: Kahverengi, beyaz ve pembe gürültü gibi seslerle birlikte
fan veya klima gibi mekanik sesler, yağmur, nehir ve dalga gibi su sesleri ile çeşitli sesler yer
almaktadır.
3.1.3.1. Uygulamayı Faydalı Bulanlar
White Noise Lite uygulaması için 2019 yılı içerisinde sadece iki yorum yapılmıştır. U. Ö.’ye ait olan
yorumdan anlaşıldığı kadarıyla kullanıcı kendi uyku problemi için bu uygulamayı kullanmaktadır.
U. Ö.: Perfect WN App. Go away sheeps ! Welcome WNL ;) 2
B. S.: Harika 😍

3.1.3.2. Uygulamaya Katkı Sağlamak İsteyenler
Bu kategoride herhangi bir yoruma rastlanmamıştır.
SONUÇ
Bu çalışmada gelişen teknolojiye bağlı olarak ona uyum sağlayan kültürel pratiklerin farklılaşan yapısı
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre gelişen teknolojinin olanakları yeni çağın ebeveynleri
üzerinde yeni yaşam pratikleri meydana getirmeye başlamıştır. Bu pratiklerden biri olan bebek uyutma
esnasında kullanılan beyaz gürültü, ninni geleneğinin yerine ikame edilmeye başlanmıştır. Beyaz
gürültü, ortamdaki rahatsız edici sesleri baskılayan, dinleyenler üzerinde sakinleştirici etkisi olan,
kesintisiz bir şekilde aynı sesi veren seslerdir. Bu özellikleriyle çocuğun anne karnındayken duyduğu
sesleri andıran beyaz gürültü, bebeğin daha çabuk uykuya dalmasına imkân sağladığı için dijital
kültürle birlikte birçok ebeveyn tarafından ninnilerin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada
akıllı telefonlara Play Store üzerinden en çok indirilen 3 Beyaz Gürültü uygulaması ile ilgili
kullanıcıların 1 yıllık süreçte yapmış olduğu yorumlar netnografi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda beyaz gürültünün uyku problemi yaşayan bebekler için ebeveynleri tarafından

2

Mükemmel beyaz gürültü uygulaması. Defolun koyunlar! Hoş geldin White Noise Lite ;)
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yoğun bir şekilde kullanıldığı ve ninnilerin yerini aldığı tespit edilmiştir. Hatta büyükanne,
büyükbabaların da beyaz gürültüyü kullandıkları kimi kullanıcıların yorumlarında görülmüştür. Sonuç
itibariyle sözlü kültür ürünü olan ninniler dijital çağın getirdikleriyle birlikte hem yerinden edilmeye
hem de farklı bir formatta karşımıza çıkmaya başlamıştır. Hangi dilde olursa olsun beyaz gürültü bütün
dillere hitap eder bir özelliktedir. Bu tür uygulamalarla çocuklar ninnilerden uzaklaştırılmaya
başlanmıştır.
Kolik bebekleri rahatlatmada oldukça etkili olan beyaz gürültünün olmadığı dönemlerde ebeveynler
ninnilerle çocukları sakinleştirmeyi başarabilmiştir.

Her ne kadar gelişen teknoloji yaşamın

zorluklarıyla başa çıkma noktasında kolaylaştırıcı bir yöne sahip olsa da bu çalışma kapsamında odak
noktası olan ninnilere ait geleneği yerinden ederek geçmişle olan bağı koparan bir durum
sergilemektedir.
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YEREL MUHABİRLERİN HABER ÜRETİM VE PAYLAŞIM SÜRECİNDE SOSYAL
MEDYA KULLANIMI: BOLU ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Rengim SİNE NAZLI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi
ÖZET
Haber ve haberciliğe yönelik tartışmaların arttığı dijital çağda geleneksel basın, değişim yaşamıştır.
Yazılı ve görsel olanın dijitale aktarıldığı yeni medya ortamlarında bilinen habercilik aşamaları
yenilenmiştir. Haberin hem üretim hem de dağıtım aşamaları çeşitlenerek dijital bir habercilik anlayışı
benimsenmeye başlamıştır. İnternet haberciliği ile başlayan bu süreç günümüzde yurttaş haberciliği ile
tanışarak, sosyal medya mecraları birer haber kaynağı, hatta çoğu zaman haber dağıtım mekanizması
haline gelmiştir. Gerek ulusal gerekse yerel basın mensupları her iki süreçte de sosyal medyayı aktif
kullanmaya başlamıştır. Polis telsizlerini dinlemenin muhabirlerin olmazsa olmazı olduğu bir dönem
yerini bazen bir tweet bazen de bir Instagram fotoğrafından haber üretilen döneme bırakmıştır. Öte
yandan internetin ucuzlamasıyla, bireylerin internete kolayca ulaşabilmesi sonucunda dijital basın
ortamlarının artan popülaritesini artıran önemli etkenler arasında yer almaktadır. Böyle bir ortamda
muhabirler ürettikleri haberlerin daha hızlı ve daha çok kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla da sosyal
medyayı aktif kullanmaktadır. Bunun yanı sıra bazı haber kuruluşları mensubu olan muhabirlerin
ürettiği haberleri sosyal mecralarda paylaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada da Bolu ilinde
yerel muhabirlik yapan 7 kişinin haber üretim ve paylaşım süreçlerinde sosyal medyayı nasıl
kullandıklarını tespit etmek amacıyla derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Ulusal basında
çalışan muhabirlerin aksine çoğunlukla kurumsal ölçütlerin dışında çalışmak zorunda kalan yerel
muhabirlerin habercilik anlamında sosyal medyayı nasıl kullandıklarının belirlenmesi önem teşkil
etmektedir. Derinlemesine mülakat, insanların kişisel görüşleri ve deneyimleriyle ilgili konuşmalarını
sağlayan etkili bir kalitatif yöntem olması sebebiyle çalışmada tercih edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yerel muhabir, habercilik, gazetecilik, sosyal medya, Bolu.
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ABSTRACT
In the digital age, where discussions on news and journalism have increased, the traditional press
has experienced change. In the new media, where the written and visual ones are transferred to digital,
known journalism stages have been renewed. Both the production and distribution stages of the news
have diversified and a digital journalism approach has begun to be adopted. This process, which started
with internet journalism, has met with citizen journalism today, and social media channels have become
a news source and even news distribution mechanism. Both national and local press members started
to actively use social media in both processes. A period when listening to police radios was
indispensable to reporters, was sometimes replaced by a tweet and sometimes from an Instagram
photograph. On the other hand, with the cheapness of the internet, it is one of the important factors that
increase the increasing popularity of digital press environments as a result of the individuals' easy
access to the internet. In such an environment, reporters also actively use social media in order to ensure
that the news they produce reach faster and more masses. In addition, it makes it obligatory for reporters
who are members of some news organizations to share the news produced in social media. In this study,
in-depth interview technique was used to determine how 7 people who work as local correspondents
in Bolu province use social media in news production and sharing processes. Unlike reporters working
in the national press, it is important to determine how local reporters, who have to work outside of
institutional criteria, use social media in terms of journalism. The in-depth interview was preferred
because it is an effective qualitative method that enables people to talk about their personal opinions
and experiences.
Keywords: Local reporter, journalism, journalism, social media, Bolu.
Literatür İncelemesi
Enformasyon çağı olarak adlandırdığımız dönemde bilginin akışının yön değiştirmesi, toplumu
alışkanlıklarının dışına çıkararak bilinmeyen bir yöne doğru sürüklemiştir. En önemli bilgi
kaynaklarından biri olan haberin de aynı şekilde seyrinin değişmesi haber üreticileriyle tüketicilerinin
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birbiri içine geçtiği bir süreci başlatmıştır. İnternet ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin
önderliğinde gerçekleşen tüm bu değişmeler, habercilikte yeni bir dönemden söz edilmesini sağlayan
“etkileşim” unsuruyla gerçekleşmiştir. Etkileşim, yani haber tüketicilerinin üretici olabilmelerini
sağlayan Web 2.0. teknolojisi habere dair bilindik tüm ritüelleri köklü bir değişime uğratmıştır.
Özellikle 2010 yılı ve sonrasında yeni medyanın toplumsal hareketlerde etkin kullanılması, sosyal
ağların alternatif bir haber medyası olabilmesi özelliğini ön plana çıkarmasının (Atton, 2002; Atkinson,
2010) yanı sıra sosyal ağlar nezdinde yeni medyayı güçlendirmiştir. 17 Aralık 2010'da Tunus'ta bir
sokak satıcısının kendini ateşe vermesi; Cezayir, Libya, Ürdün, Moritonya, Umman, Yemen, Suudi
Arabistan, Mısır, Suriye, Fas, Sudan gibi pek çok Arap ve Afrika ülkesine yayılan kitlesel hareketlerin
başlangıcı olmuştur. Arap Baharı adı verilen bu süreç, kitlelerin sosyal medya üzerinden haberleşerek,
örgütlenmesi ve diğer ülkelerin olayları yine sosyal medyadan takip etmesi sebebiyle "Facebook
Devrimi" ve "Twitter Devrimi" gibi isimlerle de literatürde yer almıştır. Yine 2011 yılında "Wall
Street'i İşgal Et", "Occupy the Wall Street" şeklindeki sloganlarla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
gelir dağılımının adaletsiz olduğunu ve şirketlerin demokrasi üzerindeki gücüne tepki olarak sosyal
medya üzerinden bir hareket başlatılmıştır (Sine, 2017: 103).
2013 yılı Mayıs ayında ise Türkiye'de "Gezi Parkı Olayları" olarak isimlendirilen protestolarda da
sosyal medya oldukça ön plana çıkmıştır. Sosyal paylaşım ağlarının mümkün kıldığı etkileşimli
iletişim ortamı, anlık ve hızlı içerik üretimini destekleyerek kullanıcıların dünyanın her yerine
ulaşabilmelerini sağlamıştır. Zira Gezi Parkı protestolarında Türkiye'de 2 milyon olan Twitter kullanıcı
sayısı 10 milyona yükselmiştir. 1 Kullanıcı sayısındaki bu artış toplumu ilgilendiren önemli bir olay
süresince olayların Twitter'dan etkin bir şekilde takip edildiği ya da olayla ilgili çeşitli paylaşımlar
yapıldığına dikkat çekmektedir.

1

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/gezi-olaylarinin-twitter-kullanici-sayisini-arttirdi-25306778, Erişim Tarihi:
22.01.2020

www.iksadkongre.org

sayfa 258

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

Özellikle toplumsal hareketlerle birlikte habercilik anlamında yükselişe geçen sosyal ağların
gazetecilik pratikleri ile arasındaki ilişki literatürde tartışmalara konu olmuştur. Twitter da söz konusu
tartışmalarda en fazla araştırılan (Artwick, 2013; Hermida, 2010) sosyal medya araçlarındandır. Yeni
medyada üretilen kullanıcı türevli içeriklerin yükselişe geçmesiyle birlikte sosyal ağların habercilik
anlamında olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğuna yönelik tartışmalara, iletişim araştırmalarında sıkça
rastlanmaktadır. Canter’a göre (2013: 472), sosyal medya, okuyucular ile karşılıklı etkileşimin
kurulabileceği bir platform oluşturmuştur ki bu durum geleneksel medyada yukarıdan aşağı yönde
gerçekleşen iletişim şekline tezat oluşturmaktadır. Sosyal medyanın özelinde Twitter kullanımının
zamanla artan popülaritesi sonucunda haber kuruluşları da sosyal medyanın potansiyelini fark edip,
Twitter’ı kitlelere ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Broersma ve Graham'a göre
(2012: 403) haber kuruluşları Twitter'ı çoğunlukla son dakika haberciliğinde kullanmakta ve bunu;
"haberleri yaymak, haberleri pazarlamak, haber tüketicileriyle ilişkiler kurmak, raporlama yapmak"
amaçlarıyla yapmaktadırlar.
Sosyal medya ve habercilik ilişkisini ele alan çalışmaların temel sorunsalı, ya tek bir sektörün
(genellikle gazeteler) ya da tek bir aracı-ortamın (genellikle Twitter) dahil edildiği; karşılaştırmalı
çalışmaların eksikliğidir (Kıyan ve Törenli, 2018: 33). Zira sosyal medya ve habercilik ilişkisini
inceleyen çalışmalara bakıldığında Twitter’ın habercilik anlamında ön plana çıkarıldığı görülmektedir.
Ancak diğer sosyal medya ortamlarında da gazeteciler için oldukça önemli olan hız ve eşzamansızlık
özellikleri mevcuttur ve çoğu haber kuruluşları Facebook’tan canlı yayın habercilik yapmaktadır.
Öte yandan, hız ve eşzamanlılık özelliğiyle gazeteciler için önemli bir haber kaynağı ve haber paylaşım
alanı olan sosyal medyanın birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Sosyal medyadan herkesin
içeriklerini herhangi bir denetim mekanizması olmadan özgürce paylaşması, sosyal medyanın haber
kaynağı olarak kullanılmasına ilişkin riskleri de beraberinde getirmektedir (Taşkıran ve Kırık, 2016:
229). Olumlu yanları ve riskleriyle zengin bir tartışma ortamı yaratan sosyal medyanın gazeteciliğin
geleceğini nasıl etkileyeceği esasında tartışmaların tamamını kapsamaktadır. Bu bağlamda basının
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kalbi olan yerel basında çalışan muhabirlerin, sosyal medyayı nasıl kullandığı ve gazeteciliğin sosyal
medyayla ilişkisini nasıl yorumladıklarını tespit etmek oldukça önemlidir. Medya profesyonellerinin
sosyal medya ekseninde değişen gazetecilik pratiklerine ilişkin düşüncelerinin tespit edilmesinin
amaçlandığı bu çalışmanın, araştırmacılara yol gösterici olması beklenmektedir.
Bulgular ve Yorum
Çalışmada Bolu’da yerel gazetede çalışan 3’ü kadın, 4 erkek toplam 7 muhabirle derinlemesine
mülakat tekniği ile görüşülmüştür. Görüşülen erkeklerin hepsi lisans mezunudur. Kadınlar ise lise,
lisans ve yüksek lisans eğitimi almıştır. Görüşülen muhabirlerin yaşları ise 20-32 arasında yer
almaktadır. Derinlemesine mülakat tekniği ile görüşülen muhabirlere yöneltilen ilk 3 soru Tablo X’de
yer alan demografik özellikleriyle ilgilidir. Bunların dışında kalan 13 soru ise muhabirlerin hangi
sosyal ağları daha sık kullandıkları ve sosyal medyada ne kadar zaman geçirdikleri; habercilik
anlamında sosyal medyayı nasıl kullandıklarının belirlenmesine yönelik oluşturulmuştur. Bunların
dışında sosyal medyanın muhabirleri olumlu veya olumsuz anlamda etkileyip etkilemediğine yönelik
sorular katılımcılara yöneltilmiştir. Katılımcıların çalışmada K1, K2, …, K7 olarak kodlanmıştır.

Tablo. 1. Demografik Veriler

www.iksadkongre.org

YAŞ

CİNSİYET

EĞİTİM

K1

32

Kadın

Yüksek Lisans

K2

20

Kadın

Lise

K3

28

Kadın

Lisans

K4

30

Erkek

Lisans

K5

23

Erkek

Lisans

K6

31

Erkek

Lisans

K7

28

Erkek

Lisans
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Çalışmaya katılan muhabirlerin K5 dışında kalan hepsi öncelikli olarak Facebook kullandıklarını
belirtmiştir. Bunun dışında görüşülen muhabirlerin hepsi Twitter ve Instagram da kullanmaktadır.
Ayrıca K2 ve K7 YouTube kullandıklarını da belirtmiştir. Yine K7 diğer kullanıcılardan farklı olarak
iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım
platformu Linkedln de kullanmaktadır. Ayrıca kadın muhabirlerden 2’si 4-5 saat, diğeri ise 2-3 saat
sosyal medya kullanmaktadır. Erkek muhabirlerin 3’ü sürekli sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini
belirtirken K6 ise 2-3 saat sosyal ağlarda zaman geçirdiğini söylemiştir. Bu bağlamda erkek
muhabirlerin kadın muhabirlere oranla sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiğini söylemek
mümkündür.
Tablo. 2. Yerel Muhabirlerin Kullandığı Sosyal Ağlar ve Sosyal Ağlarda Geçirdikleri Süre
Kullanılan Sosyal Ağlar

Sosyal

Ağlarda

Geçirilen

Zaman
K1

Facebook, Twitter, Instagram

4-5 Saat

K2

Facebook,YouTube,Instagram, Twitter

4-5 Saat

K3

Facebook, Twitter, Instagram

2-3 Saat

K4

Facebook, Twitter, Instagram

Sürekli

K5

Instagram, Twitter, Facebook

Sürekli

K6

Facebook, Twitter, Instagram

2-3 Saat

K7

Facebook,Twitter,Instagram,YouTube,

Sürekli

Linkedln

Sosyal Medya ve Haber İlişkisi
Katılımcılara “sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullanıyor musunuz?” şeklinde bir soru
sorulmuştur. K2 dışındaki tüm katılımcılar sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullandığını
belirtmiştir. K3 ise özellikle gündemi takip etmek için Twitter’ı kullandığını belirterek bunun sebebini
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ise “Çünkü bazen haber kanallarında olmayan haberler, sosyal medyada bulunuyor.” sözleriyle
açıklamıştır.
Çalışmada muhabirlere yöneltilen bir başka soru, “sosyal medyadan en çok hangi kişi ve kurumların
açıklamalarını

takip

ediyorsunuz?”

olmuştur.

K1,

“Cumhurbaşkanı’nın

gündemle

ilgili

açıklamalarını”, K2 ve K6 siyasileri, K5 Cumhurbaşkanlığı’nı, K4 siyasetçiler ve bürokratları, K7
“Siyasiler başta olmak üzere kamu kurumlarının hepsi ve idari amirleri” takip ettiklerini söylerken K3
ise belli kişi ya da kurumları takip etmediğini belirtmiştir. Verilen cevaplara bakıldığında yerel basın
mensubu muhabirlerin en çok siyasi gündemle ilgili kişi ve kurumları sosyal medyadan takip ettiği
gözlenmektedir.
Sine ve Sarı’nın 2018 yılında yaptıkları Profesyonel Gazetecilerin Gözünden Sosyal Medya ve
Habercilik İlişkisi isimli çalışmada Ulusal medya kuruluşlarında çalışan 8 medya profesyoneli ile
derinlemesine görüşmüştür. Çalışmada yapılan görüşmelerde ulusal medya kurumlarında çalışan
gazetecilerin siyasilerin yanı sıra her platformdan gündemdeki kişileri (sporcular, ünlüler, sivil toplum
kuruluşları) sosyal medyadan takip ettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler sonucunda
yerel ve ulusal basında çalışan muhabirler kıyaslandığında siyaset dışındaki konuların yerelin ilgi
alanına girmediği dikkat çekmektedir.
Çalışmada haber dağıtım sürecinde yerel basın ve sosyal medya ilişkisini tespit etmek amacıyla
muhabirlere “Haberlerinizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşır mısınız?” şeklinde bir başka soru
sorulmuştur. K5 dışındaki tüm katılımcılar yazdıkları haberleri sosyal medyadan paylaştıklarını
söylemiştir. Son iki soru nezdinde incelendiğinde Bolu’da yerel basında çalışan muhabirlerin sosyal
medyayı hem haber kaynağı hem de haber dağıtım mekanizması olarak kullandığı görülmektedir.
Katılımcılara “ürettikleri haberleri bireysel mi yoksa kurumsal hesaplarından mı paylaştıkları”
sorulmuştur. K1, K2, K4 haberlerini bireysel hesaplarından paylaştıklarını belirtirken, K3, K5, K6 ve
K7 ise kurumsal sosyal medya hesaplarından haberlerini paylaştıklarını söylemiştir.
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Daha önce bireysel olarak hangi sosyal mecraları kullandıkları sorulan muhabirlere ayrıca haberlerini
hangi sosyal mecralardan paylaştıkları sorulmuştur. Böylelikle muhabirlerin hangi sosyal medya
araçlarını habercilik anlamında kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın literatür
kısmında da belirtildiği gibi sosyal medya ve habercilik ilişkisini ele alan alanyazında genellikle
Twitter ön plana çıkarılmaktadır (Artwick, 2013; Hermida, 2010). Yerel basında muhabirlerle yapılan
görüşmelerle de Twitter’ın bu özelliği desteklenmiştir ancak Facebook’un daha ağırlıklı olarak
kullanıldığı ve görüşmecilerin de “ağırlıklı olarak Facebook” ifadesine yer verdiği tespit edilmiştir.
Dahası K7, son birkaç yılda dünyada ve ülkemizde kullanımı artan fotoğraf ve video paylaşım sitesi
olan Instagram’ı da haberlerini paylaştığı bir sosyal mecra olarak tasvir ettiği dikkat çekmektedir.
Dolayısıyla gelecekte yapılacak çalışmalarda Facebook, vb. diğer sosyal medya araçlarının habercilikle
ilişkisinin derinlemesine analiz edilmesi gerekmektedir.

Çünkü tablo x’de de görüldüğü gibi

ülkemizde de en sık kullanılan sosyal medya platformlarının başında fotoğraf ve video paylaşım
araçları gelmektedir.
Şekil 1. 2019 Yılında Türkiye’de En Aktif Kullanılan Sosyal Medya Platformları

Çalışmanın devamında kullanıcıların sosyal medyadan paylaştıkları haberlere yönelik etkileşimin
tespit edilmesi için “Sosyal medya hesaplarınızdan haber paylaşımı yaptığınızda geri dönüşler alıyor
musunuz?” şeklinde bir başka soru sorulmuştur. K2 dışındaki tüm katılımcılar geri dönüş aldığını

www.iksadkongre.org

sayfa 263

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

belirtmiştir. K3 ise etkileşim anlamında Facebook ve Twitter’ın farkını şu sözlerle belirtmiştir:
“Facebook’ta daha çok geri dönüş alıyoruz, çok yorum yapılıyor. Ama Twitter’da maksimum 3-4
beğeni geliyor.” Diğer katılımcılar da K3’ün açıklamalarını destekler şekilde açıklamalar yapmıştır.
Dolayısıyla görüşülen muhabirlerin cevapları nezdinde düşünüldüğünde yerel haberlerin etkileşiminin
Facebook’ta daha fazla yapıldığını söylemek mümkündür.
Sosyal medya kullanımının artması sonucunda haber kuruluşlarının da sosyal medyayı kitlelere
ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya başladığı göz önünde bulundurularak görüşülen muhabirlere
“Haberlerinizi sosyal medyada paylaşmanızda çalıştığınız kurum yöneticilerinin etkisi var mı?”
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Katılımcılardan 3’ü yöneticilerin, gazete sahiplerinin etkili olduğunu
söylerken, 3’ü etkisi olmadığını, 1’i ise “yok denecek kadar az” etkisi olduğunu belirtmiştir. Haberleri
paylaşmada kurum yöneticilerinin etkisi olduğunu belirten K3, “Gazeteye ait internet sitesinin
tıklanma sayısının artması için bir nevi paylaşmak zorundayız.”

şeklinde açıklama yapmıştır.

Haberleri paylaşmada kurum yöneticilerinin etkisi olduğunu belirten K7 ise yazdığı haberlerin
“bireylere ulaşması ve okunması” amacıyla haberleri sosyal medyada paylaştığını belirtmiştir.
Gazetecilerin hızla yarıştığı yeni medya çağında özellikle son dakika haberciliği adı altında sürekli
gündemi takip etmeleri gerekmesi sonucunda yanlış bilgilendirmelerle gerçeği yansıtmayan haberler
üretebilen haberciler, bu durumu sosyal medyanın haberciliğe olumsuz etkileri arasında
değerlendirmektedir. Daha çok yurttaş kaynaklı paylaşılan içeriklerle gerçekleşen bu durum,
muhabirlerin edindikleri bilgileri teyit edecek zaman bulamamaları sonucunda ortaya çıkarken sosyal
medyanın hız temelli olumsuzlukları tetiklediğine yönelik tartışmaları şekillendirmektedir. Zira bu
durumun önüne geçebilmek adına ülkemizde de bulunan teyit siteleri, haberleri inceleyerek
doğruluklarını teyit etmektedir. Bu durumun yerel basındaki yansımasını ölçmek amacıyla
katılımcılara, “Sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullanarak hazırladığınız bir haberde yanlış
yönlendirildiğiniz oldu mu?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Katılımcılardan 5’i bu soruya hayır
cevabını verirken, K3 çok nadir şeklinde cevap vermiştir. K6 ise evet cevabıyla yanlış yönlendirildiğini
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belirtmiştir. Sosyal medya kaynaklı herhangi bir haberde yanlış yönlendirmediği cevabını veren
katılımcılar içinde yer alan K7, “Edindiğim bilgileri teyit ettikten sonra haber yapıyorum.” cevabıyla
bilgileri teyit edilmesinin önemine dikkat çekmiştir. Sine ve Sarı’nın (2018: 382) ulusal medya
kuruluşlarında çalışan gazetecilerle yaptığı çalışmanın sonucunda da görüşülen gazetecilerin hepsi
sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullansa da sosyal medyaya temkinli yaklaşılması gerektiği
fikrinde birleştikleri gözlenmiştir. Yerel basında çalışan gazetecilerin haber kaynağı olarak kullanacağı
sosyal medyada yer alan bilgilerin sınırlı bir bölgeyi ilgilendirmesi sebebiyle anonimlikten bir nebze
uzak olabileceği düşünüldüğünde ulusal basında çalışan muhabirlere nazaran bu konuda daha şanslı
olabilecekleri düşünülmektedir.
Görüşmenin devamında gazetecilere, sosyal medyanın habercilik anlamında kendilerini nasıl etkilediği
(olumlu, olumsuz) sorulmuştur. K1 ve K2 olumsuz etkilediğini söyleyerek şu cevapları vermişlerdir:
K1: Olumsuz etkiliyor çünkü artık insanlar haberleri sosyal medya üzerinden incelemekte basılı yayın
yavaş yavaş bitiyor.
K2: Olumsuz, çünkü herkes habercilik yapmaya çalışıyor.
Katılımcılardan 5’i ise sosyal medyanın habercilik anlamında kendilerini olumlu yönde etkilediğini
belirtmişlerdir. K4 ve K7, takip edemedikleri bir haberde gerek bilgi gerekse görsel temin etmek için
kullanabildikleri için sosyal medyanın kendilerini olumlu anlamda etkilediğini belirtmiştir. K3 ise
haber takibi yapabilmeleri açısından sosyal medyanın habercilik anlamında olumlu yönüne dikkat
çekmiştir:
“Öncelikle okurlarımızdan daha fazla dönüş alıyoruz. İnsanların tepkilerini, habere karşı olan
durumunu öğreniyoruz. Bu anlamda olumlu etkilediğini söyleyebilirim.”
Özellikle etkileşimle birlikte ön plana çıkan hız unsurunun şüphesiz gazeteciliğe hem olumlu hem de
olumsuz etkisi bulunmaktadır. Hız unsurunun yerel basın mensubu muhabirleri nasıl etkilediği
katılımcılara sorulmuştur. Alınan cevaplarda da katılımcılar bu ikilemi temsil etmiştir. Sadece K3 ve
K6 hızın kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. K3 olumluluğun nedenini ise “Daha fazla
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kitleye ulaşmamızda yardımcı oluyor.” sözleriyle açıklamıştır. Görüşülen 4 katılımcı ise hem olumlu
hem de olumsuz yönlerine dikkat çekmiştir.
K1 hız unsurunun basılı yayını kötü etkile de internet sitelerini olumlu etkilediğini belirtmiştir. K4, hız
unsurunun haberlerin doğruluğunu teyit etme olasılıklarını düşürmesi açısından olumsuz, rekabet
ortamı yaratarak gazetenin okuyucu kitlesini artırabilmelerine olanak sağlaması açısından da olumlu
olduğunu ifade etmiştir. K7 ise K4’ün olumlu olarak nitelendirdiği rekabet ortamını olumsuz olarak
nitelendirmiştir:
“Haber konusunun ve bilgilerin kısa sürede binlerce kişiye eriştirilebilmesi nedeniyle habere ilk
ulaşmak, dolayısıyla meslektaşlarım ile dolaylı olarak yarış içerisine girmek zorunluluğu doğurması
açısından olumsuz.”
Son olarak katılımcılara “Gazeteciliğin geleceğinde sosyal medyayı nerede görüyorsunuz?” şeklinde
bir soru yöneltilmiştir. K1 ve K2 sosyal medyanın basılı gazeteleri bitireceğini belirtmiştir. K6 da
benzer şekilde yazılı basının biteceğini şu sözlerle devam ettirmiştir:
“İlerleyen yıllarda basılı gazetecilik bitecek ve e-gazete daha yaygın olacak. Dünyada olup bitenler
anlık sosyal medya hesaplarından öğrenilecek. Bu durum olumlu olsa da ciddi anlamda meslekteki
istihdamın azalmasına neden olacak.”
K3 “sosyal medyasız bir gazetecilik düşünemediğini” söylerken, K4 ve K5 sosyal medyanın
gazeteciliğin merkezinde yer alacağını belirtmiştir. K7 ise haberlerin topluma ulaştırılmasında sosyal
medyanın ilk sırada yer aldığına değinerek, “Hatta artık internet sitelerinden ziyade ana platformu
sosyal medya olan haber portalları giderek artacak ve dijitalleşme hız kazanacak.” İfadesiyle sosyal
medya merkezli haberciliğin gelişeceğine dair inancını dile getirmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sosyal ağların haber sektöründe yer almaya başlamasıyla birlikte sosyal medya ve habercilik ilişkisini
ele alan çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu doğrultuda çeşitli şehirler ve yöntemlerle gerek ulusal gerekse
yerel basın mensuplarının sosyal medyanın profesyonel anlamda kendilerini nasıl etkilediğine yönelik
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araştırmalar yapılmaktadır. Kurt’un, 2014 yılında yazdığı “Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya” isimli
çalışmasında İzmir’de ulusal ve yerel olmak üzere farklı medya kuruluşlarında aktif olarak çalışan 50
gazeteciyle saha araştırması yapmıştır. Çalışmanın sonucunda görüşülen gazetecilerin sosyal medyanın
barındırdığı hız unsurunun geleneksel medyayı geride bırakmasını sağladıklarını düşündüklerine
dikkat çekilmiştir. Yine çalışmada görüşülen gazetecilerin en fazla kullandığı sosyal platformların
Twitter, Facebook ve YouTube olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmada görüşülen Bolu ilinde
yerel basında çalışan gazetecilerin YouTube yerine Instagram’ı ağırlıklı olarak kullandığı saptanmıştır.
Bu durumun Instagram’ın ülke genelinde kullanımının artmasıyla orantılı olduğu söylenilebilir. Yine
2014 yılında Hanifi’nin yaptığı çalışmada gazetecilerin en baskın şekilde Twitter’ı kullandığı elde
edilen bulgular arasındayken 2020 yılında yapılan mevcut çalışmada ise Bolu basınında çalışan yerel
muhabirlerin ağırlıklı olarak Facebook’u kullandığı saptanmıştır. Aynı çalışmada gazetecilerin
çoğunluğunun sosyal medyayı haber yapmada ve haber içeriğine malzeme bulmada önemli bir unsur
olarak gördüğü tespit edilmiştir. Bu çalışmada katılımcıların fikirleri de söz konusu çalışmayı
desteklemektedir.
Yine Taşkıran ve Kırık’ın 2016 yılında yazdığı “Gazetecilerin Sosyal Medyayı Haber Kaynağı Olarak
Kullanımı: Medya Profesyonellerinin Bakış Açılarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma” isimli
çalışmada 105 medya profesyoneliyle saha çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda gazetecilerin
sosyal medya araçları sayesinde haberlerini daha hızlı ve daha geniş kitlelere ulaştırdığına; …hedef
kitlelerin haberler hakkındaki geribildirimini ulaştırmasının mümkün hale geldiğine, haberciliğin
dijital ortamlara kaydığı, vb. gibi tespitler yapılmıştır. Bu tespitler bu çalışmada elde edilen; Bolu’da
yerel basında çalışan muhabirlerin sosyal medyayı hem haber kaynağı hem de haber dağıtım
mekanizması olarak kullandığı ve haberlerle ilgili geri dönüşleri takip ettikleri bir mekanizma olarak
gördükleri sonucuyla örtüşmektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar arasından “görüşülen muhabirlerin en fazla siyasi gündemle ilgili kişi
ve kurumları sosyal medyadan takip ettiği” dikkat çekmektedir. Çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç
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“Yerel haberlerin etkileşiminin Facebook’ta daha fazla yapıldığına” yönelik cevaplardır. Çoğunlukla
habercilikle ilişkilendirilen sosyal medya platformunun Twitter olduğu düşünüldüğünde, Twitter’ın
anonimliğinin aksine arkadaş listesinde ekli olmadan veya takip etmeden paylaşımların
görüntülenemediği (kişisel tercihlerle bu durum herkese açık hale getirilebilir) Facebook, Twitter’a
nazaran yerel basın okuyucuları açısından etkileşimli bir şekilde kullanılmaktadır. Yerel, tanıdık;
ulusal ise anonim olarak düşünüldüğünde bu durumda yerel okuyucuların Facebook’u habercilik
anlamında daha tanıdık gördüklerini söylemek mümkündür.
Aynı şekilde sınırlı bir bölgede gazetecilik yapan yerel muhabirlerin sosyal medyayı haber kaynağı
olarak kullanırken yaşadığı olumsuzluklar ekseninde ulusal basında çalışanlara nazaran şanslı olduğu
tespit edilmiştir. Görüşülen 5 katılımcı sosyal medyayı kaynak olarak kullandıkları haberlerinde
herhangi bir yanlış yönlendirmeyle karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, gazetecilerin sosyal
medyanın hız unsurunu kendileri için olumlu olarak yorumlamalarıyla sonuçlanmıştır.
Muhabirlerin açıklamaları dikkate alındığında sosyal medyanın gazeteciliğin olmazsa olmazı olduğu
yönündeki inanç belirgin şekilde hissedilmektedir. Ancak bu durumun yazılı basını ve dolayısıyla
istihdamı bitireceği yönündeki kaygılar da açıklamalarda yer almaktadır. İnternet medyasının ücretsiz
ve kolay ulaşılır olması, herhangi bir bayii veya büfeden alınması gerekmemesi, yeni habercilik
platformlarını daha da çekici hale getirmektedir. Bu durum da şüphesiz gazete tirajlarında etkisini
göstermektedir. Örneğin 2010 yılı Aralık ayında Posta gazetesinin tirajı 477.738 iken 2020 Şubat
ayında ise 162.441’dir. Benzer şekilde Hürriyet gazetesinin 2010 Aralık ayı tirajı 443.110 iken 2020
Şubat tirajı 214.604’dir.2
Her ne kadar medya kuruluşlarında çalışır pozisyonda olan gazeteciler için sosyal medya çoğunlukla
olumlu yönde etkisini gösterse de dijitalleşmenin getirdiği yenilikler insan unsuruna ihtiyacı en aza
indirmektedir. Bunun yanı sıra gelişen teknoloji sürekli güncellenmeyi beraberinde getirmektedir.

2

https://www.nazlim.net/gazeteler/gazete-tirajlari-aralik-2010.html
http://gazetetirajlari.com/
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Teknolojik gelişmeleri takip etmesi gereken İletişim Fakültelerinin çoğunluğu ise gerek fiziki gerekse
donanımsal eksiklikler sebebiyle öğrencilere yeterli eğitimi verememektedir. Tüm bunlar gazetecilik
mesleğinin geleceğini kaygan bir zemine taşırken, İletişim Fakülteleri’nin birçoğunu işleyişin gerisinde
bırakmaktadır.
Şüphesiz sosyal medya olarak nitelendirilen dijital platformlarda üretilen gazetecilik pratikleri
gelişimini sürdürmeye devam edecektir. Meslekte kalıcılığını sürdürmek isteyen profesyonellerin ve
gazeteci olmak isteyenlerin iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri
meslekle ilişkilendirebilmeleri gerekmektedir.
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İNSANLARIN DOĞA ÜZERİNDE EGEMENLİK KURMASINA KARŞI ÇIKAN BİR
FİLMİN ELEŞTİREL ANALİZİ: “WOMAN AT WAR”
WOMEN AT WAR: CRITICAL ANALYSIS OF A MOVIE AGAINST PEOPLE’S DOMINATION
OVER NATURE
Dr. Öğr. Üyesi Vacit Ertan YILMAZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi
ÖZET
Bu bildiride, kültürel çalışmalara dayalı olarak “Woman at War” filminin çözümlemesi
yapılacaktır. Film, İzlanda’da bir kadının çevre konusunda gerçekleştirdiği eylemleri konu almaktadır.
Halla adındaki kadın, alüminyum fabrikasına elektrik taşıyan hatlara zaman zaman sabotajlar
gerçekleştirmektedir. Bu olaylar, İzlanda hükümeti tarafından tepkiyle karşılanırken halk tarafından
merakla izlenmektedir. Çalışmada, filmin çevre konusunda geliştirdiği eleştirel tez, değişik
boyutlarıyla ortaya konulacaktır. Filmde çevreyi olumsuz bir şekilde etkileyen endüstriyel tesislere
karşı çıkılarak, doğa- insan ilişkisi, radikal bir şekilde sorgulanmıştır. Bu yönüyle film, insanın kendi
çıkarları için doğa üzerinde egemenlik kurma arzusunu tartışmaya açmaktadır. Ayrıca, filmde İzlanda
hükümetinin çevre konusunda gerçekleşen eylemler zincirini, nasıl bir çerçeve içinde halka sunduğu
konusu üzerinde durulacaktır. Buradan hareketle iktidarın çevreyle ilgili eylemi ve bunu nasıl
anlamlandırdığı olgusu da ele alınacaktır. Çalışma kapsamında filmde ikincil bir tema olarak ele alınan
ve ironik bir şekilde işlenen göçmenlere yönelik olumsuz bakış açısı da yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Ekoloji, Bağımsız Sinema ve Kültürel Çalışmalar.
ABTRACT
In this paper, the analysis of the movie "Woman at War" will be discussed under cultural
studies. The film focuses on the environmental protests of a woman in Iceland. The woman,Halla
occasionally sabotage the lines carrying electricity to the aluminum factory. These events are criticized
heavily by the Iceland government and the news are followed by the public with curiosity. In this study,
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the critical thesis developed by the film about the environment will be presented with its different
dimensions. In the film, the nature and human relationship has been radically questioned with the
opposition to the industrial facilities that adversely affect the environment. In this respect, the film
opens the discussion of the desire of the man to dominate the nature for his own interests. In addition,
the film will focus on how the Iceland government presents the action chains about the environment.
From this point of view, the reaction of the government regarding the environment and how it makes
sense of this will also be discussed. Within the scope of the study, the negative perspective towards
immigrants who are treated as a secondary theme in the film and which is ironically processed will
also be interpreted.
Keywords: Social Ecology, Independent Cinema, cultural studies

GİRİŞ
Bu çalışmada Benedikt Erlingsson’un yönettiği, “Dağ Kadını” (Woman at War) adlı film,
toplumsal ekoloji ve kültürel çalışmalar çerçevesinde çözümlenecektir. “Dağ Kadını” adlı film, çevre
konusunu ele alan birçok anaakım filmden farklı olarak içinde yer aldığımız dünyayla ilgili çarpıcı
soruları gündeme getirmektedir. Dünyanın karşı karşıya kaldığı ekolojik krizle ilgili farklı bir bakış
açısını izleyiciye sunmaktadır. Küresel ısınmaya karşı mücadele eden bir kadının öyküsü üzerinden
film, kapitalizmin temel mantığı olan “sürekli büyüme” olgusunu tartışmaya açmaktadır: Dışardan
bakıldığı zaman insanlara refah getirdiği iddia edilen sanayileşme, aslında insanlığın sonunu mu
hazırlamaktadır? Bildiride, öncelikli olarak toplumsal ekolojinin temel tezleri ortaya konulacak. Daha
sonra kültürel çalışmaların, anlamlandırmayla ilgili kavramsallaştırmasına yer verilecektir. Bu
yaklaşımlar kullanılarak filmin çözümlemesi yapılacaktır.
Toplumsal ekoloji yaklaşımını geliştiren Murray Bookchin’e göre çevreyle ilgili sorunların
temelinde tahakküm ilişkileri vardır. Tarım toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte erkekler, kadınlar
üzerinde, yaşlılar gençler üzerinde egemenlik kurmuşlardır. Böylelikle hiyerarşik toplumlar ortaya
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çıkmış, tahakküm ilişkileri gelişmiştir. İnsanın insan üzerinde tahakküm kurmasıyla, insanın doğa
üzerinde egemenlik kurması ve onu sömürmeye başlaması eş zamanlıdır. Çevreyle ilgili reformist
hareketlere şiddetle eleştiren Bookchin, daha radikal ve bütüncül bir görüşü savunmuştur:
“Tahakküm ve büyüme hiyerarşik toplum ve kapitalist ekonominin canevinde yatmaktadır.
“Doğayı tahakküm altına alma” nosyonunu ortadan kaldırmak toplumu “düzene koyan” bir sistem
olarak hiyerarşinin ortadan kaldırılmasını gerektirir ve kirlenmeye ve biyosferin basitleştirilmesine
son vermek bugün bile insanlığın kurtarıcı olarak reklamı yapılan aynı piyasa ekonomisinin ortadan
kaldırılmasını gerektirir.” (Bookchin, 2017:14-15)
Bookchin, devlet kapitalizmini savunan komünist ülkelerin, tıpkı kapitalist batılı ülkeler gibi
çevreye büyük yıkımlar yaptığının da vurgulamıştır (Bookchin, 2017:15). Geçmişte Sovyet Birliği’nde
yaşanan büyük çevre sorunları ve günümüzde Çin’de karşılaşılan nehirlerin hızla kirlenmesi ve hava
kirliliği gibi devasa ekolojik problemler, Bookchin’in bu sözlerini doğrular niteliktedir. Önder’in
ifadesiyle “Toplumsal ekolojinin temel dayanağı, toplumla doğayı karşı karşıya getiren sorunların,
toplumla doğa arasında ortaya çıkmadığı, toplumsal gelişmenin içinden çıktığı düşüncesidir. Bugün
algılanan toplumla doğa arasındaki karşıtlık ve bölünme, toplumsal alandaki bölünmelerden ve
insanların kendi aralarındaki çatışmalardan kaynaklanmaktadır” (Önder, 2003: 187-188).
Siyaset bilimci Andrew Heywood, eko-sosyalizmi, eko-anarşizmi ve eko-feminizmi toplumsal
ekoloji başlığı altında toplamıştır. Bu yaklaşımların önerdikleri farklı çözüm önerilerini dikkate alarak,
biz de çalışmamızda Heywood’un bakışı açısını benimsedik. Eko sosyalizme göre kapitalizmin bir
türlü bitmek bilmeyen kar arayışı, doğal dünyanın yağmalanmasıyla sonuçlanmıştır. Buna ek olarak
piyasa ekonomisi, doğayı alınıp satılabilen bir şey olarak “metalaştırmıştır”. Kapitalizm tüketimi
sürekli teşvik ederek doğal kaynakların yok olmasına yol açmaktadır (Heywood, 2016: 308).
Kapitalizm, insanın diğer özelliklerini geri plana iterek, onu yalnızca ekonomik bir varlığa indirger.
Bu sistemde insanlar şöyle düşünme eğilimde olurlar: “Tüketiyorum o halde varım”.
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Benzer bir şekilde düşünen Kovel’e göre, kapitalizmin önemli bir unsuru olan sermaye, maddi
bir düzenleme olmanın yanı sıra adeta “insan ruhunun derinlerine bir kanser gibi yerleşmiş patolojik
bir varlık tarzıdır” Peki ekolojik krizden nasıl çıkılacaktır? Kovel, doğa üzerinde tahakküm
kurulmasına yol açan bu varlık tarzının kökten değiştirilmesini önerir (Kovel, 2017:9-26). Kovel,
1970’lerde Batı dünyasında insanların ekolojik sorunların ciddiyeti konusunda bilinçlenirken ve
“büyümenin sınırlarını” tartışırken zaman içinde bir değişimin yaşandığına da dikkati çekmiştir. Sivil
toplum örgütleri ve devlet çevre sorunlarıyla ilgilenirken ekolojik sorunların temelinde yatan büyüme
olgusunu yine arka plana itildi. Bir zamanlar hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin uygarlık üzerinde
yıkıcı etkiler yaratacağına ilişkin güçlü kaygılar duyuluyordu. Şimdi ise bu kaygılar eskiden olduğu
kadar dikkate alınmıyor. (Kovel, 44). Kovel’in sözleriyle, doğanın yıkımında başat rol oynayan
büyümenin sınırlandırılması fikri resmi söylemden ihraç edildi:
“Dünya, daha doğrusu batılı sanayi dünyası, önceki kuşakların hayal bile edemeyeceği büyük
bir refah düzeyine sıçrarken, aynı zamanda kendine hayal edilmesi daha da güç muazzam bir kuyu da
kazmıştı. Bugünkü dünya sisteminin büyümesini sınırlamak için önünde otuz yıl gibi bir zamanı vardı,
ama bunda o kadar başarısız oldu ki, büyümenin sınırlandırılması fikri bile resmi söylemden ihraç
edildi. Ayrıca, mevcut sistemin iç mantığında “büyümenin” azınlık için zenginliğin, çoğunluk için de
sefaletin sürekli artması anlamına geldiği kanıtlanmış bir şey… Dünya basit bir organizma olsaydı,
aklı başında herkes bu “büyümenin” kanserli bir büyüme olduğunu, tedavi edilmediği takdirde bunun
insan toplumunun sonu anlamına geldiğini, hatta insan türünün yok olması sorununu gündeme
getireceği sonucuna varırdı.” (Kovel, 22).
Löwy, toplumsal ekoloji içinde yer alan ekososyalist düşüncenin iki temel argümanını şu
şekilde özetlemiştir: Löwy’e göre ileri kapitalist ülkelerde sermayenin sürekli büyümesi nedeniyle
doğal kaynaklar israf olmuştur. Buna koşut olarak mevcut üretim ve tüketim tarzlarının bütün Dünyaya
yayıldığını vurgulayan Löwy, bundan dolayı yeryüzünün büyük bir ekolojik krizin pençesine
düştüğünü ifade etmiştir. İkinci olarak Löwy, adaletsiz bir biçimde sürekli büyüyen piyasa
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ekonomisinin, bu nitelikleriyle insan türünün varlığını da tehdit ettiğini söylemiştir. Löwy’in deyimiyle
“doğal çevrenin korunması, insan için bir buyruktur”(Löwy, 2014:27).
Toplumsal ekoloji yaklaşımını savunanların ve çevre konusunda çalışmalar gerçekleştiren bilim
insanların üzerinde uzlaştıkları en temel ekolojik sorun, iklimin küresel olarak ısınmasıdır. Her ne
kadar küresel ısınmaya karşı farklı çözüm önerilerini dile getirseler de söz konusu bilim insanları,
hemen harekete geçilmesi çağrısı yapmaktadırlar. Zira, deyim yerindeyse, bu konuyla ilgili olarak
tehlike çanları çalmaktadır. Örneğin, konu üzerinde yıllardır çalışan William Nordhaus, “iklim kumarı”
benzetmesini kullanarak, konunun ne kadar hayati olduğuna dikkati çekmiştir. Nordhaus’a göre küresel
ısınma insanlar ve doğal dünya adına çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme, iklim
ve doğal sistemler üzerinde ciddi değişimler yarattığını anlatan Nordhaus, bu değişikliklerin ileride
öngörülmeyen tehlikeli sonuçlar yaratacağına işaret eder. Nordhaus’un deyimiyle, insanlar şu an
“iklim” zarları atıyor ve sonuçlardan bazıları insanlık açısından ciddi tehlikelere yol açacak. Şimdiye
kadar dünya üzerinde gerçekleşen tüm iklim değişiklikleri, doğal olayların bir sonucuydu. Ancak,
günümüzde yaşanan iklim değişikliği, tamamen insan ürünü. Fosil yakıtların yakılması nedeniyle
oluşan karbondioksit salınımları, iklim değişimine yol açıyor (Nordhaus, 2020:15-17). Hengeveld de
iklim değişikliğin dünya üzerinde neden olduğu olumsuz sonuçlara işaret etmiştir. İklim değişikliği,
tarım ürünlerinin yetişme ve büyüme koşullarını olumsuz bir biçimde etkilemiştir:
“Dünyanın bazı yerlerindeki koşullar, bazı tarım bitkisi türlerinin yetişip hayatta kalması için
aşırı sıcak ve kurak hale gelebilir. Serin ortamlara uyum sağlamış olan tarım bitkileri, bulundukları
toprağın kuraklaşması yüzünden büyüyemeyecek veya kuruyacak. Bundan başka, kuru arazilerdeki
değerli üst toprak kolaylıkla savrulup gider ve arkasında verimsiz, killi alt toprağı ve bitkilerin yeşerip
büyüyemeyeceği tuz kabukları bırakır. Bu yüzden, dünyanın eskisinden beri gıda üreten bölgelerinde
küresel ısınma demek, er ya da geç ciddi kıtlıklar yaşayacağımız anlamına gelir; çünkü tarım
bitkilerimizin pek çoğu değişen koşullarla baş edebilecek durumda değildir.” (Hengeveld, 2019).
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Nordhaus ve Henveld, iklim değişikliğinin insan ve başka canlı türleri açısından yeryüzünde
yıkıcı sonuçlara yol açacağını savunurken, çözümü mevcut sistemi içinde ararlar. Örneğin, Henveld,
bütün çevre sorunlarının temel nedeni olarak gördüğü nüfusun sınırlandırılması önerisini gündeme
getirir. Ne var ki, eleştirel olarak meseleye yaklaşan Kovel ve Tokar (2014) gibi düşünürler, sorunun
kaynağı olarak kapitalizmi ve emperyalizmi gösterirler. Sermayenin amansız büyümesinin iklim
değişikliğine yol açtığını savunan Kovel, kapitalizmin bu niteliğiyle başka ekolojik yıkımlara da neden
olduğunu söyler. Bunları şu şekilde sıralar: “Biyosferin organoklorinlerle ve zararlı başka maddelerle
doldurulması, yeşil devrim dolayısıyla toprakların ziyan edilmesi ve dünya üzerinde canlı türlerinin
yok olması” (Kovel, 2017). Toplumsal ekolojistlerin bu bakış açısı, iklim değişikliği gibi ekolojik
sorunları yaratan temel nedenleri ve mekanizmaları anlamak açısından daha kuşatıcıdır. Bu nedenlerle
biz de çalışmamızda toplumsal ekoloji yaklaşımını benimsedik. Ayrıca, kültürel metinlerin içinde
üretildiği ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullara dikkat çektiği için kültürel çalışmalardan da
yararlandık. Kültürel çalışmalar da tıpkı toplumsal ekoloji yaklaşımı gibi her türlü tahakküm ve iktidar
ilişkisini konu alır ve bu çerçeveden medya metinlerini analiz eder (Bourse ve Yücel, 2017:7). Her iki
yaklaşım da insanların özgürleşmesinin yollarını ve olanaklarını ararlar.
DAG KADINI ( WOMAN AT WAR) FİLMİNİN ANALİZİ
İzlanda’da Halla adındaki bir kadın, küresel ısınma konusunda kaygılar taşımaktadır.
Kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek için bir dizi eylem yapmaya karar verir. Bölgede bulunan
alüminyum fabrikasına elektrik taşıyan hatlara sabotajlar gerçekleştirir. İzlanda hükümeti,
sanayileşmeye hız vermeyi planlamakta ve bu çerçevede fabrikayı büyütmeyi düşünmektedir. Ülkeye
Çin gibi başka ülkelerin yatırımcılarını da çekmeyi planlamaktadır. Aslında gündelik hayatında bir
müzik korosunu yöneten Halla, yaptığı eylemlerle İzlanda hükümetinin bu planlarını engellemeye
çalışır. Film, ağırlıklı olarak muazzam doğal bir güzelliğe sahip olan İzlanda kırsalında geçer. Halla,
hükümette bakan danışmanı olarak görev yapan “Baldvin”adlı bir erkekle birlikte hareket eder. Burada
önemli olan nokta, Baldvin’in ürkek ve tedirgin olmasıdır. Eylemlerinin açığa çıkmasından
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korkmaktadır. Halla ise, cesur ve kararlıdır. Onun bu mücadelesine tanık olan bir çiftçi de Halla’ya
yardımcı olur. Filmde doğayla insan arasındaki geçmişten gelen yakın ilişkiye sürekli göndermeler
yapılır: Halla, güvenlik güçlerinden gizlenirken koyun postunu üzerine alır. Eriyen buzulların içinde
onlardan saklanır. Çiftçi eylem yaptıktan sonra Halla’yı kamyonette koyunların altına koyarak kaçırır.
Kahramanımız, termal sulara girerek ısınır. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Parçamız olan doğaya
sığınırız. Ayrıca, filme eşlik eden orkestra, tıpkı Yunan Tragedyalarında olduğu gibi, bizi filmin
akışına, ruhuna katılmamız konusunda teşvik eder. Zaman zaman Brecht’in epik tiyatrosunda olduğu
gibi, okesta, öykünün bir parçası olur. Halla’nın bildirisini onlar da ilgiyle okurlar. Ukrayna halk
şarkılarını söyleyen folklor grubu ise, gelecek konusunda iyimser mesajlar iletir (Açar ve Taşcıyan,
2020).
İzlanda hükümeti, Halla’nın gerçekleştirdiği eylemlerden memnun değildir. Kapitalist ülkelerin
çoğunda olduğu gibi, sanayileşmeyi ve kalkınmayı ön plana çıkartarak Halla’nın eylemini
itibarsızlaştırmaya çalışır:
“Bu suç unsuru taşıyan bir eylem. İzlanda milletine karşı işlenen bu suça en ağır şekilde karşılık
vereceğiz. Bu nedenle Çin hükümetiyle yapılan görüşmeler, askıya alındı. Hükümetimiz, endüstriyel
anlamda büyümeye kararlı… Bu İzlanda’daki ağır sanayiye indirilmiş büyük bir darbedir. Bu nedenle
gelecekte hiç kimse İzlanda’da ağır sanayiye yatırım yapmak istemeyecektir”
“Bu olayların ülkemizi, yalnızca en güçlünün hayatta kaldığı bir ormana dönüştürmesine izin
vermemeliyiz. Asıl önemli olan da bu.
Sayın bakan, küresel ısınma konusundaki öngörüleriniz nelerdir? Bu sabotaj eylemlerinin aslında
nedeni bu. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bu şiddet eylemleriyle nasıl baş edeceğimizi bulmadan çevresel sorunları tartışmayacağız. Asıl mesele
bu. En önemli olan şey şu dur ki, bizler de demokratik hakların en güçlü savunucularındayız.”
“Alüminyum fabrikasını büyütme kararı aldı. Ülkemiz yeniden ayaklanıyor” (Bakanın Sözleri).
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Hükümetin yeni önlemler almasına karşılık zamanı kalmadığını düşünen Halla, büyük bir
eylem gerçekleştirerek yüksek gerilim hattını devre dışı bırakır. İzlanda halkına eyleminin nedenini
açıklama zamanını geldiğini düşünen Halla, yüksek bir binanın tepesinden hazırladığı bildirileri
caddeye atar. Bildiriyi okuyan gençler, sosyal medyayı kullanarak hızla bildiriyi yayarlar. Halla’ya
göre çok uluslu şirketlerin faaliyetleri, küresel ısınmaya yol açmaktadır:
“Herkesin sesini çıkartıp bu işletmelere zarar vermeye çağırıyorum. O psikopatların, o küresel çok
ulusçuların anlayacağı dilden konuşmamız gerekiyor. Onlar da bu şekilde çalışıyor, doğa ve topluma
tehdit yani sabotajlarla. Atmosferin ısınmasına sebep olan bu sabotajlar, insanlığa ve doğa üzerinde
yaşayan bütün canlılara karşı işlenmiş bir suçtur. Demokrasinin dahi durduramayacağı intiharla
eşanlamlı bu eylemin ardındaki güç, küreselleşmiş endüstriden başkası değildir. İnsanların koyduğu
kanunlardan da üstün geçmişten gelen ve yarın da devam edecek birtakım değerler vardır. Bunlardan
biri de tartışmasız gelecek nesillerin hayatını koruma hakkımızdır. Biz şu ana kadarki en güçlü nesiliz
ve bu dünyamıza karşı açılan bu savaşa son verecek yegâne nesil de biziz. Çocuklarımız ya da
torunlarımızın böyle bir fırsatı olmayacak. Onlar açısından her şey çok geç olacak. Vakit geldi, bu
görev bize düşer.
Ancak, bakana danışmanlık yapan arkadaşı, onu uyarır. Hükümet, bu eylemi farklı bir şekilde
sunacaktır. Arkadaşıyla Halla arasında geçen diyalog, iktidar mekanizmasının iletişim sürecini nasıl
yönlendirdiğini anlamak açısından önemlidir:
“İnsanların kanunlarına da aşan kanunlar, olaya çok farklı bir bakış açısı getiriyorsun. O bakış açısıyla
seni haksız çıkartacaklar. (Danışman olan arkadaşı)
İnsanlar, beni anlayacaktır. Tohumlar çoktan ektim, şimdi duramayız. (Halla)
Amaçları durdurmak değil zaten, kontrol etmek. Tartışmayı kontrol etmek. (Danışman Arkadaşı)
Tartışılacak ne var ki, gerçekleri anlattık o kadar. Gerçekleri konuştuk. (Halla)
Gerçeklerin ne olduğunu bize kim anlatacak (Danışman arkadaşı)
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Tam da arkadaşının öngördüğü gibi hükümet, medyayı kullanarak Halla’nın eylemini farklı bir çerçeve
içinde kamuoyuna sunar. Halla, cadde evlerin önünde geçerken medya’da yer alan haberlere kulak
misafiri olur:
“Anlaşıldığı üzere kendine dağ kadını denilen bu kadın yüzünden, işçilerin maaşında kesintiye
gidilecek. Bu emekçilere yapılan bir saldırıdır (Sendika liderinin televizyona verdiği demeç).
“Kredilerde kesintiye gidilmesi…”İzlanda bankası kredi reytinginde büyük bir düşüş beklediğini
açıkladı”.
“Hidroenerjik enerji, doğa dostu …. Bu çok mantıksız, bu sayede daha az sera gazı salgılamış
olacağız”.
“Ve bütün bu şiddet eylemleri de … Bizim için en önemlisi de demokrasidir. İnsan kanunlarını aşan,
neymiş o kanunlar, ilahi kanunlar mı şeriat kanunları mı…. Sanayiyi durdurmamızı istiyorlar yoksa,
yine eskisi gibi kirlenen evlerde mi yaşayalım yoksa. Bu kabul edilebilir mi sizce? Sanayi
durdurulamaz, şeriat kanunları Kabul edilemez”
Halla’nın havuzda kendisinin yaptığı eylemlerden habersiz olan ikiz kardeşi ve kızıyla birlikte orada
bulunan bir İzlanda vatandaşıyla yaptığı tartışmada, önemlidir:
“...doğru tabii, çocuk ayakkabıları çok daha pahalı, şu dağ kadını denen kadın yüzünden çok daha
pahalılaşacakmış
bu çok üzücü bir şey, (İkiz kardeşi)
bence berbat bir şey (Kadın)
Berbat olan neymiş (Halla)
Bu şiddet (ikiz Kardeşi)
Şiddet olan neymiş, kadın sadece sabote ediyor (Halla)
Sadece sabote mi ediyor? (kadın) Ekonomik anlam da sabatoj (Halla)
Ama bu aşırılık, aşırılık yine aşırılık getirir. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür diye bir söz vardır. (ikiz
kardeşi)
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Evet ama kimseye bir şey olmadı değil mi? …(Halla)
Bence bu sorunu çözmek için doğru bir yol değil. (ikiz kardeşi)
Sence tarikatta meditasyon yapmak bir şeyleri değiştirir mi ( Halla)
Beni değiştirecek, böylece umarım dünya da değişecek (ikiz kardeşi)
Peki, bu egoistlik değil mi bunun dünyayı değiştireceğini düşünmek yani(ey)
Damlaya damlaya göl olur (ikiz kardeşi)
Göl mü? Dağlar üzerimize çökmeye başladı bile. Yani damlamasını beklemeye vaktimiz yok (Halla)
Sen bir çocuğu kurtarmaya gidiyorsun, böylece tüm dünyayı kurtaracaksın. Bu da damla değil mi,
yoksa gösteriş mi? (İkiz kardeşi)
En azından ben bir başkası için bir şeyler yapıyorum (Halla)
Halla, son eylemini gerçekleştirdikten sonra tutuklanır. Bu arada daha önce evlat edinmek için başvuru
yaptığı yerden olumlu sonuç gelmiştir. Kardeşiyle, hapishanede yer değiştiren Halla, kızını almak için
Ukranya’ya gider. Otobüsün içinde dönüş yolundayken her tarafı sular basmıştır. Otobüs suların içinde
kalır ve yolcular içinde yürümek zorunda kalırlar. Filmin sonu da küresel ısınmayı bir kez daha
hatırlamamıza ve düşünmemize neden olur.

SONUÇ
Women at War adlı film, kapitalizmin temel mekanizmalarından birisi olan “büyümeyi” bir
sorun olarak gündeme getirmektedir. Büyük kapitalist çok uluslu şirketler, kalkınma ve sanayileşme
sloganları eşliğinde doğal kaynakları sömürmeye bütün hızlarıyla devam etmektedirler. Bu süreç,
dünyada büyük doğal yıkımlara ve çevre felaketlerine neden olmuştur. Üstelik tam da filmde anlatıldığı
gibi, kapitalist kalkınma ve küreselleşme, birçok ülke hükümeti tarafından sorgulanmaksızın kabul
edilmektedir. Özellikle Neo-liberal çağda sermaye kesimi, bu ilkeleri adeta bir dogma olarak ilan
etmiştir. Egemen sermaye kesimi, kitle iletişim araçlarıyla, bu ideolojisini, büyük kitlelere empoze
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etmektedir. Women at War, bu dogmanın temellerini sorgulamaya açıp sarsmak açısından son derece
önemli bir filmdir.
Filmin ana karakteri Halla, örnek aldığı Gandi ve Nelson Mandela gibi liderlerin siyasal
mücadele biçimlerinden esinlenerek doğa için mücadele vermiştir. Küresel ölçekte faaliyet gösteren
şirketlerin, doğayı acımasızca sömürdüğünün farkındadır. Küresel ısınma, bu şirketlerin yeryüzüne
verdiği zararların başında gelmektedir. Halla, yaptığı eylemlerle yurttaşları bu konuda uyarmak
istemiştir. Mesajını, geniş kesimlere ilettiğini düşünmüştür, ancak bunda yeterince başarılı
olamamıştır. İktidarın güdümündeki kitle iletişim araçları, Halla’nın gerçekleştirdiği eylemleri ve
mesajı farklı bir çerçevede yurttaşlara sunmuştur: Medya ve İzlanda hükümeti eylemleri kalkınma ve
ülke karşıtı grupların bir eseri olarak göstermiştir. Yurttaşların bir bölümü de buna inanmıştır. Bir başka
ifadeyle iktidar, Halla’nın temsil ettiği ekolojik mesajın ekseni kaydırmıştır. Film de üzerinde
durulması gereken bir başka olgu, yabancı düşmanlığıdır. İzlanda’ya turist olarak gelen ve bisikletiyle
ülkeyi gezen birisi, sürekli eylemlerden sorumlu olarak tutularak göz altına alınmaktadır. Yönetmen,
burada ironik bir dil kullanarak Dünya’da yabancılara dönük hızla artan ayrımcı davranışlara da dikkati
çekmiştir.
Yönetmen, sığ yaklaşımları bırakarak çevreye bütüncül bir biçimde yaklaşılması gerektiğinin
altını çizmiştir. İzlanda doğasıyla bir bütündür. Doğayla insan arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Bütün
güçlüklere rağmen, doğa için verilen mücadelede hala bir umut vardır. Halla, doğa konusundaki
mücadelesinde belki istediği oranda başarılı olamamıştır. Ne var ki Ukrayna’da yetim düşmüş bir
çocuğa sahip çıkarak aslında insan olmanın, özgürleşme yolunda adım atmanın birçok cephede
mücadele etmekten geçtiğini seyircilere göstermiştir. Sular içinde kalan otobüs sahnesinde olduğu
gibi, ekoloji konusunda zamanımızın azaldığını, ancak yine de insanlığın mücadeleye devam etmesi
gerektiğini bize hatırlatmıştır
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YEREL REKLAM AJANSLARININ SORUNLARI
THE PROBLEMS OF LOCAL ADVERTISING AGENCIES
Doç. Dr. İmran ASLAN
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
ÖZET
Markalar tanıtım ve organizasyonlarını yaparken kendi bünyelerinde oluşturdukları departmanlardan
veya reklam ajanslarından destek almaktadırlar. Markaların büyük bir çoğunluğu alanında
uzmanlaşmış ajanslardan yardım almayı daha profesyonel gördüğünden bu yolu tercih etmektedir.
Reklam ajansları markalara danışmanlık yapmak, müşterilerin kriz gibi zor durumlardan çıkmasını
sağlamak için tavsiyelerde bulunmak veya plan oluşturmak, tanıtımlarını yaparak bunları reklam
mecralarında yayınlanmasını sağlamak gibi konularda hizmet vermektedir. Ajanslar, uzmanlık
alanları, büyüklükleri, ücret politikaları, önceki çalışmaları, başarıları ve aldığı ödüller gibi farklı
sebeplerden tercih edilebilmektedir. Ancak ajanslar, coğrafi olarak markalara yakınsa bu da bir tercih
sebebi olabilmektedir. Ajanslar coğrafi olarak ulusal, yerel ve uluslararası olarak ayrılmaktadır. Marka
ile ajansın birbirine yakınlığı diyalogların daha kolay kurulmasını sağlayacağı için bazı yerel markalar,
yerel ajanslarla çalışmak istemektedirler. Bu durum yerel ajanslar açısından olumlu olsa da sektörün
büyümesi için yeterli olmamaktadır. Yerel ajansların nitelikli eleman bulamaması, reklam
yatırımlarının yerel markalar için çok değerli görülmemesi, marka yöneticilerinin ajansın yaptığı
çalışmalara karışması ve anlamsız isteklerinin olması, buna rağmen ajansların hak ettikleri ücreti
alamaması başta gelen sorunlardandır.
Bu çalışmada Konya’da hizmet veren yerel ajansların sorunlarına değinilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
ajans sahipleri ve çalışanlarla görüşülerek hangi alanlarda sıkıntı yaşadıkları, reklam verenle
aralarındaki iletişimin nasıl olduğu, sektöre bakış açıları derinlemesine mülakat yöntemiyle
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, yerel reklam ajansı, ajans yönetimi
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ABSTRACT
While brands are promoting and organizing, they receive support from the departments they create
within their organization or advertising agencies. The vast majority of brands prefer specialized
agencies as they find it more professional to get help from them. Advertising agencies provide services
such as consulting brands, advising customers to make them get out of difficult situations such as crisis,
or creating a plan, promoting and publishing them in advertising fields. Agencies can be preferred for
different reasons such as their areas of expertise, size, wage policies, previous works, achievements
and awards. However, if agencies are geographically close to brands, this may be another reason for
preference. Agencies are geographically divided nationally, locally and internationally. Some local
brands want to work with local agencies as the proximity of the brand and the agency will facilitate
dialogue. Although this situation is positive for local agencies, it is not sufficient for the growth of the
sector. The main problems are that local agencies cannot find qualified personnel, advertising
investments are not regarded as valuable for local brands, brand managers are involved in the work
done by the agency, and their meaningless desires and the agencies are not able to get the fee they
deserve.
In this study, it has been tried to address the problems of local agencies serving in Konya. For this
purpose, by meeting with the agency owners and employees, the areas they had difficulties, their
communication with the advertiser, their perspectives to the sector were evaluated through in-depth
interview method.
Kewwords: Advertisement, Local Advertising Agency, Advetising Agency Management.
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GİRİŞ
Reklam ajansları, müşterileri için iletişim çalışmalarını planlayıp yürüten hizmet tabanlı işletmelerdir.
Çeşitli uzmanlıklara sahip reklam ajansları, müşterileri için reklam kampanyaları planlamak ve
yürütmekle birlikte, genel pazarlama, markalama stratejileri oluşturma ve satış promosyonları
hazırlama gibi alanlarda da yol gösterici olmaktadır. Reklam ajansları reklam veren adına
çalışmaktadır. Reklam sektörü çok kapsamlı bir alandır. Bu sebeple reklam veren ile reklam ajansı
arasında tam uyum olmalıdır.

REKLAM AJANSLARI
Reklamcılık, potansiyel müşterilerin rakiplerden etkilenmeden markanın ürün veya hizmetini
satın almaya ikna etmek veya davranış değişikliğini sağlamaktır. Seri üretime geçilmesiyle birlikte
reklamcılık da gelişmiş; markaların tanıtılmasında ve tercih edilmesinde önemli bir etken olarak kabul
edilmiştir. Reklam veren, profesyonel anlamda tüketicisine ulaşmak için bir aracıyla, başka bir değişle
reklam ajansıyla çalışmaktadır. Reklam ajansları, reklam veren adına hareket eden, bütçeyi onun adına
harcayan kuruluşlardır. Bu ajanslar, markanın tercih edilirliğini artırmak için bilgi, beceri, yaratıcılık
ve deneyimlerini müşterileri adına kullanmaktadırlar (https://docplayer.net/, 29.01.2020). Reklam
ajansı, reklam yelpazesinin ikinci önemli bileşenidir. Reklam veren tüm sürecin kaynağıysa, reklam
ajansı, kampanyanın uzmanlar tarafından tasarlanmasında ve planlanmasında reklam verenlere
danışmanlık

ve

yaratıcı

hizmetler

sunmak

için

ekip

olarak

çalışan

bir

destektir

(https://www.bhavesads.com/advertisement/, 15.01.2020)
Reklam veren reklam ajans ilişkisi, reklamın ortaya çıkarılmasında katkıda bulunan bir etkiye
sahiptir. Reklamın büyük ölçüde somut olmayan doğası sebebiyle reklam verenin ajansla işbirliği
çerçevesinde yaptığı yatırımları değerlendirmek zordur. Bununla birlikte reklam veren ajansla yaptığı
işbirliği sonucunda bir değerlendirme yapmaktadır. Satış rakamları, reklamların doğrudan ve kısa
vadeli bir sonucu olmakla birlikte, reklamın uzun vadeli etkisini veya belirli ajansla çalışmanın
faydalarını ölçmek zordur (Kennedy, 1995:4).
Reklam ajanslarının sahip olması gereken özellikler şunlardır (www.freeonlinenotes.net/advertisingagency, 25.01.2020):
1. Yetenekli Personel: Reklam ajansları, yüksek vasıflı ve deneyimli metin yazarları, sanat
tasarımcıları, medya planlamacıları ve diğer önemli uzmanlar istihdam etmek durumundadırlar.
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2. İyi Fikir: Reklam verenin başarısı ajansın başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Pazara etki etmek
için ajans daha iyi fikirler üretmek durumundadır.
3. Maliyet-etkin: Reklam veren ayrı bir reklam departmanına sahip olarak reklam işlerini tek
başına yapmak yerine bir ajansla çalışmanın daha uygun olacağını düşünmektedir. Reklam
veren yıl boyunca reklam yayınlamasına rağmen aynı reklamlar yayınlandığı için reklam
ajansına çok az ihtiyaç duyulabilmektedir.
4. Kolay değişim: Reklam veren bünyesinde bir reklam departmanını kapatmak kolay olmamakla
birlikte, reklam ajansını değiştirmekte herhangi bir zorluk yaşanmayacaktır.
Her ne kadar dışarıdan bir ajansla çalışmak belirli bir dönemle sınırlandırılsa da reklamcılık marka
ve işletme için vazgeçilmezdir. Bu aradaki ilişkinin memnuniyet derecesi sadece ajans personelini
değil, reklam veren kısmını da kapsamaktadır. Memnun müşteriler ajansı kullanmaya devam
etmektedirler (Kennedy, 1995:5)
Reklam ajanslarının görevleri arasında şu konular yer almaktadır (https://docplayer.net/, 29.01.2020):
1. Hazırlanan kampanyanın marka ve pazarlama iletişim stratejilerini belirleyerek hedef kitleye ve
bütçeye uygun medya planlama ve satın alma kararlarını vermek
2.Araştırma ve analiz: Marka araştırmaları, tüketici araştırmaları, medya ve pazar araştırmaları yapmak
3.Halkla ilişkiler çalışmaları: Kurumsal halkla ilişkiler ve lobicilik faaliyetlerini sürdürmek
4.Markalaşma ve kimlik: Marka kimliği oluşturma, etkinlikler ve kurumsal marka çalışmaları yapmak
5.Doğrudan pazarlama (Tutundurma ve ilişki pazarlaması): Perakende, saha, promosyon ve satış
noktası hizmetlerini hazırlamak
6. Sosyal medya yönetimini takip etmek
7.İhtiyaç olduğu zaman kriz yönetimini gerçekleştirmek ve krize hazır olunmasını sağlamak

Reklam Ajans Türleri
Sosyal Medya Ajansları:
Sosyal medya ajansları, bloglar, sosyal ağ siteleri, soru-cevap siteleri, mikrobloglar gibi çeşitli sesyal
medya platformlarında markaların tanıtımlarında uzmanlaşmışlardır. Ürünlerin sosyal medya
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aracılığıyla tanıtımını yaparak markanın itibar yönetimini yönetmektedir (www.authorstream.com/,
25.01.2020).
Digital Ajanslar: Web tasarımı, arama motoru pazarlaması, internet reklamcılığı, e-ticaret ve e-ticaret
danışmanlığı sunarak kendini farklılaştıran ajanslardır. Geleneksel reklam ajanslarından internet
reklamcılığını ön plana çıkarmalarıyla ayrışan bu ajansların bir çoğu hızla büyümektedir
(www.authorstream.com/, 25.01.2020).
Tam Hizmet Ajansları:
Bu ajanslar markanın ihtiyacı olduğu her alanda hizmet verebilecek kapasiteye sahip ajanslardır. Marka
için araştırma ve analiz yapmaktan, reklam kampanyalarını, ulusal, yerel ve bölgesel hazırlamaya kadar
her isteğe cevap verebilecek yapıdadır (https://www.rekclick.com/reklam-ajansi/18.01.2010).
Butik Ajans:
Az kişiyle hizmet veren butik ajanslar, yaratıcılık, esneklik ve ekonomiklik anlamında tercih
edilmektedir. https://www.brandpartner.com.tr, 19.01.2010
METODOLOJİ
AMAÇ
Bu çalışma, Konya’da faaliyet gösteren yerel reklam ajanslarının sorunlarını ortaya koymak amacıyla
yapılmaktadır. Bu bağlamda yerel reklam ajanslarının sektörle reklam verenlere bakış açısı ve çözüm
önerileri belirlenmeye çalışılmaktadır.
EVREN VE ÖRNEKLEM
Çalışmanın evreni tüm Türkiye’deki ajanslar oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örneklem yöntemiyle
seçilmiş, Konya’da faaliyet gösteren 5 yerel reklam ajansı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
SINIRLILIKLAR
Bu çalışma Konya’da faaliyet gösteren yerel reklam ajanslarıyla sınırlandırılmıştır. Konya dışında yer
alan ulusal ajanslar çalışmanın dışında tutulmuştur.
YÖNTEM
Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış soru formu eşliğinde derinlemesine
mülakat yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara yüz yüze yapılan görüşme sırasında 6 adet açık uçlu soru
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sorulmuştur. Görüşmeler 20-30 dakika arasında sürmüş ve katılımcılardan alınan ses kayıtları
bilgisayara aktarılarak yazılı hale getirilmiştir.
Görüşmenin yapıldığı katılımcılar Medyavuz Ajans Başkanı ve Konya Reklamcılar Derneği Başkanı
Osman Yavuz, Masske Ajans Başkanı Orhan Özütemiz, Grotto Ajans Başkanı Mustafa Ak, Marker
Ajans Başkanı Yavuz Selim Doğan, Dp Ajans Başkanı Yakup Öz’dür.
ARAŞTIRMA SORULARI
1. Yerel reklam ajanslarının karşılaştığı sorunlar nelerdir?
2. Ajansların bu sorunlara getirdikleri çözüm önerileri nelerdir?
3. Konya’daki reklam ajansları sektörün beklentilerine cevap verebilmekte midir?
BULGULAR VE YORUM
Konya Reklam sektörünün değerlendirilmesi
Bu bölümde, Konya reklam sektörünün gelişimine tanıklık eden eski ve yeni ajansların görüşlerine yer
verilmiştir.
Medyavuz Reklam Ajansı kurucusu ve Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, sektörün
geliştiğinin altını çizerek şu tespitlerde bulunmuştur.
“Bu sektörde çok eski olduğumdan reklam sektörünün gelişimine yakından tanıklık ettim. İlk başlarda
bir firmaya girdiğimizde reklamcı olduğumuzu söylediğimizde bizi tabelacı sanıyorlardı. O günden bu
güne Konya reklam sektörü hızla gelişti. Konya’nın tarım ve sanayi şehri olması, reklamcılık sektörüne
de katkı sağladı. Bu kadar sanayinin gelişmiş olduğu bir şehirde çok fazla marka çıkarılabilecekken,
bunu başaramamış bir sektörle karşı karşıyayız. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar iyi markaya
sahibiz. Yine de belli bir aşama kat etmiş durumdayız.”
Grotto Ajans başkanı Mustafa Ak, sektörün sağlam temellere oturtulması gerektiğini ve en ufak
sallantıda etkilenmemesi gerektiğini şu şekilde vurgulamıştır:
“Konya reklam sektörü her geçen gün daha fazla büyümektedir. Kriz söylentileri ne zaman çıksa biz
sektör olarak bu durumdan ilk etkilenenleriz. Müşteriler kriz durumlarında hemen reklam vermeyi
kesiyorlar. Bir diğer konu, müşterilerimiz tam anlamıyla reklam ajanslarına teslim olmalılar. Zaman
zaman müşterilerimiz güven konusunda tereddüt yaşamaktadır, bu da reklam sektörünün gelişmesine
engel olmaktadır. Yatırımının katlanarak geri dönmesini beklemekte, ancak bu reklamla hemen
sağlanacak bir durum değil. Uzun vadeli düşünmek gerekir.”
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Masske Ajans başkanı Orhan Özütemiz, İstanbul ajanslarına göre Konya ajanslarının daha geride
kaldığını şöyle ifade etmektedir:
“Puanlama üzerinden gidersek ben 10 üzerinde 5 verebilirim. Hem yapılan işler, hem ajanslar hem de
müşteriler açısından bu puanı verdim. 10 üzerinden 10 puanı alacak olan İstanbul’dur. Sebebi ise asıl
bütçeyi onlar kazanır. Konya’da işler tanıdıklarla yürümektedir. Firmalar ajansların emeğini
görmezden gelerek sadece masraflara ücret ödemek istemektedirler. Firmalar da kendilerine göre
haklı olabilir ama bizim de verdiğimiz emeğin karşılığını düşünmeleri gerekir.
Bu işi ikinci iş olarak gören reklamcılar var. Bu kişiler bizim sektörün ölmesine sebep oluyorlar. Çok
düşük ücretlere iş yapmaktalar.”
Marker Ajans başkanı Yavuz Selim Doğan, sektörde çok fazla reklamcı olduğunu ama iyi işler
çıkmadığını şu şekilde anlatmaktadır:
“Konya reklam sektöründe ne yazık ki çok kaliteli kampanya olmamakta, çok iyi işler görmememe
rağmen herkes kendini reklamcı olarak tanımlamakta. Bununla birlikte sektör, kendi içinde bir düzeni,
birlik beraberliği, etik kuralları olmayan, birbirlerine çok saygı duymayan bir düzen içinde gelişmekte.
Bir ajans bir diğer ajansın başarısından rahatsız olmakta, birlikte hareket edememekte. Berberlerin
bile fiyat standardı varken, biz kendi içimizde bunu bile sağlayamamış durumdayız. Ben bu işe ilk
başladığımda bile fiyatları çok aşağıya çekmek istemememe rağmen, teklif verdiğim firmaların benim
verdiğim fiyatın yarısının da çok altına fiyat verdiklerini duymaktayım.”
DP Ajans başkanı Yakup Öz, Konya ajanslarından iyi işler çıktığını şu şekilde ifade etmektedir:
“Konya’da reklam sektörü, ulusal anlamda ortalamanın üstünde ama İstanbul’un tabi ki arkasında.
İstanbul haricinde çoğu trendi yakalamış durumdayız. Hatta bir çok ilden öndeyiz. Teknikler,
mecralar, bütçeler ve teknoloji kullanımı alanında diğer illere hizmet verebilecek durumdayız.
İstanbul’u yakalamamız ne yazık ki çok zor. Onlar her anlamda bizden çok çok öndeler. Özellikle
müşteri konusunda.”
Reklam Verenlerin Değerlendirilmesi
Bu

bölümde

reklam

ajanslarının

reklam

verenlerin

reklam

ajanslarına

bakış

açılarını

değerlendirmektedirler.
Grotto Ajans başkanı Mustafa Ak, reklam verenlerin reklam konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadıklarını şöyle vurgulamaktadır:
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“Aslında Konya reklam sektörünün büyümesi için yeterli alt yapıya sahip bir şehir. En küçük
işletmeden en büyük işletmeye kadar herkes reklam verme konusunda istekli. Ancak reklam verenlerin
çoğu bilinçli olarak ajanslarla çalışmamaktadır. Reklamın iyisi ve kötüsünü ayırt etmede yetersiz
kalmaktadırlar. Hazırlanan bir reklamın ne kadar iyi olduğuna karar verecek reklam veren sayısı
%20’yi geçmez. Geri kalan %80 tanıdık ajanslarla iş yapma eğiliminde olduğundan, kendisine iyi
hizmet edecek ajanslarla çalışmamaktadır.”
Marker Ajans başkanı Yavuz Selim Doğan, reklam verenlerin çoğunun reklam konusunda yetersiz
kaldığını şöyle anlatmaktadır:
“Reklam veren neye ihtiyacı olduğunu veya nasıl bir hizmet aldığını bilmiyor. Kurumsal yapısını
oturtmamış bir firma, yapılan reklamın ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını bilmez. Firmaların
çoğunun kendi içlerinde de yapılarını tamamlamış değiller. Bir reklam ajansı firmadan katalog için
veri istediğinde bunu sağlayamayanlar var.”
Konya’daki

Reklam

Ajanslarının

Sektörün

İhtiyaçlarına

Cevap

Verebilirliğinin

Değerlendirilmesi
Bu bölümde Konya’daki reklam ajanslarının nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi
yapılmaktadır.
Medyavuz Reklam Ajansı ve Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, sektöre yeterli
düzeyde hizmet verecek ajansların bulunduğunu şu şekilde ifade etmektedir:
“Evet, aslına bakarsanız cevap veriyor. Artık dünya küçüldüğünden dolayı bugün İstanbul ajanslarının
çoğu bile çok fazla eleman çalıştırmamakta, ihtiyacı olduğunda dışarıdan tedarik etmektedir. Benim
fuar standlarımı çizen grafikerlerimin bir tanesi Bulgaristan’da ama 7/24 elimin altında çalışabilecek
bir yapıda. Konya’daki firma buradaki ajansla yola çıkar, işi gelişmeye başladıktan sonra ajansı
değiştirir. Ajans olarak biz ne kadar firmayı bir yere taşısak da görmezlikten gelinir ve takdir
edilmeyiz. Konya’daki reklam ajanslarına baktığımızda şehir dışındaki firmalara da hizmet
vermektedirler. Ajanslarımız Konya’daki hatta yurt dışındaki firmalara yetecek kapasitede
ajanslarımız mevcut. Benim İstanbul’dan, Adıyaman’dan, Kayseri’den Fransa’dan, Almanya’dan,
Suudi Arabistan’dan müşterilerim var.”
Grotto Ajans başkanı Mustafa Ak, emeğin hakkı alındığında ajanslarda iyi hizmet çıktığını şu şekilde
aktarmaktadır:
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“Aslında nicelik olarak yeterli olduğunu düşünüyorum, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak iyi ajanslar
var. Bütün firmaların ihtiyaçlarına cevap verme noktasında bütçeleme önemli olmaktadır. Yeterli
bütçeyi ve emeğinin hakkını alan ajans, reklam verene iyi işler çıkaracaktır.”
Marker Ajans başkanı Yavuz Selim Doğan, sektörün ihtiyaçlarını karşılayan çok az ajans olduğuna şu
şekilde dikkat çekmektedir:
“Reklam ajanslarının sektöre çok cevap verdiğini düşünmüyorum. Reklam yaptığını iddia eden
ajanslar arasında sayı çok az. Çoğu ajansı ciddiye bile almamak lazım. Reklam ciddi bir iştir, reklamı
reklamcı yapar. Reklamcılık vasfı olmayan ajansların reklamcılık iddiasında olmaması gerekir.”
DP Ajans başkanı Yakup Öz, Konya ajanslarının yeterli olduğuna şu sözlerle işaret etmektedir:
“Müşteri ihtiyaçları ulusal anlamda olduğunda evet, Konya ajansları yeterli. Fakat uluslararası
pazarlama hedefleri işin içine girince teknik ve bilgi açısından biraz gerideyiz. İhracaat yapmak
isteyen firmalar için en doğru çözümü bulmakta zorlanıyoruz. Burada hem teknik detay hem de yetersiz
kültür araştırması giriyor.”
Konya’daki Firmalarının Konya Dışındaki Ajanslarla Çalışmasının Değerlendirilmesi
Medyavuz Reklam Ajansı ve Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, Konya firmalarının
şehir dışındaki ajanslarla çalışmasının mantıklı bir sebebi olmadığını şöyle dile getirmektedir:
“Aslında böyle bir ihtiyaç yok. Firmalar Konya’daki ajanslardan yeterli ve kaliteli hizmeti almaktadır.
Sadece İstanbul ajansıyla çalışıyorum demek için Konya dışına çıkmaktalar.”
Grotto Ajans Başkanı Mustafa Ak, bazı sektörlerde deneyim açısından gerekli olsa da genel olarak
bakıldığında böyle bir ihtiyaç olmadığını şu görüşlerle ortaya koymaktadır:
“Bazı sektörler için bu doğru olabilir, örneğin mobilya sektörünün kalbi İnegöl’de atmaktadır.
Buradaki ajanslar mobilya konusunda ilerleyebilir. Fotoğraf çekimi, sayfa tasarımı gibi konularda
sektörel olarak uzmanlaşmışlardır, bunu anlayabilirim. Çoğu zaman arada çok fazla fiyat farkı dahi
olmamaktadır. Ancak bir Konya’daki restoran veya fabrikanın İstanbul’daki ajanslarla çalışması
zordur. Tam bir iletişim sağlamak her zaman mümkün olmayabilmektedir. Biz zaman zaman müşteri
ziyaretlerinde bulunarak istek ve beklentilerine yönelik sohbetler ediyoruz ve bu reklam verende hoş
karşılanıyor. İstanbul’daki ajans bunu yapamaz. Bu anlamda Konya reklamcılığına bu durum olumsuz
etkilemektedir.
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Konya firmalarının çoğu İstanbul’daki ajansların bizden çok daha iyi olduğunu düşünmekte. Ancak
oraya ödedikleri ücret bizim yaptığımız işin kat kat fazlası. O ücrete biz de iyi işler çıkartırız.
İstanbul’daki yapılan işlerle Konya’daki yapılan işler arasındaki farkı reklam verenlerin
anlayabildiklerini sanmıyorum.”
Masske Ajans başkanı Orhan Özütemiz, Konya ajanslarının firmalara yaşattığı kötü tecrübelerden bu
durumun yaşandığını şu sözleriyle açıklamaktadır:
“Firmaların daha önce ajanslarla yaşadığı kötü tecrübeler, iyi ajansların iş alamamasına sebep
olmaktadır. Bu da firmaları Konya dışına itmektedir. Firmalar yanlış zamanda yanlış ajanslarla
çalışabilmektedirler. Bu durumda firmalara kızmaya hakkımız yok. Reklam verenler doğru ajanslarla
buluştuğunda Konya dışına çıkmayacaklardır.”
Marker Ajans başkanı Yavuz Selim Doğan, firmaların bilinçli olarak şehir dışına gittiklerini
düşünmediğini şöyle özetlemektedir:
“Özentiden dolayı şehir dışındaki ajanslarla çalıştıklarını düşünüyorum. Firmalar daha ne hizmet
alacaklarını ve neye ihtiyaçlarını olduklarını bilmedikleri için dışarıya da gitseler bir şey
değişmeyecek. Orada da junior elemanlara işlerini yaptıracaklar. Büyük para ödedikleri için büyük
ajansla çalıştıklarını zannetmekteler. Madalyonun diğer yönünden bakınca da firmalara şu açıdan hak
verebilirim. İyi ajanslarla çalışmayanlar iyi hizmet alamadıkları için şehir dışına gitmek durumunda
kalmış olabilirler.”
DP Ajans başkanı Yakup ÖZ, bu durumun makul karşılanması gerektiğine şöyle vurgu yapmaktadır:
“Doğru ya da yanlış buluyorum diyemem. Ajans olarak anlayışımız, bir firmaya en doğru çözümü
sunacak ajans hangisi ise onunla çalışmaları. Konya’da yer alan bir firma herhangi bir şehirden bir
ajans ile çalışabilir. Dili tutuyordur, zamanında işleri geliyordur veya kafa yapıları tutuyordur. Bunu
bilemezsiniz. Bu yüzden şehir, ülke fark etmemeli. Doğru çözüm kimdeyse müşteri orada olmalı.”
Reklam Sektörünün En Önemli Sorunun Değerlendirilmesi
Bu bölümde ajans başkanları sektörde yaşadıkları sorunları aktarmaktadırlar.
Medyavuz Reklam Ajansı ve Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, üretmenin önemine
vurgu yaparak şunları söylemektedir:
“Üretmek çok zorlaştı. Üretmesini bilmek lazım. 20-30 yıl önce firmalar bir fikir verdiğinde hemen
beğeniyorlardı. Şimdi ise dünya firmaların elinin altında. Bir konu hakkında bir görsel aradığında
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binlerce görsele ulaşabilmekte. Bizim mesleğimizde farklı ve kaliteli işler çıkarmak zorlaştı. Bir diğer
sorun üretecek nitelikli eleman bulamamak. Mesleğini seven, işini düzgün yapan eleman çok az. Bir
diğer sorunumuz küçük bir krizde, artçı sallantıda ilk etkilenecek sektör biziz. Reklam veren hemen
reklamı çekiyor, biz de çalışanlarımızla zorluk yaşıyoruz.”
Grotto Ajans başkanı Mustafa Ak, ödemeler konusunda sıkıntılar yaşandığını şu sözlerle belirtmiştir.
“En büyük sorun tahsilat. Hatta pek çok ajans sahibinin işten soğumasına sebep olmuştur.
Müşterilerimiz bizim sektöre boşa giden para olarak baktıkları sürece biz sorun yaşamaya devam
edeceğiz. Reklam verenin biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Çok kötü bir işi beğenebiliyor, çok iyi
bir işi beğenmiyor. Reklam verenin de bizi iyiyi yapmaya zorlaması gerekir. Kaliteli bir iş istediğinde
biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”
Masske Ajans başkanı Orhan Özütemiz, krizlerin sektörü çok kolay etkilediğini şöyle anlatmaktadır:
“İlk sorun ekonomik problemler. Kriz dönemlerinde çok fazla etkileniyoruz. İkinci sorun eleman
sorunu. Bize iyi işler kazandıracak elemanları Konya dışına kaçırmaktayız. İşi bilmeyenler bu sektörde
çalışmakta ve sektöre zarar vermekte.

Fotokopiciler logo ve kurumsal kimlik çalışmaları

yapmaktadır.”
Marker Ajans başkanı Yavuz Selim Doğan, yapılan işin karşılığının alınamamasından şikayet ederek
şöyle devam etmektedir:
“Ekonomik sıkıntılar çok fazla, vergilerimiz yüksek. Buna çalıştığımız firmalar yaptığımız işi çok
ciddiye almamalarını ekleyebiliriz.

Yaptığımız işin fikir ve emek ürünü olduğundan hakkımızı

alamamak ve bu sıkıntıda eleman çalıştırmak önemli sorunlar.”
DP Ajans başkanı Yakup Öz, sıkıntıların yaratıcılıklarını körüklediğine işaret ederek şunları
söylemiştir:
“İnsanlar artık reklam kokan işler izlemek istemiyor ve bunu reddediyor, buna biraz üzülmüyor değiliz
ama bu bizi yıldırmıyor aksine yaratıcılığımızı kamçılıyor.”
Sektörün Problemine Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşler
Bu bölümde ajans başkanları sektörün sorunlarına getirilebilecek çözüm önerileri sunmuşlardır.
Medyavuz Reklam Ajansı ve Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, nitelikli elemanlara
ihtiyaç olduğunu şu sözlerle anlatmaktadır:
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“Kalifiye eleman noktasında daha nitelikli elemanlar yetiştirmek gerekiyor. Burada İletişim ve güzel
sanatlar fakültelerine iş düşüyor. Reklam verenlerin bilinçlendirilmesi lazım. Bilinçlendirildiklerinde
bizler daha rahat hareket edeceğiz. Ajansların etik ilkelerle hareket etmesi gerekmekte.”
Grotto Ajans başkanı Mustafa Ak, ajansların belirli noktalarda taviz vermemesi gerektiğine inanarak
şunları dile getirmektedir:
“Biz her gelen müşteriyi ilk başlarda kaçırmamak için her noktada taviz veriyorduk. Ancak bu durum
bizi çok yormaya başladı. Hem ödeme konusunda hem de yapılan işlerin beğendirilmesi konusunda
daha az taviz vermeye başladık. Sektörün bir standarda sahip olması gerekiyor.”
Masske Ajans başkanı Orhan Özütemiz, Konya Reklamcılar Derneği ile ortak çalışmalar yapılması
gerektiği yönünde görüş bildirerek şu sözlere yer vermiştir:
“Konya’da büyük firmaların büyük projeleri olduğunda Reklamcılar Derneği ile birlikte ajansları
kendi içinde gruplayarak referans olmalı ve küçük ortaklıklarla proje bazlı çalışmalar yapılabilir.
Dernekle beraber olursa iyi çalışmalar ortaya çıkacağını düşünüyorum.”
Marker Ajans başkanı Yavuz Selim Doğan, kaliteli çalışmaların önemine vurgu yaparak şu şekilde
devam etmiştir:
“Kaliteli çalışmaları bütçeden taviz vermeden ortaya koymak lazım. Yapılan işi severek iyi işler
çıkarmak ve kendinin beğenmediğin işi müşteriye sunmamak gerekir.”
DP Ajans başkanı Yakup Öz, duygusallık ve eğlence üzerine durarak çalışmaların farklılaşması
gerektiğini şöyle anlatmaktadır:
“İnsanlar mesaj bombardımanından sıkılabilir. Şuan her mecrada reklama maruz kalıyorlar. Bununla
ilgili yapılabilecek tek şey var. Duygusal yaklaşmak, güldürmek, ağlatmak en basiti ile eğlendirmek.”
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SONUÇ
Reklam ajansları reklam veren ile tüketici arasındaki doğru işleri ve yönlendirmeleri yapan şirketlerdir.
Reklam veren için reklam kampanyası düzenleme, fikir üretme, marka stratejilerini geliştirme, mecra
satın alma gibi işleri yapmaktadır. Firmalar bulundukları yerdeki yerel reklam ajanslarından hizmet
satın alarak sorun ve ihtiyaçlarını çözmeye çalışmaktadırlar. Bulundukları bölgeyi tanımaları ve
iletişimi kolay sağlamaları açısından yerel reklam ajansları firmalar açısından tercih edilmektedir.
Çalışmada yapılan mülakatlar neticesinde yerel reklam ajanslarının sorunları 8 başlık altında
toplanmıştır. Bu başlıklar “Nitelikli eleman bulamama, reklam verenin ajansın işine karışması, kriz
dönemlerinde firmanın reklamı kesmesi, sektör içindeki yoğun rekabetten dolayı ajanslar arasında
işbirliği sağlanamaması, ajansların fiyatlandırma gibi konularda birlik oluşturamaması, firmaların şehir
dışındaki ajanslarla çalışması, reklam alanında uzman olmayan kişilerin reklamcı olarak iş yapması,
kalitenin düşmesi ve nitelikli işlerin çıkmaması” olarak belirlenmiştir.
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REKLAMLARDA RENKLERİN KULLANIMI
USING COLORS IN ADVERTISEMENTS
Doç.Dr.İmran ASLAN
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
ÖZET
Renkler insanları sadece görsel olarak değil, duygusal olarak da etkilemekte ve bazı anlamlar
taşımaktadır. Renklerin insanlar üzerindeki öneminin ve etkisinin büyük olduğu unutulmamalıdır.
Renksiz bir dünya insanları karamsarlığa ve umutsuzluğa sürükleyecektir. Toplum olarak renklere
yapılan anlam yüklemesi reklamlarda da kullanılmakta ve mesaj olarak tüketiciye aktarılmaktadır.
Renkler, dikkat çekmek, akılda kalmak, farklı olmak, anlam taşımak, ürün içeriğini yansıtmak gibi
nedenlerle seçilmektedir. Markaların seçtiği renkler tesadüf değildir. Renkler, tüketici farkında olmasa
da algı oluşturur. Markalar kendi kişiliklerine uygun renkleri kimliklerinde barındırmakta, o renkle
özdeşleşmekte, ayrıca reklamda ürünün rengini taşıyan farklı nesneler de kullanmaktadırlar. Böylece
renk markayı çağrıştırırken kullanılan nesnedeki ürün rengi markanın hatırlanmasına destek
olmaktadır. Markanın kimliğini oluşturan birden fazla renk varsa, o renklerin birbiriyle uyumu ve
çağrıştırdığı anlama da dikkat etmek gerekmektedir. Dinamik ve genç bir marka turuncu tercih
ederken, çevreye duyarlı bir marka yeşil veya dingin bir marka maviyi kullanmaktadır. Renkler
kültürden kültüre farklılık gösterse de genel olarak benzer hisleri uyandırmaktadır. Ancak uluslararası
markalar, farklı ülkelerde reklam yaparken veya ürünlerinin pazar paylarını yükseltmeye çalışırken
renklerin anlamlarını da dikkate almalıdır. Örneğin siyah Batı’da matem rengi olabiliyorken, Doğu’da
böyle bir anlam taşımamaktadır.
Bu çalışmada reklamlarda hangi tür renklerin daha çok kullanıldığı, hangi ürün grubundaki markaların
hangi renkleri tercih ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla dergilerde yayınlanan reklamlara
içerik analizi yapılmış, veriler SPSS programında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Renk, reklam, renklerin anlamı.
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ABSTRACT
Colors affect people not only visually, but also emotionally and have some meanings. It should be
remembered that the importance and effect of colors on people is great. A colorless world will drag
people into pessimism and hopelessness. Meaning imposition in colors as a society is also used in
advertisements and is transferred to the consumer as a message. Colors are chosen for reasons such as
attracting attention, keeping in mind, being different, carrying meaning, reflecting product content. The
colors chosen by the brands are not a coincidence. Colors create perception even if the consumer is not
aware. Brands have the colors that suit their personalities in their identities, identify with that color,
and also use different objects that carry the color of the product in the advertisement. Thus, as the color
evokes the brand, the product color used in the object supports the recall of the brand. If there are more
than one color that makes up the identity of the brand, it is also necessary to pay attention to the
harmony and meaning of those colors. A dynamic and young brand prefers orange, while an
environmentally friendly brand uses green or a calm brand uses blue. Although colors differ from
culture to culture, they generally arouse similar feelings. However, international brands should also
consider the meaning of colors when advertising in different countries or trying to increase the market
share of their products. For example, while black can be sorrow in the West, it does not have such a
meaning in the East.
In this study, it was tried to determine which colors are used more in advertisements and which brands
in which product group prefer which colors. For this purpose, content analysis was performed on the
commercials published in magazines and the data were evaluated in the SPSS program.

Keywords: Color, Advertisement, Meaning of Colors
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GİRİŞ
Günlük yaşantı içerisinde renkler ne kadar önemliyse markalar için de doğru renk kullanımı
hayati önemdedir. Renkler hem kültürel hem de doğada benzeştiği nesnelerle farklı anlamlara sahiptir.
Renkler, reklamlarda insanlar üzerindeki psikolojik etkisi göz ardı edilmemesi gereken kendi başına
mesaj veren sözsüz iletişim yöntemidir. Renkler, insanların dünyayı algılamasını etkilerken her zaman
mantığa dayanmamaktadır. İnsanların renkle iletişimi geçmişe, kültüre veya toplumun zevklerine
dayanabilmektedir.
Reklamlarda renk, ilişkilendirildiği anlamı, mesaja veya markaya aktarmak için ipucu görevi
görmektedir. Bir marka rakiplerinden farklılaşmak için rengini sıklıkla kullanmaktadır. Farklılıkla
beraber renklerin güçlü ilişkilendirme özellikleri vardır. Nestle ve Coca-Cola’da görülen kırmızının
heyecan verici, dikkat çekici, uyarıcı anlamları vardır. IBM, Facebook ve Gilette’in kullandığı mavi
güveni, huzuru simgelemektedir. Starbucks’ın rengi olan yeşil huzur, barış, sağlık, doğallık vurgusu
yapmaktadır (Reardon, 2016:10).
RENK
Renk, insanların içinde yaşadığı dünyanın algısını değiştirmekte ve şekillendirmektedir.
Renkler sayesinde nesneler hakkında insanlar farklı izlenimler ve bakış açıları elde etmektedirler (Lee
ve Barnes, 1990:25). Renkler her kültür, dil, din, ırk açısından farklı anlamlar içermekte ve nesnelerin
anlamlandırılmasında kullanılmaktadır. Örneğin Roma’daki Katolik kardinaller ve senatörler kırmızı
kıyafetle karakterize edilirken (Labracque, Patrick ve Milne, 2013:188), ülkemizde türbelerde koyu
yeşil renk kullanılmaktadır. Batı’da siyah matemi simgelerken, Japonya’da mutluluğu anlatır. Domates
Amerika kıtasının keşfiyle Batıda kullanılmaya başlanmıştır. İlk başlarda kırmızı rengi dolayısıyla
zehirli zannedilmiş ve yenmemiştir. Fransa’da kralın halkın önünde domates yiyerek zehirli olmadığına
inandırmasından sonra tüketilmeye başlanmıştır (İzgören, 2000:140-141).
Renk kullanımı ile ilgili fizikten sanata, tarihten mimariye, tıptan felsefeye kadar pek çok
alanda araştırmalar yapılmaktadır. Reklam ve pazarlama açısından ürün ve ambalaj rengi, satış
noktasında renk kullanımı, kampanyalarda renk ve renklerin birbiriyle uyumları konusunda çalışmalar
yapılmaktadır (Lichtle, 2007:37). Renk kullanarak istenen amaç doğrultusunda zihinsel etki
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple renklerin dili, kültürlere göre anlamı, rengin psikolojik etkisi,
rengin ifade gücü dikkate alınmaktadır (Talei, 2013:28).
REKLAMDA RENK
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Renk, günlük yaşam içinde insanlar için büyük bir anlama sahip olmakla birlikte reklamcılar
için de pozitif tutum oluşturmaya katkı sağlaması açısından önemsenmektedir. Alışveriş merkezlerinde
tüketicilerin dinlendirilmesinden olumlu ve sakin bir alışveriş deneyimine sahip olmasına kadar çeşitli
yerlerde araç olarak kullanılmaktadır (Choi ve Singh, 2011:806).
Bazı markalar kullandıkları renklerle beraber hatırlanmaktadır. Coca-Cola ile kırmızı, Bp ile yeşil,
Kosla ile pembe, Turkcell ile mavi hemen akla gelmektedir. Markalar, rakiplerden ayrılmak ve
tüketicisi zihninde kolay çağrışım yapmak için renklerden de yararlanmaktadır. Markanın özellikle
logosunda yer alan renkler, bazı reklamlarında baskın olarak kullanılmaktadır. Tüketici markanın adını
görmese de tanıdığı rengi gördüğünde markayı hatırlayabilecektir.
Renkler reklamlarda mesajı çekmeye odaklanarak, markayı rakiplerden ayırmaktadır. Tüketici
reklamı ilk gördüğünde algı ve duygularının uyarılması, verilen bilginin doğruluğuna olan inanç gibi
konularda renklerin etkisi olabilmektedir. Renk bilişsel öğeleri etkileyebilmekte ve önemli satın alma
ortamlarında davranışsal değişikliğe sebep olabilmektedir (Puzakova, Kwak, Ramanathan ve Rocereto,
2016:366).
Her rengin insanlar üzerinde hem zihinsel hem de duygusal olarak belirli bir psikolojik etkisi
vardır. Yani renkler insanları heyecanlandırmakta, sakinleştirebilmekte, canlandırmakta, gizemli veya
egzotik ve saf imajı verebilmekte, eril ve seçkin olabilmektedir. Renklerin doğru kullanımı, markanın
iletişim sürecinin hızlanmasına katkı sağlamaktadır. Renklerin hem doğru kullanımı hem de birbiriyle
kombinasyonlarında bazı renklerin öne çıkması, kelimelerin işitsel gücünü ve görsel görüntülerin de
etki gücünü artırabilmektedir. Böylece okuyucu veya izleyicinin dikkatini çekmekte ve dikkatin
devamını sağlamaktadır (Lee ve Barnes, 1990:25). Renk, reklamda ürünün arka plandan ayrışmasına
ve şekillerin daha belirgin olmasına da katkıda bulunmaktadır. Siyah bir arabanın arka planı da siyah
olduğunda algılama düşerken, arka fon açık bir renk olduğunda algı yükselecektir (Wedel, 2015:135).
Renkler duygusal etkide bulunmak için reklamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Renkler,
dikkat çekmek, ürünü özelliklerinin yorumlanmasına yardımcı olmak, reklamı canlandırarak itici
görünmesini engellemek, markayı veya logosunu vurgulayarak ön plana çıkarmak gibi işlevlere hizmet
etmektedir (Lee ve Barnes, 1990:25). Reklamda renk kullanımında dikkat çekmek ilk kullanım
sebeplerindendir. Renklerin uyumu görselin daha gerçekçi, çekici ve estetik görünmesini
sağlamaktadır. Renk birleşimi ile görselin farklı duygular uyandırdığı görülmektedir. Özellikle
reklamların başlıklarında rengin dikkat çekici etkisi önemlidir. Bir reklamın hedef kitleyi etkileme
potansiyeline sahip olması için reklamın görülmesi ve okunması gerekir. Renkler doğru
kullanılmadığında ise, hedef kitlenin ilgisini çekmeyeceği gibi, okunabilirliği de azaltacak ve görselin
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ayrıntılarını kaybedecektir. Bu sebeple renklerin kombinasyonu da reklamda üzerinde düşünülmesi
gereken konulardandır (Schindler, 1986:70).
Renkler, markalar için sadece belirli duyguları çağrıştırmakta kullanılmamaktadır. Tüketicinin
ürünle ilgili beklentilerini de karşıladığına işaret etmektedir. Örneğin domates salçasının ambalajının
rengi yeşil olduğunda, bitter çikolatanın rengi beyaz ya da bir diş macununun ambalajının siyah
olduğunda farklı anlamlar çağrıştırabilmektedir.

Bu renkler ürünle uyuşmadığı gibi tüketicinin

beklentisini de karşılamamaktadır.
Markalar, karşılaştırmalı reklamlarda rakibin adını söyleyemese de renkle rakibine gönderme
yapabilmektedir. Lipton’un “Kolaya kaçma” reklamlarında, Lipton içenler kurumsal rengi olan sarıyı
giyerek markayı temsil etmektedirler. Karşı markayı temsil eden kişi Coca-Cola’nın kurumsal rengi
olan kırmızıyı giymektedir. Böylece izleyici iki marka ayrımını renkle yapabilmektedir. Ürün içeriğini
göstermek ve anlatıma yardımcı olmak için de ambalajda renk kullanımı önemli olmaktadır. Nane
ferahlığı veren bir sakız yeşili, temiz ve saflığı anlatan hijyenik ped beyazı, okyanus kokusunu içeren
bir sabun maviyi kullanmaktadır. Tüketici ürünü gördüğünde renk sayesinde ürünün içeriğine ilişkin
fikir sahibi olabilmektedir. Ürün için kullanılan rengin içeriği kadar kullanım amacıyla da örtüşmelidir.
Örneğin turuncu ve kırmızı sıcak renklerdir. Lancester güneş ürünlerinin rengi turuncudur. Yeşil
doğanın rengi olduğu kadar parayı da çağrıştırmaktadır. Garanti Bankası yeşil rengi kullanmaktadır.
Kırmızı ve beyazın beraber kullanımı Türk bayrağını hatırlatmaktadır.

BULGULAR ve ANALİZ
AMAÇ
Bu çalışma, kadın dergi reklamlarında renk kullanımını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu
bağlamda dergilerde markanın ana renginin ürün dışında reklamın hangi alanında kullanıldığı ortaya
konulmak istenmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada 2020 yılında Şubat ayında Türkiye’de yayınlanan kadın dergilerindeki reklamlara
içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi sayılamayanların nicelleştirilmesidir (Aziz, 2010:121). Çalışma
için Türkiye’de yayınlanan tüm kadın dergilerine ulaşılmış ve bunlar içinde logo dışında ürün/marka
rengini reklamın genelinde kullanan reklamlar incelenmiştir.
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EVREN VE ÖRNEKLEM
Çalışmanın evrenin, Türkiye’de 2020 yılının Şubat ayında yayınlanan tüm kadın dergi
reklamları oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem seçimiyle 14 kadın dergisi içindeki toplam 51 reklam
çalışma için uygun görülmüştür. Bu dergiler All, Instyle, Alem, Women Fitness, Lofficiel, Gardırop,
She, Hers, Heygirl, ABeauty, Madame Figaro, Anne Bebek, Klass ve Vip’tir.
SINIRLILIKLAR
Çalışmanın sınırlılıklarını 2020 yılında Türkiye’de yayınlanan kadın dergileri oluşturmaktadır.
Hedef kitlesi kadınlar olmayan dergiler, çalışma dışında tutulmuştur.
ARAŞTIRMA SORULARI
1. Kadın dergilerindeki reklamlarda markanın renk çağrışımının reklamda kullanım yeri nerededir
2. Hangi ürün grubu markanın renk çağrışımını reklamda farklı yerlerde en fazla kullanmaktadır?
3.
Tablo 1. Markanın Menşei
Frekans

Yüzde

Yabancı marka

29

43,1

Ulusal marka

22

56,9

Toplam

51

100

Tablo 1’de markanın menşeine ait bilgiler yer almaktadır. Kadın dergilerine reklam veren ve
marka rengini reklamın bütününde kullanan yerli ve yabancı markaların oranları görülmektedir. Buna
göre yabancı markalar, marka-ürün rengini, ulusal markalara göre daha çok kullanmaktadırlar. Yabancı
markalar, dış pazarlara girdiklerinde markanın akılda kalmasını ve hatırlanmasını sağlamak için
sıklıkla reklam vermektedirler. Markanın pazara genelde sonradan girmesi sebebiyle farklılaşmak,
hatırlanmak, marka renginin reklamda sıklıkla kullanılarak diğer zamanlarda da marka çağrışımı
yapması için renk vurgusu yapmaktadırlar.
Tablo 2. Reklamın Sayfa Boyutu

Tam Sayfa

www.iksadkongre.org

Frekans

Yüzde

100

100

sayfa 302

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

Tablo 2’de görüldüğü üzere kadın dergilerine reklam veren ulusal ve yabancı markaların hepsi
tam sayfa reklam vermiştir. Dergi boyutları gazete boyutlarına göre daha küçük olduğundan genellikle
tam sayfa reklamlar verilmektedir.
Tablo 3. Markanın Ait Olduğu Ürün Grubu
Frekans

Yüzde

Giyim

9

17,6

Kozmetik

8

15,7

Vitamin

8

15,7

Aksesuar

5

9,8

Otel

4

7,8

Banka

2

3,9

Gıda

2

3,9

Tv Kanalı

2

3,9

Beyaz eşya

1

2

Ev eşyası

1

2

İnşaat

1

2

Ev alma sistemi

1

2

Otomotiv

1

2

Spor merkezi

1

2

Ajans

1

2

Basketbol takımı

1

2

Toplam

51

100

Tablo 3’te markanın kendi rengini reklamlarında kullanan ulusal ve yabancı markaların, ait
olduğu ürün grubu dağılımı görülmektedir. Buna göre kadın dergilerine reklam veren ve markanın
renginin logo dışında reklamda farklı konumlarda en fazla kullanan sektör %17.6 ile giyim sektörü
olmaktadır. Bunu %15,7 ile kozmetik ve sağlık ürünlerinden vitamin grubu izlemektedir. Kadın
dergilerde kadınların en çok alışveriş yaptığı sektörler olan giyim, kozmetik ve vitamin ürünlerinin ilk
üç sırada çıkması ile ürün grubu ve hedef kitle örtüşmesini sağlamaktadır. Araştırma sorusu 2
cevaplandırılmıştır.
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Tablo 4. Markanın Renk Çağrışımının Reklamda Kullanım Yeri
Frekans

Yüzde

Giyim

24

47,1

Arka fon

21

41,2

Nesne

6

11,8

Toplam

51

100

Markanın renk çağrışımının reklamda kullanıldığı yerlere bakıldığında %47,1 ile giyim
ürünlerinde kullanıldığı görülmektedir. Bunu %41,2 ile arka fon ve %11,8 ile nesne kullanımı
izlemektedir. Araştırma sorusu 1 cevaplandırılmıştır.
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SONUÇ
Markalar, ürün ve marka rengini reklam içinde logo dışında farklı yerlerde kullanmaktadırlar.
Örneğin Coca-Cola marka rengini kırmızısı, reklamda yer alan oyuncuların kıyafetinde yer
alabilmektedir. Bununla birlikte Taç markasının kurumsal rengi olan kırmızı, reklamda perde de
görülmektedir. Ürünün gösterildiği reklamlarda da arka fon ürün renginde olarak pekiştirmeyi
sağlamaktadır. Böylece marka rengi reklamda sıklıkla kullanılarak markanın rengi ile marka çağrışımı
yapılmasına yardımcı olunmaktadır.
Çalışmada markanın renk çağrışımının reklamda kullanım yerine bakıldığında %47,1 ile
giyimde yer aldığı görülmektedir. Markanın kurumsal renginin reklamda yer alan oyuncunun üstünde
yer alması rengin daha dikkat çekici olarak kullanılmasını sağlamaktadır. İzleyici reklamda konuşan,
hareket eden ve markayı tanıtan oyunculara dikkat ettiği içindeki kıyafet de dikkat çekici olacaktır.
Markanın renk çağrışımını kullanan markaların %100’ü dergilere tam sayfa reklam vermişlerdir.
Yarım ve çeyrek sayfa reklamlar, dergi içinde çok dikkat çekmeyeceğinden tercih edilmemektedir.
Markanın renk çağrışımı kullanan ürün grubunda en fazla %17,6 ile giyim sektörü görülmektedir.
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MOBILE MARKETING IN CONSUMERS' PURCHASING DECISIONS
TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDA MOBİL PAZARLAMA
Assoc. Prof. Dr. İmran ASLAN
Selçuk University, Communication Faculty
ABSTRACT
The widespread use of mobile communication has given brands the idea of reaching
consumers anywhere and anytime. Thus, personal messages can be delivered quickly and at
less cost without using traditional communication tools. Mobile marketing is to send
advertisements and messages of products and services to consumers through a mobile
communication tool such as a smart phone. The brand can communicate interactively with the
consumer through mobile marketing. With the conversion of mobile phones to smart phones, it
has become more important in terms of marketing. The fact that consumers do not separate their
phones with them has facilitated the communication of messages in terms of time and space. It
also increases its efficiency and effectiveness in fields such as banking, transportation,
entertainment and shopping. Being prepared with fun content, these messages also bring
appreciation. Mobile marketing provides amenities such as being funny, cost-effective, fast,
low-cost, interactive and measurable, enabling one-to-one access to consumers with different
contents compared to traditional media. Thanks to mobile marketing, brands deliver product
launches, announcements, discount codes to consumers guiding them geographically. For these
purposes, it is aimed to create awareness and brand loyalty by attracting the attention of
consumers. Legal regulations were introduced to the issue by subjecting the messages sent by
brands to permission via mobile communication. Thus, consumers can exercise their right not
to receive messages they do not want from brands.
In this study, it is aimed to determine whether young people allow mobile marketing
applications, which product group's messages attract, and whether gender attitudes differ
using the survey method. The data were evaluated in the SPSS program.
Keywords: Mobile marketing, consumer, authorized marketing

ÖZET
Mobil iletişimin yaygınlaşması, markalara tüketicilere her yerde ve her zaman ulaşma
fikrini vermiştir. Böylelikle geleneksel iletişim araçlarını kullanmadan kişiye özel mesajlar,
hızlı ve daha az maliyetle iletilebilmektedir. Mobil pazarlama, akıllı telefonlar gibi bir mobil
iletişim kanalıyla tüketicilere ürün ve hizmetlerin reklam ve mesajlarının gönderilmesidir.
Mobil pazarlama ile tüketici ile marka interaktif olarak iletişim kurabilmektedir. Cep
telefonlarının akıllı telefona dönüşmesiyle pazarlama açısından daha önemli hale gelmiştir.
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Tüketicilerin telefonlarını yanlarından ayırmamaları zaman ve mekan açısından mesaj
iletişimini kolaylaştırmıştır. Bankacılık, ulaştırma, eğlence, alış veriş gibi konularda kullanım
kolaylığı ile etkinliğini de artırmaktadır. Bu mesajların eğlenceli içerikle hazırlanması beğeniyi
de getirmektedir. Mobil pazarlama ile eğlenceli, düşük maliyetli, geleneksel mecralara göre
farklı içerikli, birebir tüketiciye ulaşma imkanı veren, hızlı, interaktif ve ölçülebilir olma
kolaylıkları sağlanmaktadır. Mobil pazarlama sayesinde markalar ürün lansmanlarını,
duyuruları, indirim kodlarını, coğrafi yönlendirme de yaparak tüketicilere ulaştırmaktadır. Bu
amaçlarla tüketicilerin dikkati çekilerek farkındalık ve marka sadakati oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Markaların mobil iletişim yoluyla gönderdikleri mesajların izne tabi
tutulmasıyla konuya yasal düzenleme de getirilmiştir. Böylelikle tüketiciler markalardan
istemedikleri mesajları almama hakkını kullanabilmektedirler.
Bu çalışmada anket yöntemi kullanılarak gençlerin mobil pazarlama uygulamalarına
izin verip vermedikleri, hangi ürün grubunun mesajlarının ilgilerini çektiği, cinsiyete göre
tutumların farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Veriler SPSS
programında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobil pazarlama, tüketici, izinli pazarlama.

INTRODUCTION
With the rapid development and wide applications of the mobile Internet, mobile
advertising has become one of the most successful business models in the world (Chen et al.,
2017:1). With one-to-one communication, messages are sent according to the needs of the
effective consumer. With interactive interaction, the consumer expresses himself better and has
direct contact with the brand.
Mobile devices are personalized and important communication tools. Thanks to mobile
communication, brands have the opportunity to reach their consumers directly and
continuously. Now that smartphones are used to carry out a range of activities beyond speech,
they create new opportunities for advertisers to achieve their communication goals. It also
becomes a very important data source for the brand by obtaining the personal information of
consumers by communicating directly (Grewal, Bart, Spann, & Zubcsek, 2016: 3). The purpose
of mobile advertisements is to send the message of the brand to the targeted consumer at the
right place and time. By providing mobile device users with the opportunity to segment their
target audience, it also enables brands to reach consumers with the desired demographic
characteristics. For example, a discount in the children's store of a shopping center is delivered
to the mothers there.
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MOBILE MARKETING AND ADVERTISING
With the proliferation of mobile devices, brands use mobile channels to deliver
messages targeting potential consumers. This approach for consumers receiving messages
through mobile channels is called mobile marketing. Mobile marketing is defined as the use of
wireless tools by identifying the needs of stakeholders and providing appropriate information
about products and services. As the mobile market has become more competitive in terms of
attracting and retaining consumers, mobile marketing has become an indispensable marketing
strategy. Mobile advertising is the most important approach of mobile marketing to maintain
competitiveness in the market (Lu, Wu and Hsiao, 2019:102). Mobile advertising refers to the
time and location sensitive use of mobile devices to promote products, services and ideas to
users to create value for brands and businesses.
One of the reasons for the rapid growth of mobile advertising is that brands reach their
consumers at any time and place. Reaching consumers in this way has been strengthened by the
increase in mobile phone use and technological developments (Richard and Meuli, 2013:698).
Consumers use their mobile phones, which they keep with them, for a different purpose other
than talking with mobile advertisements. This gives the brand the opportunity to present an
interactive message in a new medium. Thus, the brand will have the opportunity to differentiate.
An important feature unique to mobile devices is that they can support location-based
applications. Consumers use applications for quick access to location-based information such
as the nearest highly rated restaurant, cafe, and store. At the same time, with the indoor
positioning system based on simple transmitters (eg iBeacon), it can alert brands when the
person is within a predetermined area of interest. Thus, the brand can provide discounts or
information to its consumers (Grewal et al., 2016:3). Brands aim to achieve the intended effect
by sending engaging and interactive ads. It offers the opportunity to connect on a personal level,
even with on-the-go consumers.
The main distinguishing feature of location-based mobile advertising compared to other
types of mobile advertising is that the user's likelihood of responding to the ad and message
depends on when the message is delivered. When an offer is made to a user close to the store,
the brand is more likely to respond to their offer. The distance of the user to the brand's store,
the busyness during message sending and how long he can spend in the place affect his approach
to the message. An answer should be sought to the question of whether the messages sent to the
user who is close to the store are more effective, or whether it is more effective to reach a user
who is more likely to respond to the advertisement but more distant in terms of distance
(Spentzouris and Koutsopoulos, 2017:1).
Although advertisers underestimate the benefits of mobile advertising, phones still meet
many of the most pressing needs of brands despite their small screens. It contributes to the
success of the campaign with the benefits it provides in terms of high access power, accurate
targeting, high efficiency and productivity (Fulgoni and Lipsman, 2017: 245). Another reason
why mobile advertising is preferred by brands is that it contributes to the success of the
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campaign with easy measurement. With the view and click rates, the campaign can be easily
tracked.

ADVANTAGES OF MOBILE ADVERTISING
Giving Information
Informing is twofold: information sent to users and information obtained by the brand.
Users are provided with interesting and useful information about the brand's campaigns or
content. In this respect, mobile advertising includes the ability to be a good source of
information about the product and to provide up-to-date information (Le and Nguyen, 2014:91).
Brands need to take the digital footprints of their consumers. Thus, brands gain more
opportunities to develop customized offers for their consumers with the information they obtain
(Grewal et al., 2016:5).
Entertainment
Entertaining refers to the user's enjoyment of the message. Like humor, entertainment
also helps to draw users' attention towards the message. With various entertainment tools such
as music, games and visuals, mobile advertising contributes to the likability and interest of the
message (Le and Nguyen, 2014:91). Entertainment is one of the tools used by advertising to
achieve emotional relaxation and positive consumer behavior with aesthetic concern (Richard
and Meuli, 2013:702).
Getting angry
Due to the frequent sending of mobile ads, their accumulation in the message box, and
the fact that users cannot find time to read them, it can cause feelings of anger, discomfort and
impatience in users. Although this is seen as negative, mobile advertising is considered less
disturbing because it is prepared and sent according to the personal needs of users (Le and
Nguyen, 2014:92).
Reliability
Advertising credibility is defined as consumers' perceptions of the accuracy and
believability of messages in general. Here, it is discussed how true and credible the consumer
finds the claims about the brand in the advertisement (Le and Nguyen, 2014:92).
Compared to traditional methods, mobile advertising can reach more sensitive target
markets or consumers and is well suited for personalized marketing. In this personalized
marketing method, it first creates the consumer's belief in the preferred products and
accordingly helps to create positive attitudes and purchasing behavior, making it an important
approach to improve product loyalty (Lu, Wu and Hsiao, 2019:102).
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Interaction
Interaction is the most important feature of mobile design. By establishing better
communication with users, it is ensured that they gain experience and respond to the incoming
message. Interaction with mobile devices is the most prominent feature of personalized mobile
communication. In this way, it also receives faster and more direct notifications from its
advertisers. Interaction is very important in determining the cognitive belief of the consumer.
It provides information on consumers' desire to use mobile communication, their frequency of
use, their orientation to purchasing behavior and its effectiveness in this regard (Lu, Wu and
Hsiao, 2019:102).
Convenience to the Consumer:
With location-based applications, mobile devices enable the user to receive information
such as the duration of the play or play in the theater, price comparisons in the store or directions
to a place. To provide such location-based services, mobile devices contain sensors that can
identify each user's content. Thanks to this information, advertisers have the opportunity to
target their advertising content and formats according to the possible needs of the consumers in
question. For example, United Airlines, which connects its application to Uber's services,
allows passengers to arrange boarding at the right terminal and entrance hall at the airport as
soon as they land (Grewal et al., 2016:5).

METHODOLOGY
In this study, it is tried to reveal whether mobile advertising affects the purchasing
decisions of young people. For this purpose, it is revealed that young people's perspective on
mobile advertisements and whether they follow mobile advertisement messages or not.
The study was conducted on 275 students studying at Selcuk University Faculty of
Communication and receiving mobile advertising messages. It was chosen as a sample for
application purposes. Purposeful sampling is the selection of people or objects selected for
sampling among individuals and objects that can give the most appropriate response to the
researcher's purposes (Aziz, 2010:55)
57.8% of the participants are male and 42.2% are female. Considering their income,
45% stated that their monthly income is less than 1000 TL, 29.5% stated that their income is in
the range of 1001-2000 TL.
The limitations of the study were limited to the students who received mobile
advertising messages on their mobile phones at Selcuk University Faculty of Communication.
METHOD
In the study, a face-to-face questionnaire was applied to the participants. The
questionnaire form consists of three parts. In the first part, there are questions about the
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frequency of receiving mobile advertisements, their reactions to mobile advertisements, and
whether they block messages or not. In the second part, there are questions prepared on a fivepoint Likert scale to measure the purchases of mobile advertising messages. The Likert scale in
the prepared questions is 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Undecided 4.Agree and 5. Strongly
agree. In the third part, there are demographic questions.
SPSS 20.0 statistical package program was used in the analysis of the research data.
Frequency analysis was used in the analysis of the data. The reliability number of the scale was
determined as Cronbach Alpha ,78.

RESEARCH QUESTIONS
1.. Are

obile ads effective in purchasing decisions of young people?

2.. Do young people believe in t

accuracy of mobile advertising messages?

3.. Do youn people follow the discounts that come with mobile advertising messages?
4.. Do young people fin mobile advertising messages helpful?

FINDINGS
Table1. Frequency of Receiving Mobile Ads
Frequency

%

Current Percentage

4 or more per day

80

29,1

29,2

2 messages per day

78

28,4

28,5

1 message per day

77

28

28,1

3 messages per day

39

14,2

14,2

Invalid

1

,4

Total

275

100

Table 1 shows the frequency of young people purchasing mobile advertisements. 29.1%
of the participants receive 4 or more messages per day. This is followed by 2 messages per day
with 28.4% and 1 message per day with 28%.
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Table 2. Mobile Advertising Product Group
Frequency

%

Current Percentage

Clothing

87

31,6

31,8

Telecommunication

74

26,9

27

Electronic

48

17,5

17,5

Cosmetic

28

10,2

10,2

Food

27

9,8

9,9

Transportation

10

3,6

3,6

Invalid

1

,4

Total

275

100

Table 2 shows the product group from which the participants receive their mobile
advertising messages. Accordingly, with 31.8%, clothing is the product group that sends mobile
messages to young people the most. This is followed by telecommunications with 27% and
electronics with 17.5%.

Table 3. Mobile Ad Type Request
Frequency

%

Current Percentage

Discount

136

49,5

49,6

Information

83

30,2

30,3

Entertainment

55

20

20,1

Invalid

1

,4

Total

275

100

Table 3 shows which type of mobile advertising message the participants want to
receive. 49.6% of the participants stated that they wanted to receive discount messages. This is
followed by informative messages with 30.3% and entertainment messages with 20.1%.
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Table 4. Response to Mobile Ads
Frequency

%

I read

120

43,6

43,6

I don't read

67

24,4

24,4

I delete without
reading

46

16,7

16,7

I read and
evaluate

42

15,3

15,3

275

100

Total

Current Percentage

Table 4 shows the response of the participants to mobile ads. 43.6% of the participants
stated that they read mobile ads, 24.4% did not read, 16.7% deleted them without reading,
15.3% read and evaluated them. In general, it is seen that the messages sent to the participants
are read.

Table 5. Blocking Mobile Ad Messages
Frequency

%

Current Percentage

Yes

139

50,5

50,7

No

135

49,1

49,3

Invalid

1

,4

Total

275

100

Table 5 shows the rate of blocking advertising messages by the participants.
Accordingly, 50.7% of them said that they blocked the messages at least once. The rate of those
who do not block is 49.3%.
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Table 6. Reason for Blocking Messages
Frequency

%

Because the message is so frequent

73

26,5

Because I don't find the messages helpful

30

10,9

Because I don't care about messages

28

10,2

for taking my time

8

2,9

Total

139

50,5

Table 6 shows the reasons why 50.5% of the participants blocked messages. 26.5% of
the participants said that they blocked the messages because they received messages very often,
10.9% did not find the messages useful, and 10.2% said they blocked them because they were
not interested in the messages.

Table 7. Finding Mobile Advertising Messages Useful
Frequency

%

Current Percentage

I agree

143

52

52,2

I do not agree

53

19,3

19,3

I strongly disagree

34

12,4

12,4

I'm undecided

27

9,8

9,9

Absolutely I agree

17

6,2

6,2

Invalid

1

,4

Total

275

100

Table 7 shows how useful the participants found mobile messages. Here, 52.2% of the
participants indicated that they found mobile ads useful by ticking the option I agree. This is
followed by I disagree with 19.3% and strongly disagree with 12.4%. With this result, the 4th
research question was answered.
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Table 8. Accuracy of Mobile Advertising Messages
Frequency

%

Current Percentage

I agree

166

60,4

60,4

I do not agree

39

14,2

14,2

I'm undecided

36

13,1

13,1

I strongly disagree

19

6,9

6,9

Absolutely I agree

15

5,5

5,5

Total

275

100

Table 8 shows the participants' belief in the accuracy of mobile advertising messages.
60.4% of them agree and believe in the accuracy of mobile messages. This is followed by I
disagree with 14.2% and undecided with 13.1%. With this result, the 2nd research question was
answered.

Table 9. Tracking Discounts with Mobile Advertising Messages
Frequency

%

Current Percentage

I agree

154

56

56

I do not agree

54

19,6

19,6

Absolutely I agree

35

12,7

12,7

I strongly disagree

23

8,4

8,4

Total

275

100

Table 9 shows how much the participants follow the discounts with mobile advertising
messages. Those who agree with the idea of following the discounts by message are 56%. This
is followed by I disagree with 19.6%. The vast majority of the participants follow the discounts
through messages. With this result, the 3rd research question was answered.
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Table 10. The Effect of Mobile Advertising Messages on Purchasing
Frequency

%

Current Percentage

I agree

97

35,3

35,3

I do not agree

71

25,8

25,8

I strongly disagree

44

16

16

I'm undecided

43

15,6

15,6

Absolutely I agree

20

7,3

7,3

Total

275

100

Table 10 shows the effect of mobile advertising messages on purchasing. 35.3% of the
participants agree that mobile advertising messages have an impact on purchases. This is
followed by disagreeing with 25.8%. In line with this result, it is seen that mobile advertising
messages are effective in purchasing products. The first research question was answered with
the conclusion that mobile advertisements are effective in the purchasing decisions of young
people.

CONCLUSION
They make use of mobile technologies so that brands can differentiate and bring their
messages together with the target audience among other messages. It is seen that especially
discount messages are sent to affect the final consumer's purchasing decision via mobile
messages. Especially in location-based mobile marketing applications, it is tried to influence
the consumer to make a decision by receiving a message when the brand's store is close to the
place.
In the study, the frequency of receiving mobile advertisements of the participants was
measured and it was determined that they received 4 or more messages at most with 29.2% per
day. The minimum number of messages is 28.1% with 1 message per day. According to this
result, it is understood that brands send messages to young people by using mobile
communication very often. The product group that sent the most messages was the clothing
sector with 31.8%. Although young people are an important target audience because they give
importance to clothing, it is seen that clothing brands use mobile communication to announce
the start of discounts. Another result that is in harmony with this result, it was determined that
the young people showed the most interest in discount messages with 49.6%. Young
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participants follow the discounts, with a large percentage of 56%, thanks to the mobile
messaging applications of the brands.
The arrival of personalized discounts and campaigns on mobile phones enables young
consumers to be aware of the discount and to evaluate the brand during the purchasing phase.
At the purchasing stage, which is the important topic of the research, the young participants
expressed a positive opinion with 35.3% regarding the effect of mobile advertisements. It is
seen that mobile messages are effective in purchasing mobile advertisements, especially for
young people who follow discount periods.
As a result, mobile advertising messages are an important and easy communication
method for brands to meet with consumers. In particular, the effect of mobile advertisements is
taken into account in making purchasing decisions and influencing undecided consumers.
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SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ MARKA İMAJINA ETKİSİ
THE EFFECT OF SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS ON BRAND IMAGE
Doç. Dr. İmran ASLAN
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
ÖZET
Markalar tüketicilere ulaşmada, farklılık ve farkındalık oluşturmada, rekabeti artırmada sosyal
sorumluluk kampanyalarından faydalanmaktadırlar. Böylelikle hem toplumun sorunlarına duyarlı
olduklarını göstermekte hem de tüketicilerin gözünde kendi marka imajına katkı sağlamaktadırlar.
Özellikle uluslararası markalar, yaptıkları sosyal sorumluluk kampanyalarıyla bulundukları ülkedeki
hedef kitlenin sevgisini kazanmaktadırlar. Markalar tüketicilerine sadece kar elde etme güdüsüyle
hareket etmediklerini, toplumun ihtiyacı olduğu her alanda duyarlı olduklarını göstermeye
çalışmaktadırlar. Çevre, sağlık, toplumsal olaylar, sanat, eğitim ve kültürel alanlarda markalar sosyal
sorumluluk kampanyaları başlatmakta ve bunları uzun yıllar devam ettirmektedirler. Böylece
tüketicinin desteğini de alarak imajlarına olumlu katkıda bulunmaktadırlar. Sosyal sorumluluk
kampanyaları aynı zamanda marka sadakati yaratmada ve yeni pazarlara kolay girmede avantaj
sağlayabilmektedir. Markalar, hissedarlarına sorumlu oldukları kadar, tüketicilere, çevreye,
çalışanlarına ve topluma karşı da sorumluluk taşımaktadırlar. Bu bilinçte olan markalar, genellikle
ürünleriyle örtüşecek kampanyalar düzenlemektedirler. Bir çay markası çiftçilerin eğitilmesi yönünde
kampanya düzenlerken; bir bisküvi markası da tarım alanlarının korunması yönünde kampanya
yapabilmektedir. Markalar, bu kampanyalarla anılarak tüketicisinde takdir görmektedir.
Bu çalışmada sosyal sorumluluk kampanyalarının marka imajına nasıl katkıda bulunduğunu
ortaya koymak amaçlanmıştır. Tüketicilerin sosyal sorumluluk kampanyalarını takip edip etmedikleri
belirlenmiş, ayrıca marka imajına sosyal sorumluluk kampanyalarının ne derece etkili olduğu ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilmiştir.

Tüketicilerin sosyal

sorumluluk kampanyalarını desteklediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, marka, tüketici
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ABSTRACT
Brands benefit from social responsibility campaigns in reaching consumers, creating difference
and awareness, and increasing competition. Thus, they both show that they are sensitive to the problems
of the society and contribute to their own brand image in the eyes of consumers. Especially
international brands gain the love of the target group in their country through their social responsibility
campaigns. Brands try to show their consumers that they are not just acting with the drive to make
profit, but are sensitive in every field that society needs. Brands initiate social responsibility campaigns
in the fields of environment, health, social events, art, education and culture and continue these for
many years. Thus, taking the support of the consumer, they contribute positively to their image. Social
responsibility campaigns can also provide advantages in creating brand loyalty and entering new
markets easily. Brands are in charge of not only to their shareholders but also to consumers, the
environment, their employees and the society. Brands with this awareness often organize campaigns
to match their products. While a tea brand organizes a campaign to train farmers; a biscuit brand can
campaign to protect agricultural areas, as well. Brands are recognized with these campaigns and are
appreciated by their consumers.
In this study, it is aimed to reveal how social responsibility campaigns contribute to brand
image. It has been determined whether the consumers are following the social responsibility campaigns
or not. In addition, it has been tried to reveal how effective social responsibility campaigns are on the
brand image. The data were evaluated in the SPSS program. It has been observed that consumers
support social responsibility campaigns.
Keywords: Social responsibility, Brand, Consumer
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GİRİŞ
Sosyal sorumluluk markanın toplumun hassasiyetlerini anlayarak, problemlere dikkat çekme
ve çözüm üretmek amacıyla başlattığı faaliyetlerdir. Sosyal sorumluluk kampanyaları toplumun
farkında olduğu veya olmadığı konulara dikkat çekerek projeler geliştirmektedir. Bu projelere marka
tüketicilerinden ürünü satın alarak katkı sağlamasını beklemektedir. Bir diğer yöntem ise, markanın
kampanyayı başlatarak duyurusunu yaparak tüketicisinin gözünde marka imajını güçlendirerek marka
sadakati oluşturmaktır. Rekabet ortamının yoğun yaşanması, markaların tüketiciler gözünde
farklılaşma zorunluluğunu getirmiştir.
Tüketiciler, markaların fonksiyonel özelliklerine ilave olarak duygusal marka özelliklerine
katkıda bulunacak markaya değer katacak beklenti içindedirler. Sadece bir ürünün kaliteli ya da uygun
fiyatlı olması gibi fiziksel özellikleri tek başına yeterli gelmemektedir. Markanın sanata, toplumsal
hayata, çevreye veya diğer sorunlara katkı sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla yapılan sosyal
sorumluluk kampanyaları markanın imajına katkıda bulunmaktadır. Tüketiciler sosyal sorumluluk
kampanyası yapan markaları takip etmelerinden dolayı hem marka bilinirliği artmakta hem de
kampanyaya destek olmak için ürünü satın almak istemektedirler. Markalar böylece o ülkede
kazandıklarını yine yatırım olarak o ülkeye yapmakta ve böylece tüketicinin gözünde değerli
olmaktadırlar.
SOSYAL SORUMLULUK
Sosyal sorumluluk, özel sektör veya kamu kuruluşları tarafından gönüllülük esasına dayanan,
ekonomik, yasal ve etik beklentilerle oluşturulan, toplumsal beklentilere göre değişen çalışmaları
kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk kampanyaları her ne kadar hayırseverlik gibi görünse de marka,
strateji, pazarlama gibi temel konuları da kapsamaktadır (Unep, 2011:14). İşletmeler artık iyi ve kaliteli
ürün sunmanın yeterli olmadığının farkına vararak, topluma karşı sorumluluklarını görmüşlerdir.
İşletmelerin faaliyetlerini toplum içinde sürdürmesi ve karşılığında topluma karşı sorumluluk
hissetmesine neden olmaktadır.
Birçok firma, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri
de sürdürülebilir olarak büyük katkılar sunmaktadır. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile birlikte,
bunların duyurulması ile görünürlüğün ve katılımın artmasıyla marka imajının güçlenmesiyle birtakım
risklerin de azaltılmasını sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk konuları içinde çevre koruma önemli bir
küresel sorun olarak ortaya çıkmış, bu alana da markalar ilgi göstermişlerdir. Örneğin çevre koruma,
Birlemiş Milletler tarafından dünyanın gelecek nesillerini desteklemek üzere öne çıkan sürdürülebilir
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kalkınma hedefleri arasında yer almaktadır. Çevre bilincinin artmasıyla markalar, CO2 emisyonları ve
faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların azaltılması gibi konularda çaba sarf etmektedirler (Goto ve
Sueyoshi, 2019:1). Çevre konusuna toplumun da duyarlı olması markaların ürünlerini çevreye zarar
vermeyen şekilde üretilmesi ve geri dönüşüme gönderilmesi konularında ilgili olmaya itmiştir. Örneğin
Arçelik eski makinelerin geri dönüşüme kazandırılması için kurduğu tesis, ekonomiye de katkı
sağlamaktadır.
Sosyal sorumluluk ile marka ya da işletme, sosyal olarak sorumlu bir şekilde hareket etmesinin
ahlaki yükümlülüğünü taşımalıdır. Yapılan kampanyada temel amaç kar olmasa da maddi anlamda
firmayı zarara sokmaması gerekmektedir. Markalar, ticari faaliyetlerini sürdürürken etik ve sosyal
olayları takip ederek stratejik eylemlerde bulunmaktadırlar. Sosyal sorumluluk, hem özel hem de kamu
kurumlarının verimliliğini ve itibarını artırmak için önemli bir araç olarak görülmektedir (Mitev,
2019:195).
İşletmeler, topluma hizmet eden, tüketicilerinin kendilerinden beklentilerine cevap veren,
yasalara uyan, iyi niyetle hareket eden, başkalarının haklarına saygı duyan bir yapı içinde olmalıdırlar.
Kar sağlamak, pek çok işletme için temel amaç olmakla birlikte, onların etik, sorumlu ve yasalara
saygılı olmalarına engel olmamaktadır. Sosyal sorumluluk kampanyalarının gereksiz olduğuna inanan
birçok firma, artık bu çalışmaların güçlü imaj, itibar, sadakat ilişkileri, uzun vadeli değer ve rekabet
avantajı oluşturmaya nasıl katkıda bulunduğunu kabul etmiştir (McFarlane, 2019:73).
Markaların sosyal sorumluluk kampanyası düzenleme sebepleri arasında kurumsal itibarın
ı artırmak, müşteri güveni ve sadakatini kazanmak, çalışanların motivasyonunu artırmak ve
pazar payını artırmak sayılabilmektedir (Florentina ve Mariana, 2019:46).
Sosyal sorumluluk kampanyaları hem ekonomik hem de yasal sorumluluklara sahiptir.
Ekonomik sorumluluklar içinde a) Kazancı maksimuma çıkarmak b) Mümkün olduğunca karlı
yatırımlar yapmak c)Güçlü bir rekabet pozisyonuna sağlamak d) İşletme verimliliğini yükseltmek
e)Başarılı ve güçlü bir firma imajı kazandırmak yer almaktadır. Yasal sorumluluklar içinde, a) Devletin
ve yasaların beklentilerine uygun hareket etmek b) Hukuki düzenlemelere uymak c) Başarılı
görünmenin yanında yasalara uyan bir işletme görünümüne sahip olmak yer almaktadır (Adda, Azigwe
ve Awuni, 2016:31).
İşletmeler sosyal sorumluluk kampanyalarına her zaman olumlu bakmamaktadırlar. Klasik görüş
olarak adlandırılan hissedar teorisine göre ilk perspektif sadece kar elde etmeye odaklanırken, ikinci
perspektif çok az kısıtlamayla kar elde etmeyi amaçlamaktadır. İlk bakış açısına göre bir işletmenin
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herhangi bir sosyal yönden sorumlu olmadığını savunmaktadır. Bununla birlikte ikinci perspektiften
bakıldığında, işletmeler öncelikli olarak hissedarlarının değerini maksimize etmeye odaklanırken
yasalara uymalı ve etik davranma gerekliliği savunulmalıdır. Ayrıca bu görüşte olanların bir kısmı,
işletmelerin kar güdüsüyle beraber sosyal faaliyetlere yeterli yatırım yapması gerektiğini de öne
çıkarmaktadır (Manasaa, Prabhavathi ve Babu, 2018:1998).
SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYA ÖRNEKLERİ
Baba Beni Okula Gönder
Türkiye’de ekonomik sıkıntılar veya aile baskısı sebebiyle okula gidemeyen kız çocuklarının
okula gitmesini sağlamak için 2004 yılında Doğan Gazetecilik tarafından Baba Beni Okula Gönder
kampanyası başlatılmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki çocukları hedefleyen bu
kampanya

büyük

farkındalık

yaratarak

Türkiye’nin

her

köşesinden

destek

görmüştür

(http://www.bbog.org/, 15.01.2010)
Temiz Tuvalet Kampanyası
Opet’in başlattığı daha sonra diğer markaların da takip ettiği Temiz Tuvalet kampanyası,
toplumda çok önemli bir hijyen sorununa dikkat çekmiştir. Uzun yolculuklar da dahil olmak üzere,
şehir içi ve şehir dışı yollarda yer alan petrol istasyonlarındaki temizlik kurallarını değiştirmiştir.
Eğitimler ve seminerlerle desteklenen proje, uzun soluklu olarak ilgi görmüştür. Türkiye’de 19 yıldır
aralıksız devam eden kampanya, tuvalet temizliği ve hijyeni toplumun her kesimine yaymayı
hedeflemektedir (https://www.opet.com.tr/Temiz-Tuvalet, 15.01.2010)
Eti Çocuk Tiyatrosu
Proje çocuklara tiyatro sevgisini aşılayarak, onları tiyatroyla tanıştırmak ve geleceklerine ışık
tutmaktır. Bu amaçla Eti her yıl şehirleri dolaşarak çocuklarla tiyatroyu buluşturmaktadır. Türkiye’nin
81 ilinde yaptığı tiyatro gösterileri dışında Türk nüfusunun yoğun olduğu KKTC, Makedonya ve
Azerbaycan gibi ülkelerde de çocuklara ulaşmaktadır (https://www.etietieti.com/eti-cocuk-tiyatrosu,
15.01.2010)
Eti Sarı Bisiklet
Eti, sağlıklı bir yaşam için hareket etme bilincini oluşturmak ve bu konuda farkındalık yaratmak
için bisiklet kullanımına teşvik etmektedir. Bu amaçla 2014 yılında Eskişehir’de başlatılan hareket,
seminerler, eğitimlerle devam etmiştir (https://www.etietieti.com/eti-sari-bisiklet-projesi, 15.01.2020)
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MARKA İMAJI
Marka imajı, tüketicilerin hafızasında yer eden marka ile ilgili algısıdır. Tüketici bir ürünü satın
almadan önce değerlendirme yaparken marka imajı tüketiciye ipucu vermektedir. Marka imajı,
tüketicinin satın alma niyetini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle markalar,
iletişim çalışmalarıyla marka imajını geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar (Zhang vd., 2019:369).
Marka imajı, tüketicinin markanın kimliğiyle ilgili olarak zihninde oluşturduğu marka izlenimidir.
Tüketicinin markayı nasıl algıladığı, ürünün fiziksel özelliklerini yanı sıra işlevsel, duygusal ve kendini
ifade eden özelliklerden oluşmaktadır.
Olumlu bir marka imajının ve paydaş katılımının genişlemesi, çevreye saygı göstererek, doğal
kaynakların tüketilmesine engel olarak, toplumun dinamik ve ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu olarak
gerçekleşebilmektedir. Marka imajı oluşturulmasında sosyal sorumluluk algıları önemli rol
oynamaktadır. Tüketiciler, satın alma kararlarında sadece kalite ve fiyat gibi maddi kaygıdan değil,
marka imajı, kurum itibarı gibi maddi olmayan varlıklardan da etkilenmektedirler. Duygusal değerlere
daha duyarlı yaklaşan markaların pazarda daha dayanıklı olduğu ve yıpranma olasılıklarının daha az
olduğu düşünülmektedir. Sosyal sorumluluk kampanyaları, rekabetçi pazar ortamında markanın başarı
elde etmesinde marka imajının önemli bir duygusal bileşeni haline gelmektedir (Ramesh vd.,
2018:379).
METODOLOJİ
AMAÇ
Bu çalışmada sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen markalara gençlerin bakış açısını
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla gençlerin sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen
markaları ne kadar sevdikleri, bu markaların ürünlerini diğer markalara göre tercih etme düzeyleri,
sosyal sorumluluk kampanyalarının marka imajına gençlere göre ne kadar katkısı olduğu ölçülmeye
çalışılmıştır.
EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırma evrenini Selçuk Üniversitesi’nde okuyan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır.
Evren ise basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 278 üniversite öğrencisidir. Katılımcıların
%57,4’ü erkek, %42,6’sı kadındır. Aylık gelirleri %49,6 ile 1000 TL’den daha azdır.
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YÖNTEM
Çalışmada katılımcılara yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Anket formu üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların hangi alanda sosyal sorumluluk faaliyetleri olmasına
yönelik beklentiler ve sosyal sorumluluk kampanyalarını takip edip etmedikleri ölçülmüştür. İkinci
bölümde ise sosyal sorumluluk kampanyalarının marka imajına ve markaya değer katması, sosyal
sorumluluk kampanyası yapan markaları tercih etme, kampanya yapan markaların sevilmesi ve
kampanyaya katılmanın gençleri nasıl hissettirdiği konusunda beşli Likert ölçeğinde sorular
sorulmuştur. Hazırlanan sorulardaki Likert ölçeği 1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Katılmıyorum
3.Kararsızım 4.Katılıyorum ve 5. Kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Üçüncü bölümde demografik
sorular yer almıştır.
Araştırma verilerinin analizinde SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin
analizinde frekans analizinden yararlanılmıştır.
GÜVENİLİRLİK
Ölçeğin güvenilirlik sayısı Cronbach Alpha ,816 olarak tespit edilmiştir.
ARAŞTIRMA SORULARI
1. Sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen markalar diğer markalara göre daha mı fazla
sevilmektedir?
2. Sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen markaların ürünleri diğer markalara tercih
edilmekte midir?
3. Gençlere göre sosyal sorumluluk kampanyaları marka imajına olumlu katkı sağlamakta mıdır?

BULGULAR VE YORUM
Tablo1. Bir Markanın Sosyal Sorumluluk Kampanyası Takibi
Frekans

Yüzde

Evet

149

53,6

Hayır

129

46,4

Toplam
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Gençlerin bir markanın sosyal sorumluluk kampanyasını takip etme oranları Tablo 1’de
görülmektedir. Buna göre sosyal sorumluluk kampanyası takip eden gençler %53,6 iken takip
etmeyenler %46,4’tür.
Tablo 2. Markaların Sosyal Sorumluluk Kampanya Düzenleme Faaliyet Alanları İsteği
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Eğitim

102

36,7

36,8

Kadına Şiddet

79

28,4

28,5

Çevre

37

13,3

13,4

Hayvan Hakları

32

11,5

11,6

Çocuk

18

6,5

6,5

Diğer

9

3,2

3,2

Geçersiz

1

,4

Toplam

278

100

Tablo 2’de markaların sosyal sorumluluk kampanyalarının hangi alanlarda olması gerektiği ile
ilgili beklentileri görülmektedir. Katılımcılar %36,7 ile en çok eğitim alanında kampanya yapılması
gerektiğini düşünmektedir. Bunu %28,4 ile kadına şiddet, %13,3 ile çevre ve %11,5 ile hayvan hakları
izlemektedir. Her çocuğun okuma hakkının olduğu düşünüldüğünde kız çocuklarının özellikle Doğu
illerinde okula gidememesi toplumun önemli bir sorunu olarak görülmektedir.

Tablo 3. Markaların Sosyal Sorumluluk Kampanya Yapma Beklentisi
Frekans

Yüzde

Kesinlikle katılıyorum

195

70,1

Katılıyorum

72

25,9

Kararsızım

5

1,8

Katılmıyorum

3

1,1

Kesinlikle katılmıyorum

3

1,1

Toplam

278

100
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Tablo 3 markaların sosyal sorumluluk kampanya yapmaları konusunda katılımcıların
beklentisini göstermektedir. Çok büyük oranda katılımcılar markaların sosyal sorumluluk kampanyası
yapması gerektiğine inanmaktadır. Kesinlikle katılıyorum %70,1 ve katılıyorum %25,9 ile katılımcılar
markaların sosyal sorumluluk kampanyası yapma beklentisi içindedirler.
Tablo 4. Sosyal Sorumluluk Kampanyasının Marka İmajına Katkısı
Frekans

Yüzde

Kesinlikle katılıyorum

164

59

Katılıyorum

87

31,3

Kararsızım

17

6,1

Katılmıyorum

5

1,8

Kesinlikle katılmıyorum

5

1,8

Toplam

278

100

Tablo 4’te sosyal sorumluluk kampanyasının marka imajına katkısı olduğu düşüncesine %59
ile katılımcılar kesinlikle katılıyorum şıkkını işaretleyerek olumlu düşündüklerini belirtmişlerdir. Bunu
%31,3 ile katılıyorum izlemektedir. Marka imajı ve sosyal sorumluluk kampanyaları arasındaki olumlu
ilişki katılımcıların yaklaşık %90’ında hakimdir.
Tablo 5. Sosyal Sorumluluk Kampanyasının Markaya Değer Katması
Frekans

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

140

50,4

Katılıyorum

109

39,2

Kararsızım

18

6,5

Katılmıyorum

6

2,2

Kesinlikle katılmıyorum

5

1,8

Toplam

278

100

Tablo 5’te sosyal sorumluluk kampanyalarının markaya değer kattığı düşüncesine katılımcılar
%50,4 ile kesinlikle katıldıklarını, %39,2 ile katıldıklarını ifade etmişleridir. Tablo 4 ve tablo 5
katılımcıların sosyal sorumluluk kampanyalarının marka imajına olumlu katkıda bulunduğunu
göstermektedir.
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Tablo 6. Sosyal Sorumluluk Kampanyası Yapan Markaları Tercih Etme
Frekans

Yüzde

Katılıyorum

109

39,2

Kararsızım

72

25,9

Kesinlikle katılıyorum

64

23

Katılmıyorum

20

7,2

Kesinlikle katılmıyorum

12

4,3

Geçersiz

1

,4

Toplam

278

100

Katılımcıların sosyal sorumluluk kampanyası yapan markaları tercih edip etmedikleri
yönündeki soruya %39,2’u katıldıklarını belirtmiştir. Katılımcıların %25,9’u kararsız kalmıştır. Bir
ürünün satın alınmasında sosyal sorumluluk kampanyasının etkisi dışında fonksiyonel diğer özellikler
de devreye girdiği için katılımcıların büyük oranının kararsız kalması muhtemel bir sonuçtur. Buna
rağmen katılımcıların büyük kısmı olumlu görüş bildirmiştir.

Tablo 7. Sosyal Sorumluluk Kampanyası Markaları Tercih Etmenin İyi Hissettirmesi
Frekans

Yüzde

Katılıyorum

95

34,2

Kesinlikle katılıyorum

87

31,3

Kararsızım

67

24,1

Katılmıyorum

24

8,6

Kesinlikle katılmıyorum

5

1,8

Toplam

278

100

Tablo 7’de markaların sosyal sorumluluk kampanyası yapan bir markanın ürünü aldıklarında
kendilerini iyi hissettikleri yönündeki görüşe %34,2’lik bir kesim katıldığını belirtmiştir. Bunu %31,3
ile kesinlikle katılıyorum şıkkını işaretleyenler izlemektedir. Toplam olarak bakıldığında katılımcıların
%65,5’lik bir kısmı sosyal sorumluluk kampanyası yapan markaların ürünlerini aldıklarında
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kendilerini iyi hissetmektedirler. Toplumda önemli görülen bir sorunla ilgili tüketicinin de katkısı
bulunmasından dolayı manevi olarak kendilerini iyi hissetmektedirler.
Tablo 8. Sosyal Sorumluluk Kampanyası Yapan Markaların Güvenilir Bulunması
Frekans

Yüzde

Katılıyorum

91

32,7

Kesinlikle katılıyorum

83

29,9

Kararsızım

71

25,5

Katılmıyorum

21

7,6

Kesinlikle katılmıyorum

9

3,2

Geçersiz

3

1,1

Toplam

278

100

Tablo 8’e göre sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen markaların güvenilir bulunması
konusunda katılımcıların %32,7’si katıldığını, %29,9’u kesinlikle katıldığını, %25,5’i kararsız kaldığı
yönünde görüş bildirmiştir. Genel olarak bakıldığında katılımcıların yaklaşık %61’i sosyal sorumluluk
kampanyası yapan markalara güvenmektedir.
Tablo 9. Sosyal Sorumluluk Kampanyası Yapan Markaların Daha Çok Sevilmesi
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Katılıyorum

101

36,3

36,5

Kesinlikle katılıyorum

98

35,3

35,4

Kararsızım

53

19,1

28,2

Katılmıyorum

19

6,8

6,9

Kesinlikle katılmıyorum

6

2,2

2,2

Geçersiz

1

,4

Toplam

278

100

Tablo 9’a göre sosyal sorumluluk kampanyası yapan markaların sevilme düzeyleri
görülmektedir. Katılımcıların %36,5’i katıldığını, %35,4’ü kesinlikle katıldığını belirtmişlerdir. Buna
göre sosyal sorumluluk kampanyaları marka sevgisine katkıda bulunmaktadır.
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SONUÇ
Markaların sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemesi gerektiği düşüncesi her geçen gün
artmaktadır. Markaların kaliteli ürün üreterek topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi yeterli
değildir. Sosyal sorumluluk kampanyaları markaların kedi varlıklarını sürdürmesi için de önemlidir.
Sosyal sorumluluk kampanyaları marka imajını güçlendirmede ve marka sadakati oluşturma gibi pek
çok

uzun

vadeli

getiriler

kazandırmaktadır.

Çalışmada sosyal sorumluk kampanyalarının marka imajına katkısına katılımcıların %59’u kesinlikle
katılıyorum diyerek destek vermiştir. Marka güvenilirliğine sosyal sorumluluk kampanyalarının
katkıda bulunduğu görüşüne katılımcıların %32,7’si katılıyorum yönünde; sosyal sorumluluk
kampanyalarının marka değerine katkısına katılımcıların %50,4’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde
görüş bildirmiştir. Marka güvenilirliği ve marka değeri, marka imajıyla ilişkilidir ve sosyal sorumluluk
kampanyalarının katkı sağladığı görülmektedir.
Çalışmada sosyal sorumluluk kampanyasını tercih edenlerin oranı %39,2, sosyal sorumluluk
kampanyası düzenleyen markaların daha çok sevilmesi %36,5 olarak görülmektedir. Ayrıca bir sosyal
sorumluluk kampanyası düzenleyen markanın ürünü satın aldıklarında katılımcıların %34,2’si kendini
iyi hissetmektedir. Böylece katılımcılar hem kampanyaya destek olmakta hem de toplumsal bir
sonunun çözümünde katkı sağlamaktan dolayı iyi hissetmektedirler.
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POLİTİK BİR SORUN OLARAK CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ VE TÜRK YAZILI
BASINININ MESELEYİ ELE ALIŞ ŞEKLİ
AS A POLİTİCAL PROBLEM CEMAL KAŞIKÇI MURDER AND THE WAY THE
TURKİSH PRİNT MEDİA HANDLED THE İSSUE
Öğr. Gör. Recep ALTAY
Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Hakan BAKAR
Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Haber medyası, toplumsal gerçekliği değişim ve dönüşüm yoluyla yeniden üretmektedir. Habere konu
olan olay ve olgu, belirli bir bakış açısına göre tanımlanmakta ve çerçevelenmektedir. Bu araştırma,
Suudi Arabistan ve ABD için politik bir sorun olan Cemal Kaşıkçı’nın Türkiye’de ortadan kaybolması,
daha sonraki süreçte bir ‘cinayete’ kurban gittiğinin anlaşılması ve cinayetin Türk yazılı basınındaki
temsiline odaklanmaktadır. Araştırmada, uluslararası bir sorun olarak görülen Cemal Kaşıkçı’nın faili
meçhul cinayete kurban gittiği yönündeki iddiaların haber içeriklerine ne şekilde yansıdığının açığa
çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, örneklem olarak seçilen Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet,
Yenişafak gazetelerindeki haberler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Kodlama formunda
konu çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Haberin yayınlandığı gazeteler, haberin yayınlandığı tarihler,
gazetelerin habere bakış açıları, haberin sayfadaki konumu, haberin sunuluşu/yapısal özelliği, haber
başlığının cümle yapısı, haberde görsel malzeme kullanımı, görsel malzemenin konuyla ilgisi, haberin
kaynağı gibi kategoriler oluşturmaktadır. Bu başlıklar oluşturulurken, nesnelliğe, tüm gazeteler için
genellenebilir olmasına dikkat edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Yenişafak gazetesi Cemal
Kaşıkçı ile ilgili haberleri sürmanşet ve manşetten en fazla yayınlarken, Cumhuriyet gazetesi bir
haberle en az manşetine taşıyan gazete olmuştur. Ayrıca, Cemal Kaşıkçı haberlerinin aktörlerine
bakıldığında ise, Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri çoğunluklu olarak birincil kaynaklar üzerinden bir
haber erişimi sağlarken Yenişafak gazetesi siyasi partileri, Birgün gazetesi medya kuruluşlarını kaynak
göstermiştir. Araştırma bulguları, gazetelerin konuya politik ve ideolojik perspektiften yaklaştığı ve
gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı uluslararası sorunların merkezinde konumlandırdığını ortaya koymaktadır.
Kaşıkçı cinayetinin Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan arasında bazı siyasi ve diplomatik sorunlara
neden olduğu yönünde bir çerçeve sunulmuştur. Gerçekleştirilen bu çalışma, kongre kapsamında sözel
olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medya Gündemi, Cemal Kaşıkçı, Temsil,
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ABSTRACT
The news media reproduces social reality through ideological case definition, discourse and
representation. The content that is subjected to news is positioned and framed according to dominant
view. This research, Saudi Arabia and the political and ideological point of concern for the US
journalist Cemal Kaşıkçı, in Turkey, Saudi Arabia's process preserves the uncertainty on the emergence
log in to the Turkish Consulate focuses on the representation in the national written press. In the
research, it is aimed to reveal how the allegations that Cemal Kaşıkçı, who is seen as an international
problem, have fallen victim to the murder of unknown perpetrator are reflected in the news content. In
this context, the news in Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet, Yenişafak newspapers selected as samples
were analyzed by content analysis. Research findings reveal that newspapers approach the issue from
a political and ideological perspective and position Journalist Cemal Kaşıkçı at the center of
international problems. Kaşıkçı the unsolved processing, along with Turkey, a frame in the direction
where there are some political and diplomatic issue between the US and Saudi Arabia were presented.
Keywords: Media agenda, Cemal Kaşıkçı, Representation

Giriş
Kitle iletişim araçlarının, toplumun büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren konularda gündem belirleme
gücü diğer dönemlere göre daha üst seviyeye çıkmaktadır. Özellikle siyasal kriz dönemlerinde halkın
ihtiyaç duyduğu bilgi, ulusal medya tarafından sunulmakta, halk da bu durumda gündemde olan
konulara anlam yüklemektedir. Karakoç’unda (2013:325) belirttiği gibi Kitle iletişim araçlarının en
önemlilerinden birisi de ulusal gazetelerdir. Haberlerin derlemesini yapan, bunları belirli bir süzgeçten
geçirdikten sonra hedef kitleye aktarımını sağlayan gazeteler, diğer geleneksel medya araçlarına göre
halka daha kapsamlı bilgiler sunmaktadır.
Bu makalenin amacı, ulusal gazetelerin habercilik anlayışlarını ‘Cemal Kaşıkçı’ olayın
üzerinden karşılaştırmaktır. Makalenin araştırma bölümünde ise, Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet,
Yenişafak gazeteleri özelinde bu gazetelerde yayınlanan gazeteci Cemal Kaşıkçı haberlerinin nasıl ele
alındığı ve bu haberlerde dört gazete arasındaki olası farklılıkların ve benzerlerinin neler olduğunu
ortaya koymak maksadıyla Kaşıkçı haberleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu makale,
gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin detaylı bilgi vermesinden farklı olarak, Kaşıkçı haberlerine ilgili
gazetelerin verdikleri benzer ve farklı yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bu makale yöntem
bilimsel olarak ulusal gazetelerin yayınladıkları haberlerle ilgili bir niceliksel içerik analizi ile
desteklenmektedir.
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1. Ulusal Gazetelerde Gündem
Ulusal medyanın, siyasal krize sebep olacak olaylarda aktif olarak rol üstlendiği yadsınamaz bir
gerçektir. Dünya kamuoyunu ilgilendiren bir konuda medya, eş zamanlı olarak olaylar ve hikâyeler
üretirken, mevcut olayları haberleştirerek aktif bir rol içine girebilmektedir. Haber ve yorumcular,
mevcut bilgiyi toplama ve yeni bilgiyi hedef kitleye aktarmanın ötesinde, hangi haberin politik ve
psikolojik anlamda gündemin bir parçası olması gerektiğini belirlemeye çalışmakta ve bazı politik
aktörlerin yapabileceği gibi, gündemleri belirleyen politik haberlerin birer nesnesi haline
gelebilmektedir (Terkan, 2011: 560).
Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden birisi de ulusal gazetelerdir. Haberlerin derlemesini yapan,
bunları belirli bir süzgeçten geçirdikten sonra hedef kitleye aktarımını sağlayan gazeteler, diğer
geleneksel medya araçlarına göre halka daha kapsamlı bilgiler sunmaktadır. (Karakoç, 2013:326).
Ulusal gazeteler ülke çapında dağıtımı yapılan ve faaliyet alanı anlamında da ülkenin büyük bir
çoğunluğuna ulaşması ve her kesimden okura hitap etmesi açısından önem arz etmektedir. Bundan
dolayı ulusal basın denilince dünya ve ülke genelinde yaşanacak her türlü gelişmelerin geniş yer
bulduğu bir mecra olarak anlaşılmaktadır (Bodur, 2000:32).
1.1. Ulusal Gazetelerde Siyasal ve Diplomatik Gündem
Ulusal gazetelerde siyasal gündem; en genel ifadeyle bir toplumun en önde gelen sorun öncelikleri
anlamına gelir. Siyasal ve diplomatik gündem konusunda yapılan çalışmalarda, neyin gündem konusu
olacağı ya da hangi unsurların ne etkiyle üzerinde durulması gerektiği her zaman tartışma konusu
olmuştur. Bu aynı zamanda siyasal ve diplomatik gündemi analiz etmede, yaşanan sürecin karışık
olmasından dolayı bir zorluğu beraberinde getirmiştir (Arklan, 2013:325). Meydana gelen herhangi bir
olay siyasal ve ya dünyada yaşanan normal bir olay diplomatik olarak kabul edilemeyeceğinden, asıl
gündem için bazı kriter şartları aranmaktadır. Bunlar arasında; dünya ve ülke kamuoyunu ilgilendiriyor
olması, siyasal ve diplomatik kriz belirtileri, yaşanan olayın önemli ve güncel olması, beklenmedik bir
duruma sebebiyet vermesi, gündem oluşmasında önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır
(Akdağ, 2014: 5).
Siyasal gündem üzerinde etkisi olan unsurların başında medya gelmektedir. Günümüzde, diplomatik
ve siyasal gündem konusunda halkın bilgi edinme araçlarının en başında medyayı kullandıkları bir
gerçekliktir. Son dönemlerde yoğun olarak sosyal medya bilgi edinme kaynağı olarak kullanılsa da,
diplomatik gibi hassas bir konuda geleneksel medya günümüzde de haber kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının yayınlarına maruz kalan bireyler, dünyada ve ülkede ne,
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nasıl, neden olduğunu anlamak, diplomatik ve siyasal gelişmeler hakkında bilgi elde etmek isterler. Bu
anlamda ulusal gazeteler bu bilginin detaylı bir şekilde aktarılmasında başat rol oynarlar (Karakoç,
2013, 330).

2. Politik Psikoloji ve Sorunlara Yaklaşımı
Geçmişten günümüze değin fikir adamlarının büyük çoğunluğu, sosyal hayatı ve olması
gereken en iyi yönetim biçimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda birbirinden farklı bakış açıları
sunmuşlardır. Bu konudaki farklı düşünceler zamanla ‘siyaset felsefesi’ şeklinde ifade edilen bir yapıyı
ortaya çıkarmıştır. Bu felsefe ekseninde bir araya gelen düşünceler bir süre sonra politika biliminin en
temel konusunu oluşturmuştur (Özler, 2014:22).
Siyaset felsefesi açısından da belirli bir konuma gelmiş olan politik psikoloji ise, geçmişi birçok bilim
gibi çok eskilere gitse de araştırma alanı olarak bilimsel çalışma yapmak isteyen birçok kişi, kurum ve
kuruluşun araştırma yapabileceği saha konumunda olmuştur. Günümüzde algıladığımız anlamda ilk
politik psikoloji tartışmaları ya da diğer bir deyişle kurumsallaşmış politik psikoloji kavramı, başta
iletişim bilimleri olmak üzere tüm sosyal bilimler üzerinde bir şekilde etkisi gözlemlenebilen Frankfurt
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü veya Frankfurt Okulu’nun çalışmaları ile ortaya çıkmıştır (Kapani,
2002:60).
Politik Psikoloji; büyük grupların, kitlelerin ve ulusların birbirleriyle olan ilişkilerini ele alarak
bu ilişkiler arasındaki uyumu, sorunu ve bunlara sebep olan psikolojik parametreleri kendi içerinde
değerlendirmektedir. Bununla beraber, politik psikoloji yukarıda ifade edilen kişi, ulus ve guruplar
arasındaki ilişkilerin psikolojik boyutlarını da incelemektedir.
Politik psikoloji, psikolojik kanıları toplumsal bir takım uygulamaya bağlayan ve politik süreçleri
toplumsal olaylarla bağlantı kuran bir kaynak olarak görülebilir. Politik psikoloji, psikolojiyi ve
toplumu birleştiren bir kesişim noktasıdır (İnan, 2005:9). Politik psikolojinin üç temel özelliği
şunlardır: Birincisi, toplumsal önem ve aciliyet gerektiren birçok olaya karşı daha fazla duyarlı olur.
İkincisi, bir olayın başından itibaren tüm süreçlerini politika kavramıyla beraber açıklamaya çalışır.
Üçüncüsü ise, evrene ait birçok teoriyi ve yöntemleri barındırır (Çevik, 2003:32).
Tarihsel süreç içerisinde yaşanan olaylar göstermektedir ki, insanların siyasete merak duymaları
yaşadıkları sosyal düzenin bozulmaya başlamasıyla paralellik göstermektedir. Bireyler hayatlarına
devam ederken, toplumsal düzeni bozacak bir olayla karşılaşmadıkları takdirde yaşamlarının hep bu
şekilde olacağını düşünerek siyasetten uzak yaşamaya devam ederler. Kişiler, bireysel olarak işsiz
kalma, hak ve hukuk mahrumiyeti ve inanç özgürlüğü konularında yaşadıkları sorunlar kendilerine etki
etmesi halinde siyasal duyarlılık gösterirler (Göka, 2000: 54). Politik psikoloji, bir strateji ve farklı
gerçeklikleri birleştiren bir araç haline gelmiştir. O psikologların toplumdaki bölünmüş ve çatışmış
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söylevler ile oluşan krizleri, bilimsel yönlendirmeyle düzeltmeye çalıştığı yolu temsil eder (Dikker,
2003:23).
Araştırmanın Konusu
Suudi asıllı Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye’deki Suudi Arabistan
Konsolosluğuna giriş yaptıktan sonra bir daha haber alınamamıştır. Kaşıkçının bu tarihten sonra
herhangi bir kişi, kurum ya da kurumlar tarafından öldürüldüğü iddiaları dünya kamuoyunda büyük
yankı uyandırmıştır. Yaşanan bu olaya, Türkiye başta olmak üzere ABD, Suudi Arabistan gibi ülkelerin
siyasi liderleri gerek yazılı olarak, gerekse ana akım medya organlarında tepkilerini farklı ifadelerle
dile getirmişlerdir. Ancak siyasi liderlerin politik ve psikolojik açıdan farklı düşüncelere sahip olması,
Cemal Kaşıkçı olayında da söylemlerine yansıdığı görülmüştür.
Bu kapsamda, bu çalışmada 2018 yılının 2 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında yayınlanan, “Cemal
Kaşıkçı”nın öldürülmesine Türkiye’de farklı ideolojik alt yapıya sahip 4 gazete olan Cumhuriyet,
Hürriyet, Yenişafak, Birgün gazetelerinde yer alan haberler incelenmektedir. Bu haberlerde siyasi
partilerin söylemlerine ne kadar yer verdikleri, haberlerin kaynaklarının gösterip göstermedikleri, halkı
bilgilendirmek için mi yapıldığı, eleştirel bir bakış açısı olup olmadığı araştırılmıştır.
Araştırmanın Önemi
Bu araştırma, Cemal Kaşıkçının öldürülmesi ile ilgili haberlerin ulusal yazılı basında yer edişini
politik ve psikolojik bakış açısıyla ele alan ilk çalışma özelliği göstermesi bakımından önemlidir.
Ayrıca bu araştırma, Kaşıkçı olayı ile ilgili haberlerde söylemlerin nasıl olduğunu öğrenmekle
kalmayıp, aynı zamanda örneklem olarak ele alınan gazetelerin meseleye bakış açılarını ortaya
koyması bakımından da önem arz etmektedir.

3. Yöntem
Araştırmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi yönteminin
gelişimine bakıldığında; bir asır önce ABD’de özellikle “Gazetelerin Konu Analizleri” çalışmasında
kullanılmıştır. Bunun yanında içerik çözümlemesi fen bilimlerinden farklı olarak, gözlem yolu ile
sosyal gerçeğe yönelik çıkarımları amaçlayan bir yöntemdir. (Gökçe, 1995:15). Aziz’e göre içerik
çözümlemesi, yazılan ve söylenenin hazırlanan açıklayıcı yönergeye göre ne kadar sıklıkla
bulunduğunun saptanmasıdır (1990:3). Metin, kitap, belge vb. malzemenin belli özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bir tür tarama olarak da nitelendirilebilen içerik analizi, nicelleştirme
ölçülerini önceden geliştirerek, malzemeyi belli beklentiler ışığında incelemektir (Karasar, 1994:184).
Araştırmanın temel verilerini oluşturan gazetelerdeki Cemal Kaşıkçı haberleri, hazırlanan bir
kodlama cetveliyle ortaya konulmuştur. Araştırmaya dahil edilen Cumhuriyet, Hürriyet, Birgün,
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Yenişafak gazetelerindeki Cemal Kaşıkçı haberleri kodlama cetveline işaretlenmiştir. Araştırma
kapsamında içerik çözümlemesi kodlama formunda konu çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Haberin
yayınlandığı gazeteler, haberin yayınlandığı tarihler, gazetelerin habere bakış açıları, haberin sayfadaki
konumu, haberin sunuluşu/yapısal özelliği, haber başlığının cümle yapısı, haberde görsel malzeme
kullanımı, görsel malzemenin konuyla ilgisi, haberin kaynağı gibi kategoriler oluşturmaktadır. Bu
başlıklar oluşturulurken, nesnelliğe, tüm gazeteler için genellenebilir olmasına dikkat edilmiştir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, 2018 yılında Türkiye’de yayınlanan gazetelerdeki Cemal Kaşıkçı
haberleri oluşturmaktadır. Bu gazetelerde yayınlanan haberlere yönelik olarak, Cemal Kaşıkçı ile ilgili
haberlerin genel bir açıklamamı, siyasi partilerin söylemleri mi, partilerin ideolojik bakış açılarını
yansıtıyor mu, gibi konular belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem olarak 2018 yılında yayınlanan
Cumhuriyet, Hürriyet, Birgün, Yenişafak gazetelerin 2 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında Cemal Kaşıkçı
haberleri incelenmiştir. Bu tarih aralığının belirlenmesinde ise; Kaşıkçının konsoloslukta kaybolduğu
gün olan 2 Ekimde başlanıp, 2 Kasım’a kadar yetkililerin açıklamalarının son bulması dikkate alınarak
sınırlandırılmıştır.
Araştırmada Verilerin Toplanması ve Analizi
Ulusal Gazetelerin ‘Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine Politik Ve Psikolojik Bakış Açısı: (Cumhuriyet,
Hürriyet, Yenişafak, Birgün Gazeteleri Örneği) başlıklı araştırmada, 4 ulusal gazetenin birinci sayfaları
incelenmiştir. Geçmiş dönemlere ait gazete haberlerinin sadece birinci sayfalarına erişim olduğundan
bu sınırlamaya gidilmiştir. Elde edilen veriler “Statistical Package for Social Sciences yani SPSS
Programında analiz edilmiştir. SPSS’inde 22.0 sürümü kullanılmıştır.

Araştırmada Elde Edilen Bulgular
Tablo1. Gazetelere Göre Haber Dağılımı
f

%

Cumhuriyet

19

21,1

Hürriyet

23

25,6

Yenişafak

28

31,1

Birgün

20

22,2

Toplam

90

100

Gazeteler

Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili gazetelerde yayınlanan haber sayısı Tablo 1’de yer almaktadır. Elde
edilen verilere göre belirlenen sınırlılıklar dâhilinde en çok haberi 28 haber ile Yenişafak, ikinci, 23
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haberle Hürriyet gazetesi yayınlamıştır. Haber sayısında diğer gazeteler Birgün 20, Cumhuriyet 19
haber yayınlamıştır. Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili gazetelerde yer alan haberlerin niceliksel yoğunluğu,
gazetecinin öldürülmesine bağlı olarak gündemin gazeteler tarafından ne ölçüde önemsendiğini ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda Yenişafak gazetesi Cemal Kaşıkçı olayına daha çok yer vererek süreci diğer
gazetelere göre daha çok gündeme getirmiştir.
Tablo.2 Gazetelere Göre Haberlerin Yayınlandığı Sayfa
Haberin sayfası

Cumhuriyet

Gazeteler
Yenişafak
Hürriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1. sayfa

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1+ iç sayfa

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100

Araştırma kapsamında değerlendirilen gazetelerin birinci sayfaları incelenmiştir. Tüm gazetelerin
birinci sayfadan başlattıkları haberi iç sayfalarda verdikleri belirlenmiştir. Bu durum gazetelerin Cemal
Kaşıkçı haberlerini verme konusunda aynı eğilimde olduklarını göstermektedir.
Tablo. 3 Gazetelere Göre Haberlerin Konumu
Haberin
konumu

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Sürmanşet

2

10,5

3

13,0

10

35.7

4

20,0

19

33,6

Manşet

1

5,3

7

30,0

12

42,9

3

15,0

23

41,2

Diğer

16

84,2

13

56,5

6

21,4

13

65,0

48

25.2

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100.0

Cemal Kaşıkçı haberlerinin gazetelerin birinci sayfasının hangi konumunda yayınlandığı Tablo 3’te
yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre; sürmanşetten 10, ve manşetten 12 haber ile Yenişafak
gazetesi en fazla haber yayınlayan gazete olmuştur. Birgün ve Hürriyet gazeteleri yayınladığı haberler
içerisinde sürmanşet ve manşet haber sayıları birbirine yakındır. Cumhuriyet gazetesi ise, 1 haberle
kaşıkçı olayını en az manşetine taşıyan gazete olmuştur. Sürmanşet ve manşet haberlerin dışında birinci
sayfadan verilen haberlerin genellikle manşet altı veya manşet kenarında verildiği görülmektedir. Bu
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bağlamda incelenen gazetelerin tamamının Cemal Kaşıkçı haberlerinin çoğunluğunu manşet altında
verdiği tespit edilmiştir.
Tablo. 4 Gazetelere Göre Haberin Niteliği
Haberin
Niteliği

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

Açıklama

f
4

%
21,1

f
8

%
34,8

f
3

%
10,7

f
11

%
55.0

f
26

%
25.4

Eleştiri
İddia

8
6

42,1
31,6

5
5

21,7
21,7

18
7

64,3
25.0

2
1

10.0
5,0

33
19

33,6
21,8

Bilgilendirme

1

5,3

5

21,7

0

0

6

30,0

12

20,2

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0 90

100.0

Gazetelere göre yayınlanan haberlerin nitelikleri Tablo 5’de yer almaktadır. Buna göre açıklama
niteliğindeki haberlere Hürriyet ve Birgün gazeteleri en fazla yer verirken, Cumhuriyet ve Yenişafak
gazeteleri ise, eleştiri niteliğindeki haberlere en çok yer vermiştir. Bilgilendirici ifadeler yok denecek
kadar az yer almıştır. Gazeteler Haberin niteliği konusunda daha çok açıklama ve eleştiri yönünde
yayın yapmışlardır.
Tablo. 5 Gazetelere Göre Haberin Aktörleri
Haberin
Aktörleri

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

f
12

%
63,2

f
9

%
39,1

f
11

%
39,3

f
3

%
15,0

f
33

%
32,8

4
1

21,1
5,3

7
0

30,4
0

12
0

42,9
0

3
0

15,0
0

26
1

31,6
5,4

Medya

2

10,5

7

30,4

5

17,9

14

70,0

28

32,2

Toplam

19

100.0

Devlet
Başkanları
Siyasi Partiler
STK

23

100.0

28

100.0

20

100.0 90

100.0

Gazetelerin yayınladığı haberlerin aktörleri dört kategoride değerlendirilmiştir. Tablo 6’da yer alan
verilere göre ‘Cemal Kaşıkçı’ haberlerini, Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri çoğunluklu olarak devlet
başkanları üzerinden bir haber erişimi sağlanırken, Yenişafak gazetesi siyasi partileri, Birgün gazetesi
medya kuruluşlarını kaynak göstermiştir. Ayrıca, STK’ları haber kaynağı olarak gösteren tek gazete 1
haberle Cumhuriyet olmuştur.
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Tablo. 6 Gazetelere Göre Haberin Konuya Yaklaşımı
Haberin
Konuya
Yaklaşımı

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Olumlu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olumsuz

15

78,9

16

69,6

27

96,4

9

45,0

67

65.7

Tarafsız

4

21,1

7

30,4

1

3,6

11

55,0

23

34,3

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100.0

‘Cemal Kaşıkçı’ olayının basında yer alışına ilişkin haberlerin konuya yaklaşımının analiz edildiği bu
tabloda, haberlerinin % 65’i olumsuz haberlerden oluşmaktadır. Olumlu haberler bulunmazken,
%34’lük oranla tarafsız haber gelmektedir. Yenişafak gazetesi bu anlamda 27 haberle en fazla olumsuz
haber yapmıştır. Tarafsız bir dil kullanma açısından ise, Birgün gazetesi 11 haberle diğerlerine üstünlük
sağlamıştır. Olumsuz haberlerin fazla olmasının sebebi Kaşıkçının bir suikast ya da cinayete kurban
gidip gitmemesi, devlet yetkilileri ve birtakım güçlerin konuyla irtibatlarının olup olmaması gibi
şüphelerden kaynaklanmaktadır.
Tablo. 7 Gazetelere Göre Haberin Temsil Ediliş Şekli
Haberin
Temsil Ediliş
Şekli

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Cinayet

14

94,5

4

9,9

6

23

8

51

32

44,7

Suikast

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Öldürülme

1

5,5

17

90,1

19

77

7

49

44

55,3

Toplam

15

100.0

21

100.0

25

100.0

15

100.0

76

100.0

Gazetelere göre yayınlanan haberin temsil ediliş şekli Tablo 8’de yer almaktadır. Buna göre Cemal
Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ile ilgili haberlerin % 55’i öldürülme yönünde ağırlık kazanmıştır.
Suikast girişimi olduğu yönünde hiçbir gazete haber yapmazken, Kaşıkçı’nın cinayete kurban gittiği
yönünde haberlerin büyük çoğunluğu Cumhuriyet Gazetesi’nde yer almıştır. Ayrıca Birgün gazetesi
haberin temsil ediliş şekli olarak ‘cinayet ve suikast’ kavramlarını %51-49 ile birbirlerine en yakın
yüzdelikleri kullanan gazete olmuştur.
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Tablo. 8 Gazetelere Göre Haberin Konuya İlgisi
Haberin Konuya
İlgisi

Cumhuriyet

Gazeteler
Yenişafak

Hürriyet

Toplam

Birgün

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Doğrudan

15

78,9

12

52,2

27

96,4

2

10,0

56

62,9

Dolaylı

4

21,1

11

47,8

1

3,6

18

90,0

34

37,1

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100

Tablo 9’da da görüldüğü gibi yayınlanan haberlerin Kaşıkçı ile doğrudan ilişkisi % 62 ile büyük
çoğunluktadır. Dolaylı haberlerin oranı ise % 37’dir. Doğrudan haber yapan gazeteler sıralamasında
Yenişafak gazetesi 27 haber ile ilk sırada yer alırken, Birgün gazetesi 2 haberle son sırada yer almıştır.
Tablo. 9 Gazetelere Göre Haberde Örtülü Mesaj
Haberde Örtülü
Mesaj

Cumhuriyet

Gazeteler
Yenişafak
Hürriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Var

16

84,2

13

56,5

23

82,1

3

15,0

55

62,9

Yok

3

15,8

10

43,5

5

17,9

17

85,0

35

37,1

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100

‘Cemal Kaşıkçı’ ile ilgili süreç, kuşkusuz haberlere de yansımaktadır. Bu sebeple haberin hangi karara
ilişkin olduğu ayrıca önem taşımaktadır. Mesela bir gazetede haberin içeriğinde örtülü mesaj olduğu
düşüncesini vurgulayan haberlerin yayınlanması daha çok gündeme geleceğini işaret etmektedir. Bu
açıdan, Kaşıkçı haberlerinde örtülü bir mesajın olup olmadığı yönünde Yenişafak gazetesi 28 haberden
23’ünde ‘Var’ şeklinde cevap verirken, bunu sırasıyla Cumhuriyet 16, Hürriyet 13 haber ile
desteklemektedir. Ayrıca Birgün gazetesi ise diğer gazetelerden farlı olarak yaptığı 20 haberden
17’sinde örtülü bir mesaj ‘Yok’ şeklinde yayın yapmıştır.
Tablo. 10 Gazetelere Göre Habere Uluslararası Müdahale

Habere
Uluslararası
Müdahale

Cumhuriyet

Hürriyet

Gazeteler
Yenişafak

Toplam

Birgün

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Var

16

84,2

13

56,5

22

78,4

11

55

62

60,3

Yok

3

15,8

10

43,5

6

21,6

9

45

28

39,7

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100
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Gazetelere göre yayınlanan haberlerde uluslararası müdahale Tablo 11’de yer almaktadır. Kaşıkçı
haberleri ile ilgili olarak böyle bir müdahalenin ‘Var’ olduğu yönünde gazetelerin tamamı, birbirinden
farklı yüzdeliklerle ifade etmelerine rağmen ortak noktada buluştukları görülmüştür. Haberlere
uluslararası müdahalenin olduğunu en fazla dile getiren 22 haberle Yenişafak gazetesi olurken,
müdahalenin olmadığı yönünde en az haber yapan gazete ise 3 yayınla Cumhuriyet gazetesi olduğu
görülmüştür.
Tablo. 11 Gazetelere Göre Habere Türkiye’nin Diplomatik Girişimi
Türkiye’nin
Diplomatik
Girişimi

Cumhuriyet

Gazeteler
Yenişafak
Hürriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Var

5

26,3

11

47,6

23

82,3

8

40,0

47

51,8

Yok

14

73,7

12

52.4

5

17,7

12

60,0

43

48,2

Toplam

19

100.0

23

100.0

28

100.0

20

100.0

90

100

Gazetelere göre yayınlanan haberlere Türkiye’nin diplomatik girişiminin olup olmadığının
sorgulanması Tablo 12’de yer almaktadır. Kaşıkçı olayının yaşandığı 2 Ekim gününden itibaren olayın
Türkiye’de yaşanmasından dolayı birtakım diplomatik girişimlerin olduğu ilgili haberlere bakıldığında
anlaşılmaktadır. Bu konuda gazetelerin siyasi eğilimlerine göre bir tavır takındıkları görülmüştür. Buna
göre, sağ eğiliminde değerlendirilebilecek olan Yenişafak ve Hürriyet gazeteleri, Türkiye’nin
diplomatik girişimlerinin olduğu yönünde haberler yaparken, sol çizgide yayın hayatını devam ettiren
Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri haberlerinin büyük bir çoğunluğunda ‘Yok’ şeklinde haber yaptığı
görülmüştür.
Tablo. 12 Gazetelere Göre Haberde Görüşüne Başvurulanlar
Haberde
Görüşüne
Başvurulanlar
Hükümet
Temsilcileri
Siyasi Partiler
Medya
Kuruluşları
Uzmanlar
Toplam

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

f
14

%
73,7

f
11

%
47,8

f
12

%
42,9

f
7

%
35,0

f
44

%
33,8

2
2

10,5
10,5

4
7

17,4
30,4

12
4

42,9
14,3

5
0

25,0
0

23
13

25,2
21,6

1

5,3

1

4,3

0

0

8

40,0

10

19,4

19

100.0
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Gazetelere göre haberlerde görüşüne başvurulanlar Tablo 13’de yer almaktadır. Tabloya göre ‘Cemal
Kaşıkçı’ haberlerinde görüşüne başvurulanların büyük bir bölümü % 33 ile hükümet temsilcileri
oluşturmaktadır. Hükümet temsilcilerinden sonra % 25 oranıyla siyasi partiler, % 21 ile medya
kuruluşları gelmektedir. Diğer bir dayanak noktası olarak kabul edilen uzmanlar ise, Yenişafak
gazetesinde görüşüne hiç başvurulmazken, 8 haberle en fazla referans gösteren Birgün gazetesi
olmuştur. Özellikle siyasi haberlerde kaynağın dayanağı çok fazla önem arz etmektedir. Okuyucu,
okuduğu bir haberin kimin ya da hangi yetkilinin görüşüne başvurulduğunu merak etmektedir. Bu
merak onun ya habere güvenmesini sağlayacak ya da hiç okunmamış sayacaktır.
Tablo. 13 Gazetelere Göre Habere Ait Değişkenler
Habere Ait
Değişkenler

Gazeteler
Hürriyet
Yenişafak

Cumhuriyet

Birgün

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Haberde ağırlıklı
yorum yapılmıştır
Metin inandırıcı bir
özellik
göstermektedir
Metin kışkırtıcıdır

6

31,6

6

26,1

8

28,6

1

5,0

21

21,8

2

10,5

3

13,0

3

10,7

7

35,0

15

18,2

2

10,5

0

0

4

14,3

10

50,0

16

19,4

Başlık ve metin
arasında ilişki vardır
Olay tüm boyutları
ile açıklanmıştır
Metin ayrıntıya
boğulmuştur
Haber nesneldir

5

26,3

4

17,4

2

7,1

0

0

11

10,2

1

5,3

6

26,1

1

3,6

0

0

8

9,1

0

0

2

8,7

6

21,4

0

0

8

9,1

Toplam

3

15,8

2

19

100,0

23

8,7
100,0

4
28

14,3

2

100.0 20

10

11

12,2

100,0

90

100.0

Gazetelere göre habere ait değişkenler Tablo 14’de yer almaktadır. Tabloda her bir özelliğin sayısal
değeri ve yüzdeleri verilmiştir. Tabloya göre, ‘Cemal Kaşıkçı’ haberlerinin % 21’inde yorum
yapılmıştır. Haberlerin % 18’i inandırıcı özellik taşımaktadır. Haber başlıkları ve metinler arasındaki
ilişkinin % 10 oranında uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Haber metninin kışkırtıcı olması yönünde en
fazla yayın yapan 10 haberle Birgün gazetesi olurken, Hürriyet gazetesinde böyle bir habere
rastlanmamıştır. Ayrıca haber metninin nesnel olması ve olayın tüm boyutları ile açıklanması
konusunda tüm gazeteler birbirine yakın yayın yaptığı anlaşılmıştır.
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Sonuç
Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ulusal basında yer alış şekli ve politik psikolojik analizinin
yapıldığı bu çalışmada Türkiye’de günlük olarak yayınlanan dört ulusal gazetenin 2- Ekim 2- Kasım
tarihleri arasındaki yayınları analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ulusal basının
gündemi ile siyasal ve diplomatik gündem örtüşmekte, siyasal kriz ve uluslararası gelişmeler haberlerin
ana konusunu oluşturmaktadır.
Yayınlanan haberlerin niteliklerinde iki başlık karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki gazetelerin Cemal
Kaşıkçı haberlerinin açıklama niteliğinde olduğu diğeri ise, eleştiri niteliğindeki haberlere çok fazla
yer verilmesidir. Bu bağlamda ulusal basın bir yandan Kaşıkçı haberleri hakkında kamuoyuna
açıklamada bulunurken, diğer yandan konuyla ilgili haberlere mesafeli yaklaşarak eleştirel bir tavırla
okurları konu hakkında detaylı düşüncelere yöneltmiştir. Bu anlamda ulusal basının yönlendirici
yönünün ortaya çıktığı bir kez daha görülmüştür. Cemal Kaşıkçı ile ilgili haberlerin girişi ilk sayfada
manşet ya da sürmanşette, görsel unsurlarla birlikte kullanılarak gündemde ön sıraya taşınmakta,
ayrıntılar ise iç sayfalarda verilerek okuyucular ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmektedir. Haberin
aktörlerini ise, ağırlıklı olarak devlet başkanları oluşturmaktadır.
‘Cemal Kaşıkçı’ olayı ile ilgili süreç, kuşkusuz haberlere de yansımaktadır. Bu sebeple haberin hangi
karara ilişkin olduğu ayrıca önem taşımaktadır. Mesela bir gazetede haberin içeriğinde örtülü mesaj
olduğu düşüncesini vurgulayan haberlerin yayınlanması daha çok gündeme geleceğini işaret
etmektedir. Bu bağlamda dört gazetede Kaşıkçı ile ilgili haberlerde örtülü bir mesajın olduğunu
yayınlarına yansıtmışlardır. Gazeteci Cemal Kaşıkçı haberlerinin temsil ediliş şekli olarak ise, tüm
gazetelerin ortak noktada buluştuğu ‘öldürülme’ üzerinde bir söylem dili kullanılmıştır.
Kaşıkçı olayının uluslararası bir konu olmasından dolayı yayınlanan haberlerde dış müdahalenin
varlığının olup olmaması üzerinde durulmuştur. Söz konusu gazetelerin tamamı böyle bir müdahalenin
olduğunu haberlere yansıtmışlardır. Ayrıca Kaşıkçı olayının Türkiye’de olmasından dolayı diplomatik
girişimler sorgulanmıştır. Bu kapsamda gazeteler temsil ettiği ideoloji ve siyasi tavırlarına göre
Türkiye’nin bir girişimde bulunduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Sonuç olarak, ulusal basın bir
aylık zaman diliminde gazeteci ‘Cemal Kaşıkçı’ ile ilgili haberleri bir siyasal gündem olarak medya
gündemine taşıdığı görülmüştür.
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FİLM TANITIMINDA SOSYAL MEDYANIN
BİRİNCİL ARAÇLARI
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SAYICI
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
ÖZET
Günümüzde sinemanın sanat mı, yoksa eğlenceye hizmet eden bir endüstriyel ürün mü olduğu
tartışmaları hız kazanmıştır. Hangi açıdan bakılacak olursa olsun sinema filmlerinin geniş bir kitleye
ulaştırılması amacıyla halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmaların başarıyla yapılması durumunda yapım şirketleri, yönetmenler, sanatçılar...vs. daha geniş
bir seyirciyle filmlerini buluşturarak hem maddi hem de manevi anlamda istediklerini elde
edebilmektedirler.
Sinema seyircisine ulaşmanın ilk yolu doğru halkla ilişkiler çalışmalarından geçmektedir.
Filmle ilgili medyada yer alan haberler ve röportajlar sayesinde seyirciler filmin varlığından haberdar
olmaktadırlar. Halkla ilişkiler çalışmalarının ardından ise en önemli noktalardan bir diğeri reklam ve
tanıtım çalışmalarıdır. Gerek yazılı, gerekse görsel ve sözel medyada ve ortamlarda filmle ilgili
yapılacak reklamlar, ilanlar, duyurular halkın filmle ilgili bilinirliliğini arttırmaktadır.
Tüm dünyada her alanda ivme kazanan gelişim ve değişim süreci kaçınılmaz olarak iletişim
araçlarının ve yöntemlerinin kullanımına da yansımaktadır. Çift taraflı bir iletişim olanağı sunan yeni
iletişim teknolojileri hem kurumsal hem kişisel hem de ürünsel anlamda yeni kapılar açmaktadır. Yeni
iletişim teknolojileri ve de yeni medya olarak tanımladığımız internete dayalı iletişim yöntemleri
sinema filmlerinin reklam ve tanıtımına da avantaj kazandırmaktadır.
Bu çalışmanın en büyük amacı sinema filmlerinin seyirciye hangi yollarla tanıtıldığını, nasıl
reklam çalışmaları yapıldığını hatırlatırken, yeni medyanın sinema tanıtımına ne gibi katkılar
sağlayacağını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Reklam, Tanıtım, Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Sosyal Medya
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SUMMARY
The argument on the nature of cinema, suggesting whether it’s a form of art or an industrial
product serving the entertainment sector has accelerated. In both cases, it is a necessity to do the public
relations, advertisement and introduction works of the movies in order to make sure they reach to a
large audience. Production companies, directors, artists, etc… can make sure their movies can reach
with a larger scale of audience as a result of successfully accomplishment of those works and get both,
material and emotional satisfaction.
First way of reaching to cinema audience is through the right public relations works. Audience
gets informed about the existence of the movie through its news & interviews on media. Following the
public relations works, one of the most important points is advertising and introduction operations.
Advertisements and announcements on written, visual and audial media increase the awareness of the
public about the movie.
Change and progress process accelerating globally inevitably changes the use of
communicational tools as well. New communication technologies enabling an interactive
communication are opening new scopes in terms of institutional, personal and product wise. New
communication technologies and internet based new communication methods, as well call the new
media, and are adding advantages to the publicity of cinema movies.
The biggest purpose of this work is presenting what kind of additions the new media can offer
to the cinema publicity, while reminding through which channels cinema movies are being introduced
and how the advertising works are being done.
Keywords: Cinema, Commercial, Advertising, Public Relation, Social Media
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GİRİŞ
Bilindiği üzere sinema hem 7. sanat dalı, hem de tüm dünyayı avucunda tutmayı başaran

bir

eğlence anlayışıdır. Her yıl binlerce film çekilmekte, özel galalar, ödül törenleri, festivaller, yarışmalar
yapılmaktadır. Dünyada yaşayan ortalama seyircinin her yıl ortalama 2-3 kez sinema salonunda film
izlediğini de düşünülecek olunursa sektörün ne kadar büyük bir maddi yatırım yaptığı ya da kazanç
sağladığı görülebilmektedir. Ülkemizde geçen yıl 60 milyona yakın bilet satılmıştır. Bu durum
sinemada tanıtım ve reklamın da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Her alanda olduğu gibi sinemada da reklamın önemi çok büyüktür. Çekilen her filme mutlaka
bir reklam ve tanıtım bütçesi ayırmak gerekmektedir. Seyircinin filmden haberdar olması için filmin
içeriğiyle de ilintili olarak doğru reklam mecralarına doğru frekanslarla yatırım yapılması
gerekmektedir.
Public Relations yani Türkçe anlamıyla “Halkla İlişkiler” olarak adlandırılan kavram görüş ve
davranışları etkileyerek, kurum/ürün/kişi kimliği üzerine bir anlayış yaratan ve algılamaya sahip çıkan
bir ilişkiler silsilesi olarak tanımlanabilir. PR’ın amacı; itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve
düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir. Halkla İlişkiler faaliyetleri, bir organizasyon ile hedef
kitlesi arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla yapılan, önceden planlanmış çalışmalar bütünüdür.
Burada organizasyon; özel bir firma, kamu kurumu, sivil toplum örgütü, kişi ya da bir sinema filmi de
olabilir.
Filmin pazarlama/tanıtım aşamasında geleneksel bir basın halkla ilişkiler çalışması
yürütülürken bir yandan da sosyal medyada sağlam adımlar atmak gereklidir. Özellikle son beş yılda
hem yurt dışı hem yurt içi örneklerine bakıldığında sinema seyircisinin hangi filme gideceğinin kararını
vermesine en büyük etkenlerden biri sosyal medya çalışmaları olmuştur. Sosyal medya için yapılan
tanımlar arasında en sık; insanların fikirlerini, görüşlerini, deneyimlerini, perspektiflerini paylaşmak
ve birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için kullandıkları online platformlar ifadesi kullanılmaktadır.
Sosyal medya, bloglardan vikilere, fotoğraflardan videolara kadar çeşitlilik gösteren ve insanların
çevrimiçi paylaşımlarının, etkileşimlerinin ve yorumlarının ana platformudur. Bu üç önemli başlık
doğru bir şekilde kullanıldığında filmin başarıya ulaşması oldukça muhtemeldir.
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Yeni Medyanın Tanımlanması ve Tartışılması
Yeni medyanın geleneksel iletişim araçlarından en büyük farkı, sayısal teknolojiyle çalışıyor
olmalarıdır. Sayısal ağların karşılıklı bağlanabildiği çoklu ortamları içeren yeni iletişim teknolojileri
hem bilgi işlem, hem de haberleşme, telekomünikasyon, yayıncılık yapılarını bir arada bulundurur.
Yeni medya araç ortam farklılıklarını da bir potada eriterek ortadan kaldıran, sayısal ağlarla karşılıklı
iletişimi sağlayan sosyal iletişim araçlarıdır (Törenli, 2005: 88). Karşılıklı iletişimi geleneksel medyaya
oranla daha olanaklı kılan yeni medya aracılığıyla her birey kendi görüşlerini birçok kişiye iletebilir.
Büyük holdinglerin ve devletin denetiminden bağımsızlaşarak tek bir merkezi olmayan, çoğulcu bir
iletişim modeli mümkün olur. Bir başka deyişle dev medya kuruluşlarının gücü belli bir oranda kırılır,
politik iletişim belli merkezlerin tekelinden çıkar ve hem kaynağı, hem içeriği, hem de etkileri
açısından çeşitlilik kazanır (Kellner, 2004: 718).
Etkileşimin artmasına yönelik şu öneriler getirilebilir;
- İki yönlü iletişim tüm katılımcıların etkin olarak iletişimde bulunmalarını sağlayacaktır.
- Katılımcıların taleplerini karşılaması açısından iletişim zamanlamasının esnek olması önemlidir.
- İletişim çevresi bir mekan hissi yaratabilmelidir.
- Katılımcılarda, iletişim çevresi üzerinde daha fazla denetim sahibi oldukları algısı olmalıdır.
- İletişim katılımcılar için yanıt verilir olmalıdır.
- İletişimin hedefi katılımcılar için ikna etmekten çok bilgi alışverişi odaklı olmalıdır.
Solis, herkesin sosyalleşmiş medyaya aslında sahip olduğunu; bir başka deyişle konuşmanın
her yerde olabildiğini, tek bir kişi veya işletme tarafından tanımlanamaz, yönlendirilemez ve
denetlenemez olduğunu; bu doğrultuda daha büyük bir üretim içinde kişilerin katılımcı olduğunu
vurgulamaktadır. Bu kapsamda medya şirketleri de sosyalleşen ekosisteme uyum sağlamak adına yeni
yöntemler geliştirme mücadelesine girmektedirler. Yeni çıkan ve gelişen bir medya, var olan kurum
kültürüne nüfus ettiğinde işgücü kültürü ve tutumlar da değişmeye başlamaktadır. Genel politikalar,
lobicilik, hırslar ve çelişkiler bir yana, var olan süreçlerin ve sistemlerin yeni medyaya uyum
göstermesi ve sosyalleşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bir başka deyişle, Web 2.0’in sosyal bilgi işlem
ve işbirliğine olanak sağlamasıyla beraber şirket altyapıları, iş paradigmaları, değerler zinciri ve iş akışı
da kaçınılmaz şekilde değişmiştir. Süreçler ve yöntemler, verimlilik ve yenilik için yeni fırsatların
araştırılması amacıyla mercek altına alınmıştır (Solis, 2010: 281, 297). Etkileşimin temel taşını
oluşturan içerik paylaşımının yanı sıra, sosyal paylaşım ağlarında etkileşimi oluşturan diğer öğeler de
profil sunumu ve farklı kişilerle olan bağlantıların açık bir şekilde ortaya konması, hem iletişime yeni
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kişileri dahil etme hem de tanıdıkları bir araya getirme olanağı yaratması olarak tanımlanabilir (Toprak
ve diğerleri, 2009: 29).
Schmitt ve Simonson internette üretilen halkla ilişkiler etkinliklerinin temel amaçlarını şöyle
sıralamıştır (Yurdakul, 2006:198);
- İnsanların yalnızca bir dokunmayla, ilgili işletmenin ürün, hizmet, marka, vb. bilgilere erişimlerini
sağlamak,
- İşletmenin kimliğini yaratmak ve sunmak,
- İşletmenin misyon ve vizyonunu aktarmak,
- İçerik yönetimindeki farklılaştırmalarla birebir satışların gerçekleştirilmesine destek vermek,
- Hizmet gruplarını çeşitlendirerek sunmak,
- Hedef kitleleri belirleyerek, potansiyel kullanıcılara erişmek,
- Web sitelerini yapılandırmak, çalıştırmak ve denetlemek,
- Stratejik yönetim sürecine destek vermek,
- İçsel ve dışsal iletişimi etkin kılacak stratejiler belirleyerek uygulamak,
- Marka yaratmak veya marka birliğini artırmak,
- Müşteri sadakati sağlamak,
- Kriz yönetimini aktifleştirmek,
- Reaktif iletişim biçimini yaygınlaştırmak,
- İşletme ve marka için değer yaratmak,
- Müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak mükemmel ürünler ve yararlı hizmetler
yaratılmasına destek vermektir.
Hem resmi hem resmi olmayan iletişim kanalı olarak ikili tabiata sahip internetle beraber halkla
ilişkiler uzmanlarının mesleki beceri ve işlevlerini genişletmeleri gerektiği dile getirilmektedir. Çakım,
bu beceri ve işlevlerin geliştirilmesinde altı unsura dikkat çekmiştir (Çakım, 2007: 141-143):
1. Çevrimiçi yer alan bir hikayenin değerini ölçmek için iletişim uzmanlarının çevrimiçi izleyici
ölçümlerinde yeterli beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için şu tarz soruların yanıtlarını
bulmak gerekir; Web sayfası günde kaç ziyaretçi çekiyor? Site trafiği en üst seviyeye ne zaman
ulaşıyor? Hangi içerik alanları daha çok ilgi çekiyor? Çevrimiçi izleyici üyeleri kimler ve bunlardan
hangileri etkili? Hangi içerik izleyiciyi sitede uzun süre tutabiliyor? Hangi hikayeler daha sık
paylaşılıyor?
2. Google, Yahoo, MSN gibi çevrimiçi arama motorları güncel etkinlikleri ve haberleri en iyi
kaynaklardan edinmek isteyen izleyicilerin ilk başvurduğu yerlerdir. Çevrimiçi hedef kitleye
ulaşabilmek için web sitelerinin bu en sık kullanılan arama motorlarının en üst sıralarında yer almalıdır.
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Dolayısıyla iletişim uzmanları şirket web sayfasının içeriğini geliştirirken şu konular dikkate
alınmalıdır: İlgili konu arama motorlarında ne kadar süre erişilebilir olmaktadır? İzleyici konuyla ilgili
anahtar kelimeyi girdiğinde arama motorunda ilgili içerik hangi sırada yer alıyor? Kimler konuya
bağlantı veriyor? Arama yapıldığında sonuçlarda çıkan rakip içerikler hangileri?
3. Pek çok yayıncı çevrimiçi ve çevrimdışı okuyucularına haber sağlamak için tüm gün haber akışını
takip etmektedir. Dolayısıyla medya ilişkileri uzmanları internet gazetecileriyle ilişkilerini etkin
sürdürmek durumundadır. Etkili çevrimiçi gazeteciler kimlerdir? Çevrimiçi gazetecilerin bilgi
paylaştıkları blogları var mıdır? Çevrimiçi yayınlanan hikayelerin diğer çevrimiçi ve çevrimdışı
yayınlarda da yer alması mümkün olabilir mi? Geleneksel bir haber çıktısında yer alan hikayeyle
karşılaştırıldığında ilgili haberin çevrimiçi yer alması ne kadar önemlidir? Bu soruların
değerlendirilmesi önemlidir.
4. Bir kriz durumuyla karşı karşıya gelindiğinde tercih edilecek en iyi yol ilgili bilgiyi açık ve net
şekilde tüm kilit paydaşlara iletmektir. Çevrimiçi bir kriz iletişimi stratejisi geliştirirken şu sorulara
başvurmak gerekmektedir: Bilginin ne kadarı paylaşmaya uygundur? İçerik ne kadar sıklıkta
güncellenmelidir? Krize yanıt web sitesinde nasıl yer almalıdır? İş çevresindeki izleyicilerin doğru
bilgiye kolayca erişmeleri için ne tür araçlar kullanılmalıdır?
5. Yeni gelişmeler hakkında güncel kalmak ve becerilerini geliştirmek isteyen halkla ilişkiler
uygulayıcılarının şu soruları dikkate almaları gerekmektedir: Bir bilgiyi doğru izleyiciye dağıtmada
hangi yeni teknolojiler yardımcı olabilir? İletişim hedeflerine ulaşmak içi hangileri en etkili olur?
6. Kamular, haberlerin doğruluğunu teyit etmek için çevrimiçi ve çevrimdışı olarak hem geleneksel
hem alternatif pek çok bilgi kaynağını aynı zamanda kullanmaktadır. Kamu bilincinde hem çevrimiçi
hem çevrimdışı bilgi bir arada kaynamakta, fikirleri biçimlendirmede her iki yol da eşit derecede katkı
sağlamaktadır. Dolayısıyla iletişim stratejilerini geliştirirken şu sorular üzerinde düşünmek
gerekmektedir: Çevrimiçi yer alan bir bilgi paydaşların çevrimdışı konuşmalarını nasıl etkilemektedir?
Çevrimdışında yer alan bir bilgi izleyicilerin çevrimiçi içeriğini nasıl yönlendirmektedir? İzleyiciler
çevrimiçi ve çevrimdışı bilgiyi ayırmakta mıdır? Çevrimdışı bilgiye çevrimiçi içerikten daha mı çok
değer verilmektedir?
Broom ve çalışma arkadaşlarına göre yeni medyayla beraber kitle iletişim araçlarının
çeşitlenmesi nedeniyle halkla ilişkiler, iletişimin kişilerarası kanallarına doğru değişim göstermektedir.
Kent ve Taylor, bunun halkla ilişkilerin kuramsal gelişimi açısından heyecan verici olduğunu
söylemektedir. Çünkü bu değişim, daha sonraki kuramsal gelişim için çok büyük olanakların
sinyallerini vereceğini vurgulamaktadır. Bununla beraber yazarlar diyalogun her derde deva
olmadığına da dikkat çekerek diyalogsal yaklaşımın bir örgütü etik olarak davranmaya zorlamadığını,
hatta bazı durumlarda bunun uygun olmadığını da vurgulamaktadır (Kent ve Taylor, 2004: 31, 32).
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Kaliteli ve düzgün diyalog beş özelliği içermektedir;
Karşılıklılık: Örgütlerin ve kamunun kaçınılmaz olarak bağlanması demektir. Küreselleşme sayesinde
bir ülkede olanlar diğer ülkelerin kamu-örgüt ilişkilerini de etkilemektedir. Dolayısıyla örgütlerin,
iletişim çabalarının etkinliğini planlarken, yürütürken ve onlara değer biçerken iletişim perspektiflerini
genişletmeleri gerekmektedir. Karşılıklılığın önemli özellikleri işbirliği ve eşitlik ruhudur.
Yakınlık: Örgütler için diyalogsal yakınlık, onları etkileyen durumlarda danışılan kamular, kamular
için ise örgüte yönelik taleplerini açıkça ifade edebilme isteği olarak tanımlanmaktadır. Tarafların
paylaşılan alanda karşılıklı konuştuğunu savunan varlığın yakınlığı; diyalogun geçmişi ve şimdiki
zamanı anlamayı içeren, gelecekteki ilişkiler üzerinde bir öngörü sahibi olmayı gerektiren özelliğini
tanımlayan dünyevi akış ve diyalogun tarafların birbirini kabul edecek şekilde tüm benliklerini
karşılarındakine vermeye istekli olmaları koşulunu tanımlayan bağlılık yakınlığın, diyalogsal değişim
sürecini açıklayan üç özelliktir.
Empati: Empatik iletişim, uygulayıcıların kendilerini diğerlerinin yerine koyarak iletişimlerini
gerçekleştirmeleri açısından önem taşımaktadır. Diyalogun bu özelliği, diğerlerinin desteklenmesi,
toplumsal yönelim ve doğrulanması olarak açıklanmaktadır.
Risk: Tüm örgütsel ve kişilerarası ilişkilerdeki kesinlik biraz risklidir. Riskin diyalogsal değişimlerde
tahmini üç özelliği; “kırılganlık”, “beklenmeyen acil sonuçlar” ve “yabancı ötekiliğinin farkına
varma”dır.
Bağlılık: Diyaloğun son ilkesi olarak tartışılan bağlılık, diyalogsal çarpışmanın üç özelliğini tarif
etmektedir; gerçeklik ve hakikilik, karşılıklı konuşma bağlılığı ve yorum yapma bağlılığı (Kent ve
Taylor, 2004: 32-43).
Yeni Medya Mecraları
Yeni medya’yı sadece internet kavramı ile sınırlandırmak mümkün değildir. Bildiğimiz
geleneksel iletişim araçları olan gazete, televizyon, radyo, dergi, broşür, el ilanı gibi özgeçmişleri yazılı
tarihe dayanabilen kitle iletişim araçlarının dışında kalan ve pazarlama dilinde gerilla, ambient, dijital,
sosyal medya, advergame gibi terimlerle anılan birçok kavram yeni medya kavramını oluşturan
pencerelerin içinde kendi belirleyici özellikleri ve benzersiz duruşlarıyla var olmaktadırlar. İnternetin
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1940’lar ve 50’ler arasındaki televizyon reklamlarının yarattığı etki ile aynı etkiyi yarattığı
söylenemeyebilir. Ancak arada kalan diğer medya araçlarına nazaran çok daha etkili olduğunu
belirtmek gerekir (Cappo, 2003: 189). Günümüzde iletişim ortamları topyekûn Yeni Medya olarak
adlandırılmaktadır. Bu kavram 1970’lerde, bilgi, belge, ve iletişim tabanlı araştırmalarda sosyal,
psikolojik ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ortaya atılmıştır.
70’li yıllarda telaffuz edilmeye başlayan bu kavram, sonraki yıllarda hızlı bir gelişim kaydeden
bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte genişleyerek, farklı boyutta bir anlam kazanmıştır (Öğüt,
2005: 1).
Medya biliminde önemli düşünürlerden biri kabul edilen Pierre Levy, internet ortamı için “Hiç
kimse her şeyi bilemez, ancak herkes bir şeyler bilir, bütün bilgi ve ilim insanlıkta bulunmaktadır.”
görüşünü savunmaktadır. Bu ortak aklı oluşturan sanal ortam topluluğu üyelerine hep birlikte yükselme
fırsatı vermektedir. Kurumların yeni medyada özellikle sosyal medya sitelerinde gerçekleştirdikleri
iletişim çalışmaları esnasında gerçekleşen olaylara karşı gösterdikleri tepkiler, reklamcılığın bu yeni
mecrasında sağlam stratejiler yaratmanın önemini vurgulamaktadır. Levy’nin bahsettiği bu bilgi
topluluğu insanlara medya yapımcılarının karşısına daha güçlü ve isteklerini kabul ettirebilecek bir
şekilde oturma fırsatı vermektedir. Levy, bahsettiği bilgi topluluğunun değişmesi istenmeyen ve
engellenmeye çalışılan birçok kavramı değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu ileri sürmektedir
(Jenkins, 2006: 27).
“Televizyon tekdüze, pasif ve kısıtlı zamana sahip olan bir mecradır. Televizyonda zaman
kısıtlıdır tüketicilerinse reklamınızı doğru bir şekilde izleyebilmesi için uygun bir zamana ihtiyacı
vardır. İnternete erişmekse her zaman mümkündür.” Stern, bu karşılaştırma sonucunda yeni medya’nın
hedef kitleye ulaşmada çok daha doğru bir tercih olduğunu vurgulamaktadır (Stafford, 2005: 5).
Yeni medya kavramının olgunlaşmasında, bugünden geçmişe doğru bir sıralama yapmak
gerekirse; internet, ardından bilgisayar teknolojilerinin iletişim araçlarına getirdiği yenilikler büyük
paya sahiptir. Reklamcılığın bir mecra olarak kullandığı yeni medya kavramında ise interaktiviteyi
insan hayatına adapte eden ve oluşan bu algıyı hedef kitlesini ikna etmekte, farkındalık yaratmada ve
bilinçaltına yerleştirmede kullanan bir ortamdan söz edilebilir. Ekranların ve görsellerin yazılı dil
iletişiminde giderek daha çok kullanılması bu yöntemin içeriğinde ve fonksiyonlarında önemli
değişiklikleri beraberinde getirecektir. Bu durum insan hayatında derin etkiler yaratarak kültürü ve var
olan bilginin içeriğini değiştirecektir. Önümüzdeki süreçte güç ilişkileri iletişimin etkisiyle
şekillenecektir. Bütün engellemelere karşın demokratik düzen potansiyeli önlenemez bir şekilde gücün
karşısında yükselecektir. Değişimin kaçınılmaz sonuçları politika, ekonomi, sosyal, kültürel,
kavramsal ve epistemolojik alanlarda gerçekleşecektir.
Yeni medya ortamları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar;
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• Kullanıcının katılımına izin veren bir yapı,
• Çok yönlü iletişim imkânı,
• İçerik üzerinde kontrol imkânı,
• Multimedya özelliği,
• Kişiselleştirme (Tezcan ve diğerleri, 2010: 73).
Facebook
Sosyal medya kavramının dünyada yayılmasını sağlayan, Mark Zuckerberg'in kurduğu, en
önemli internet oluşumlarından biri olan Facebook’un dünya genelindeki kullanıcı sayısı 2019 yılının
son çeyreği itibariyle 2.5 milyar kişidir (https://www.statista.com/statistics/264810/number-ofmonthly-active-facebook-users-worldwide/, Erişim Tarihi: 01.02.2020) Facebook’un resmi kuruluş
tarihi 4 Şubat 2004'tür. (http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?sk=info, Erişim Tarihi:
01.02.2020). Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’nde okurken boş zamanlarında bilgisayarı
başında üniversite öğrencilerinin internet üzerinden tanışmasını sağlayacak, sosyal ağ mantığında bir
internet sitesi oluşturma fikrinden yola çıkmıştır. Bu süreçte Zuckerberg’e, Eduardo Saverin isimli bir
yatırımcı finansal anlamda destek de sağlamıştır. Üniversitede gittikçe popülerleşen sitenin gelişimine
aynı üniversitede öğrenci olan Dustin Moskovitz ve Chris Hughes’de katkıda bulunmuştur. Ünü
üniversite dışına taşan Facebook diğer üniversiteler arasında da yayılmıştır. Bir süre sadece
Amerika’daki üniversitelere açık olan site daha sonra bu sınırı kaldırarak dünyaya açılmıştır.
Facebook’da insanların yapabilecekleri işlemler neredeyse tüm sosyal ağ mecraların
toplamından daha fazladır; Site içinde yapılan arama sonucunda karşılaşılan, sosyal çevreyle bağlantı
kurma, yaş, cinsiyet, yaşanılan bölge, eğitim, ilgi alanları gibi kişisel bilgileri paylaşabilme, bireysel
olarak oluşturulan veya başka kaynaklardan edinilen yazı, fotoğraf, video gibi içeriklerin paylaşılması,
site üzerinden sohbet imkanı, bireysel/kurumsal içerikli sayfa, grup, etkinlik oluşturarak, bu sayfalara
Facebook kullanıcılarını davet etme, sayfa vasıtasıyla oluşturduğunuz içerikleri kullanıcılarla
paylaşma ve organizasyon/etkinlik oluşturma, site içerisindeki sosyal, ticari, siyasi..vb. birçok amaçla
oluşturulmuş grup veya sayfaya üye olma, bu sayfalarda içerik paylaşma imkânının yanı sıra bu
sayfalar tarafından oluşturulan etkinliklerden haberdar edilme, site içeriğinde oluşturulmuş
uygulama/oyunları oynama ve arkadaşlarınızı davet etme... Bunların haricinde ücretli olarak da site
içerisinde oluşturulmuş uygulama/oyunları, içerik sahibi tarafından belirlenen ücret karşılığında
oynayabilme ve sayfalarda reklam için ayrılmış bölümlere site yönetimi tarafından belirlenen ücret
karşılığında reklam verebilme imkanları sunulmaktadır.
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Twitter
Site üzerinde oluşturulan profil ile yine site üzerinde profil oluşturan diğer gerçek ve tüzel
kişilerin paylaştığı iletilerin takip edilebildiği Twitter’ın en belirleyici özelliklerinden biri,
kullanıcıların bir seferde paylaşacakları iletinin en fazla 140 karakter içermesi gerekliliğidir. Bu
özelliğiyle Twitter, sosyal medya mecraları içerisinde mikroblog olarak adlandırılan grupta yer
almaktadır. Twitter'da yazısal içerik haricinde, fotoğraf, link ve video paylaşımı da yapılabilmektedir.
Twitter, kurulmasını izleyen dönemde kurumlar, markalar tarafından müşterilerle birebir iletişim
kurma aracı olarak kullanılırken, televizyon, radyo, internet siteleri gibi iletişim mecraları tarafından
hem bilgi paylaşımı hem de kullanıcı yorumları alabilmek adına aktif olarak kullanılma yoluna gidilmiş
ve bir kitle iletişim ve pazarlama aracı haline de gelmiştir. Twitter’ın 2019'un ilk çeyreği itibariyle
dünya

çapında

330

milyon

civarında

aktif

kullanıcısı

bulunmaktadır

(https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/, Erişim Tarihi:
01.02.2020).
Instagram
2010 Ekim’de, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk olarak IOS (iPhone-iPad) için
geliştirilen, sahip olduğu kaliteli filtreler ve sosyal ağ özellikleri ile kısa zamanda oldukça popüler olan
bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır. San Francisco, California’da geliştirilen uygulama, 2018 yılında
1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmıştır. (https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthlyactive-instagram-users/, Erişim Tarihi: 01.02.2020). Instagram’ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal
medya platformları ile entegre çalışması da yatmaktadır. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar
Facebook, Flickr, Twitter, foursquare ve Tumblr üzerinden paylaşılabilmektedir. Instagram, Nisan
2012′de Facebook tarafından 1 milyar Dolara satın alınmıştır. Bu uygulamayı ve arkasındaki sosyal
ağı bu kadar cazip kılan; kullanıcıların çektikleri fotoğrafları üzerinde çok pratik bir şekilde çeşitli
filtrelerler kullanarak, profesyonel görünüme sahip fotoğraflar yaratabilmeleri yatmaktadır. En basit
ve sıradan bir fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efekt ile can alıcı hale gelebilmektedir.
Youtube
2005 yılında kurulan site, internet üzerinden video izleme ve paylaşma hizmeti sunmaktadır.
Herkese açık ve ücretsiz olan Youtube'da kullanıcılar kendi çektikleri veya paylaşmak istedikleri
herhangi bir videoyu da siteye yükleyip yayınlayabilmektedirler. Bunun yanında kurumlar site
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üzerinde kendilerine ait oluşturdukları sayfalar üzerinden video yayını yapabilmektedirler. Her türlü
videonun altında, videoyu yayınlayan kullanıcı izin verdiği sürece yorum yapılabilmektedir. Youtube,
Google tarafından satın alınmıştır. Youtube'da 80 milyonun üzerinde video bulunmakta, 2 milyar kişi
tarafından

yaklaşık

100

ülkede

aktif

olarak

kullanılmaktadır.

(https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html, Erişim Tarihi: 01.02.2020)
Snapchat
Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş,
platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanıcıların
birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlar. Kişiye özel gönderilen dosyalar,
gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) 2 defa
görüntülenebilir. Hikâyeye eklenen fotoğraf ve videolar ise gönderen kişinin daha önceden belirlediği
süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) istenildiği kadar görüntülenebilir. Ücretsiz olan bu uygulama
iOS ve Android platformları üzerinde çalışabilmektedir. Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihinde
yayınlanmıştır. Kullanıcılarının %70’ini kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD ve İngiltere'de
tercih edilmektedir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Snapchat, Erişim Tarihi: 10.03.2020)
Tiktok
TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve
paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da
ByteDance tarafından piyasaya sürülen Asya'da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere
de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline
gelmiştir. Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15
saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 500 milyondan fazla global
kullanıcıya ulaşmayı başarmıştır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/TikTok, Erişim Tarihi: 10.03.2020)

Google +
Stanford Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimlerini sürdürürken “Black Rub” isimli bir internet
sayfası kuran, Larry Page ve Sergey Brin’in amacı internet ortamında bir arama motoru yaratmaktır.
1998 yılına gelindiğinde ikili bu fikri resmiyete döküp günümüzde Google adıyla bildiğimiz şirketi
kurmuştur (https://tr.wikipedia.org/wiki/Google, Erişim Tarihi: 05.03.2020) İnternet alanında
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gerçekleştirdiği birçok satın alma ile büyüyerek yoluna devam eden Google tam bir başarı hikâyesi
çizmektedir. Google son olarak, sosyal ağların dünya genelinde kullanıcı sayısındaki inanılmaz
derecedeki artış trendinden kendine düşen payı almak üzere, 28 Haziran 2011’de Google+ isimli kendi
sosyal ağ sitesini yarattığını duyurmuştur. Temelindeki kullanım özellikleri, ilk çıktığı yıllarındaki
Facebook’un prensibine dayandırılabilecek bir yapıya sahip olan Google+’ta; arkadaşlar, aile,
tanıdıklarım ve izlediklerim başlıkları ve kendi oluşturabileceğiniz başlıklar altında, izlemek
istediğiniz kişi ve kurumları gruplandırmanızı sağlarken, fotoğraf, video, lokasyon ve kendi kişisel
bilgilerinizi profil sayfanızda paylaşma imkanını da kullanıcılarına sunmaktadır.
Forum ve Sözlükler
Forum yapısı, internet terimleri arasında; sosyal ağlar, sosyal medya gibi daha sonradan ortaya
çıkan birçok kavramın başlangıcını oluşturmaktadır. Forum sözcüğünün kökeni Romalılara
dayanmaktadır ve halkın devlet sorunlarını konuşmak ve çözüme ulaştırmak için toplandığı yer
anlamına gelmektedir. İnternette oluşturulan forumlar birçok konu hakkında, kullanıcılar tarafından
oluşturulan içerik barındıran bir yapıdan meydana gelmektedir. Her türlü içeriği bünyesinde barındıran
forumlar bulunduğu gibi, yalnızca tek bir ilgi alanı hakkında paylaşımda bulunmak amacıyla
oluşturulmuş forumlarda mevcuttur. Kullanıcılar üye oldukları bu ortamlarda, forum yöneticisi
tarafından onaylanan ve açılan başlıklar altında merak ettikleri ilgilendikleri alanlarla ilgili, tartışma
mantığında yürüyen bir ağ oluşturarak bilgiye ulaşmaya çalışır ve kendilerinde bulunan bilgileri bu
ortam aracılığıyla aynı konuyla ilgilenen diğer kullanıcılara aktarırlar.
Sözlükler, sözlük yöneticileri tarafından yazar olarak sözlüğe kabul edilmiş kullanıcıların;
gündelik olaylardan, geçmişten, gelecekten, müzikten, spordan, siyasetten ve yaşama dair her türlü
konudan beslenerek açılan başlıkların altına, entry olarak adlandırdıkları yazıların girildiği internet
ortamıdır. Sözlüklerde girilen bu entryler bir konu hakkındaki bilgi olabildiği gibi açılan başlıkta,
yazarın kendi düşüncesini yansıtan içerikler de olabilmektedir.
Bloglar
Blog kavramı Türkçe’ye dijital günlük olarak çevrilebilir. Blog kullanıcıları ya da yazarları
olarak da adlandırılabilecek olan bloggerların artması ve blogların 1990’lı yılların sonlarında
popülerleşmesiyle, internet üzerinde kendi bloglarını açmak isteyen kullanıcılar için birçok ücretsiz
blog sayfası sağlayıcısı piyasada yer almıştır. Blogspot, Blogger, Googleblog, Blogspot bunlardan
birkaçıdır. Kendi ilgi alanı ve meslekleri hakkında yazan blog sahipleri olduğu gibi gündemden alıntılar
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yapan blog sahipleri de vardır. Blogların, popüler olmasını ve takipçi sayısını artırmasını sağlayan en
büyük özellik düzenli olarak sayfalarında içerik üretiyor olunmasıdır. Piyasaya yeni çıkan bir ürün
hakkında, o ürünün alanıyla ilgili blog sayfası olan bir yazar tarafından yapılan yorumların binlerce
kişi tarafında okunuyor olması, markaların blog sahipleriyle işbirliğine gitmesini sağlamakta; bir tür
reklam anlaşması tapılan blog sahibi, ilgili markanın piyasaya çıkan ürünüyle ilgili blog sayfasında
ürünü tanıtan ve avantajlarından bahseden yazılar yazmaktadır. Bu yaklaşım blogların bir gelir kapısı
olarak da görülmesini sağlamış ve birçok kişi birden fazla konuyla ilgili blog sayfası yazarak bu
durumdan faydalanma yoluna gitmiştir. Bu durum yeni medya kavramının ekonomik anlamda da
önemini ortaya koyarken, internet kullanıcıları arasındaki bilgi alışverişinin ve ürünler hakkında
kullanıcıları tarafından yapılan yorumların, ürünü tercih edebilecek hedef kitle üzerinde ne kadar etkili
olabildiğini göstermektedir. Blogları pazarlama aracı olarak kullanmanın üç yolu; milyonlarca insanın
siz, içerisinde satış yaptığınız pazar, şirketiniz ve ürünlerinizle ilgili neler söylediğini görmek, başka
insanların bloglarına yorumlar yazarak bu konuşmalara katılmak, kendi blogunuzu yaratıp, yazarak bu
konuşmalara başlamak ve konuşmaları şekillendirmektir (Scott, 2010: 72).
Wiki
1995 yılında ortaya çıkan Wiki kavramı kitle bilincinden yararlanarak ve web üzerinden içerek
üretimi ve yönetimi için kullanılmaktadır. Bu sistemde her kişi herhangi bir konu ve içerik hakkında
bilgi ekleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Web ortamında en bilinen Wiki, Wikipedia’dır
(Zafarmand, 2010: 30). 2001 yılında faaliyete geçen sitenin bugünkü verilerle aylık ziyaretçi sayısı 374
milyondur. Yapının yürümesi için destek veren 82 bin kişi bulunmaktadır. Kullanıcıları tarafından
katkı sağlanarak oluşturulan bir internet ansiklopedisi olma özelliğini taşıyan Wikipedia’da 294 dilde
41 milyondan fazla makale yayınlanmaktadır (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About, Erişim
Tarihi: 05.03.2020).
Flickr
Fotoğraf paylaşımı için en çok kullanılan servislerden biridir. 2005 yılında Yahoo tarafından
30 milyon dolar maliyetle oluşturulmuştur. Site kullanıcıları siteye yükledikleri fotoğrafların
paylaşımını kendi istekleri doğrultusunda sınırlandırabilmektedir. Site içinde oluşturulan birçok grupta
kurumlar, kişiler, ilgi alanlarıyla ilgili fotoğraf sayfaları bulunmaktadır (Zafarmand, 2010: 33). 2013
Mart itibariyle 87 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. (https://en.wikipedia.org/wiki/Flickr, Erişim
Tarihi: 05.03.2020).
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Linkedin
Sosyal Ağlar içerisindeki yeri profesyonel iş ağı olarak tanımlanan Linkedin, dünya üzerinde
birçok farklı meslek sahibi insanın siteye üye olarak kullanabildiği bir sisteme sahiptir. Profesyoneller
oluşturdukları profillerde kişisel bilgilerin yanı sıra edindikleri iş deneyimleri hakkında bilgi vererek
benzer sektörlerde bulundukları kişilerle iletişim kurabilmektedirler. Ayrıca kurumlar ya da markalar
oluşturdukları sayfalarla faaliyetlerini, iş ilanlarını site üzerinde yayınlamakta ve kişiler bu sayfalara
ücretsiz abone olarak ilgilendikleri sektör hakkında güncel bilgilere erişebilmektedirler. Linkedin’in
toplam kullanıcı sayısı, 2016'nın üçüncü çeyreği itibariyle 467 milyon kişi olarak istatistiklere
yansımaktadır (https://www.statista.com/statistics/274050/quarterly-numbers-of-linkedin-members/,
Erişim Tarihi: 01.02.2020).
Podcast
İnternet üzerinden yayını yapılan ses veya video dosyalarıdır. Kullanıcılar bu servislere abone
olarak ilgili yayınları sürekli takip edebilmektedir. Ses dosyalarını sunan servislere Podcast, video
dosyaları Videocast olarak adlandırılsa da, bu yayınlar genel tabirle Podcast olarak dile yerleşmiştir
(Zafarmand, 2010: 30). Podcast yayınları, özellikle basın yayın kuruluşları tarafından kullanılmakta,
bu sayede aboneleri, bu kuruluşların yayın ve yayımlarını kurumların belirlediği gün ve saatte takip
etmek yerine kendi istedikleri zaman diliminde takip edebilmektedirler. Bu yayınlardan yararlanmak
için internet üzerinden podcast servisi sağlayan hizmetler kullanılabilmektedir.
Foursquare
Lokasyon bazlı sosyal paylaşım aracı olarak adlandırılan Foursquare, Mart 2009’da Dennis
Crowley ve Naveen Selvadurai tarafından geliştirilmiştir. Dünya genelinde 50 milyonun üzerinde
kullanıcısı olan sitenin, check-in (lokasyon paylaşımı) olarak adlandırılan özelliği sayesinde
kullanıcılar birbirleriyle iletişime girebilmektedir (https://foursquare.com/about, Erişim Tarihi:
22.02.2020). Site, kullanıcıların mobil telefonları ve bilgisayarları aracılığıyla bulundukları yeri
Foursquare kullanan diğer arkadaşları ile paylaşmaları esasına dayanmaktadır.
RSS
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Kısaltmanın Türkçe karşılığı, zengin içerikli site özetidir. Sözü edilen açılım haberlerin
kullanıcıya en kısa yoldan iletilmesi mantığından yola çıkarak tanımlanmıştır (Zafarmand, 2010: 35).
RSS, yoğunlukla haber sağlayıcı siteler tarafından sağlanan bir hizmettir. RSS özelliği, e-postalar
okunurken ya da siteler dolaşılırken kaybedilen zamanı önleme amacıyla, iletilerin kısa başlıklar
halinde kullanıcıya özet akışı olarak direkt ulaştırılması mantığında çalışmaktadır. Haber sitelerinin
yanı sıra; kurumlar, markalar ve birçok farklı içeriğe sahip olan internet siteleri, sitelerindeki
güncellemeleri, haber özetlerini ve duyuruları bu yöntemle abonelerine iletmektedir. Bu özelliği
bünyesinde barındıran internet sitelerinde RSS hizmeti verdiğine dair bir logo bulunmaktadır.
Yeni Medyada Konumlandırma
Günümüzün pazar ortamında, geçmişte işe yarayan stratejiler etkin sonuç verememektedir.
Artık çok fazla sayıda ürün, üretici, kurum ve pazarlama çalışmaları vardır. Tüketici bu mesaj
yoğunluğu içerisinde işine yarayacak olanı seçmekte zorlanmakta ya da sağlıklı seçim yapabilmek
adına gerekli mesajları doğru alamamaktadır. Hedef kitlesine ulaşabilmek için bu anlama kargaşası
içerisinde marka/ürün anlamlı bir yere konumlandırılmalı ve doğru stratejilerle yola çıkılmalıdır
(Elden, 2007: 71).
Farklı yazarlar tarafından dillendirilen 7 farklı ürün konumlandırma yöntemi;
- Ürün karakteristiğinden yararlanarak veya tüketici yararları gözetilerek (Lee Jeans “size uyan
markadır”)
- Fiyat-kalite ilişkisinden yola çıkarak (Sears “değer” mağazasıdır.)
- Ürünün uygulamayı önerir (Cortraid kremleriyle “kaşıntıdan kurtulun”.)
- Kullanıcı yoluyla (Trix “çocuklar içindir”.)
- Ürün segmentiyle ( Dove yalnızca sabun değildir, cildinizi korumak içindir.)
- Kültürel yapı vasıtasıyla ( Harley-Davidson, “Amerika’da doğdu”.)
- Rekabetçi yaklaşım yoluyla. (Avis kendini Hertz ile konumlandırır.) (Parente, 2006: 145)
Pazarlama uzmanları tarafından temel konumlandırmaya karar verildikten sonra iş artık
reklamcıların ve reklam yazarlarının becerisine ve nasıl bir mesaj stratejisi izleyeceklerine kalmıştır.
Reklamcılar senelerdir seyircilerine ne düşünmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Sonra tekrar tekrar
bunu yinelemişler, her seferinde bir öncekinden daha yüksek sesle ve hep hedef seyircinin, mesajı
anlaması için yüzüne tokat gibi çarpılmasını gerektirecek kadar aptal olduğu varsayımıyla hareket
etmişlerdir. Howard Gossage, sektörün çıktısının büyük kısmını oluşturan bu tek yönlü ve iç bayıcı
düstura karşı çıkan ilk reklamcılardan biri olmuştur. Gossage bundan 40 yıl önce, reklamcılıkta çift
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yönlü iletişim prensibini benimsemekte ve hedef tüketici kitlesiyle ilişkiler yaratıp, etkileşim
doğurabilecek şekilde tasarlanmış reklam kampanyaları yaratmıştır (Elden, 2009: 355). Çift yönlü
iletişim tam olarak yeni medya sayesinde mümkün olabilmektedir.
Konumlandırma stratejileri markayı ve ürünü çok dikkatli düşünülmesi ve irdelenmesi gereken
süreçlerdir. Büyük bütçeler gerektirdiği gibi uygulanabilirliği ve tüketicide yaratılacak algının
doğuracağı sonuçlar markanın ürün yaşam döngüsündeki doğma ve yaşam sürecini uzatabileceği gibi
negatif bir etki halinde yok olma sürecine de sürükleyebilir. Organizasyonun mesajlarını iletmek için
sadece medya ve pahalı reklamcılığa bel bağlama engeli ortadan kalkalı çok olmuştur. Geleneksel
medya hala önemli ama yetenekli pazarlama profesyonelleri iddialı mesajlar oluşturup bunları internet
aracılığıyla doğrudan dünyaya anlatmaktadırlar. Ürün satmayı devasa reklam giderleri karşılığında
gerçekleştirmek artık geçmişte kalan bir akıldır (Scott, 2010: 51). Bunun yerine daha düşük
maliyetlerle daha fazla alıcıya ulaşmak özellikle de yeni medya sayesinde mümkündür. Bu ortamda
dijital dünyada konumlama stratejileri de, geleneksel medya kanallarına göre çok daha değişken bir
yapıda olup bu mecrada biraz da deneme yanılma yöntemiyle oluşturulurken, ayakta kalan stratejiler
bu çağın başlangıcının yazılı kaynaklarını oluşturacaklardır.
Konumlandırma stratejisinin temelinde yatan yöntemler:
- Rakipleri Tanımlamak
- Rakiplerin Nasıl Algılandığını ve Değerlendirildiğini Belirlemek
- Rakiplerin Konumunu Saptamak
- Tüketiciyi Analiz Etmek
- Uygun Konumu Belirlemek
- Belirlenen Konumun Tüketici Tarafından Nasıl Algılandığını İzlemek.
Alıcılara onların duymak istediği türde bir içerik üretmek ve ürüne niş bir kitle oluşturmak
üzerinde düşünülmesi uzun ve uygulanması zorluklar içeren bir süreçtir. Alıcıları gruplandırmak her
zaman işi kolaylaştıracaktır. Böylelikle onlara doğru mesajı vermek daha kolaylaşır. Yayıncılar bir işe
başlarken ilk önce içerik stratejisi oluştururlar ve kendilerine şu soruları yöneltirler: Benim okurlarım
kimlerdir? Onlara nasıl ulaşırım? Onların motivasyonları nelerdir? Çözmelerine yardımcı olabileceğim
sorunlar nelerdir? Onları hem eğlendirip hem de bilgilendiririm? Hangi içeriği satın almak isterler?
Pazarlamacılar

artık

yayıncı

mantığıyla

düşünmektedirler.

Hedeflenen

kitlenin

doğru

yönlendirilebilmesi için ürünün amacı ve vizyonu açık bir şekilde insanlara anlatılmalıdır. Alıcılara
onları harekete geçirecek düzgün içerik sağlanmalıdır. Sağlanılan yayınlar; fragman, afiş, blog, pod
yayınları, basın bültenleri, sosyal medya içerikleri, açık hava ilanları ve diğer içerikler müşterilerin bir
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sonraki adımlarını atmalarında onlara yol göstermektedir. Doğru içerik bir kurumu ve organizasyonu
markalaştırmakta ve onları pazarda saygın bir konuma getirmektedir (Scott, 2010: 54-62).

Yeni Medyada Halkla İlişkiler 2.0 ve Uygulama Alanları
Hızla ivme kazanan gelişim ve değişim süreci, gittikçe daha büyük bir etki ve kullanım alanına
sahip olmaktadır. Bu durum, kaçınılmaz olarak iletişim araçlarının ve yöntemlerinin kullanımına da
yansımakta ve yeni iletişim teknolojileri, kurumsal anlamda da örgütlere avantaj kazandırmaktadır.
Çift taraflı bir iletişim olanağı sunan yeni iletişim teknolojileri hem kurumsal hem kişisel hem de
ürünsel anlamda yeni kapılar açmaktadır. Yapısı gereği ortaya çıkan her türlü değişimden etkilenerek
bu değişimlere uygun bir tavır alması gereken bir disiplin olarak değerlendirilen halkla ilişkiler
uygulamalarına da internet ve sosyal medya eşi benzeri görülmemiş olanaklar ve fırsatlar sunmaktadır.
Halkla ilişkiler tarihinde ilk defa iletişimin hedef kitleler bazında esnek yapılandırılması ve her bir
hedef kitle içindeki özgül alıcılara ulaşmayı amaçlayan bir iletişim tarzı geliştirilmesi mümkün
olmaktadır (Saran, 2005:62).
Çift yönlü iletişim modeli; hedef kitlelere yalnızca bilgilendirme kaygısı taşımayan, bununla
birlikte ve belki de daha fazla, oluşturulan marka değerlerinin birebir deneyimlenmesine olanak tanıyan
ve bu doğrultuda da hedef kitlelerin ya da tüketicilerin, bir anlamda söz konusu markaların gönüllü
elçisi olmasını sağlayan bir anlayışı ifade etmektedir. Kusursuz müşteri memnuniyeti ile şekillendirilen
bu anlayışlar, bu yönde kusursuz bir pazarlama anlayışının da hakim kılınması gerekliliği üzerine
kurgulanmış ve dijital dünyanın sunduğu en son teknolojilerle ve olanaklarla halkla ilişkiler faaliyetleri
desteklenmeye başlanmıştır. Halkla ilişkiler etkinliklerini ifade eden orijinal söylenişiyle fısıltıyla
halkla ilişkiler ya da PR 2.0, tüm dünyada markalar, ürünler, kişiler ve kurumlar için yeni bir anlayış
olarak değerlendirilmektedir. Son on yılın en popüler pazarlama iletişimi trendlerinden biri haline
gelen bu kavram, farklı kaynaklarda sadece “PR 2.0” ya da “Buzz 2.0” olarak da adlandırılmaktadır
(Batı, 2010: 88-89). Kurumların iletişim amaçlı internete yönelimleri ve bu kanala harcadıkları
bütçelerde her geçen gün artış olmaktadır. Burada önemli olan, halkla ilişkiler açısından, doğru
bilgilerin, en doğru mesajlar iletilebiliyor olmasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, sanal bir ortam,
siber savaşların da ortaya çıktığı bir noktada, sahtekar sitelerle, sanal sansasyonların yaratılması, yanlış
bilgilerin iletilmesi de mümkündür. Örneğin bir kuruma ait bir twitter paylaşımı gibi gösterilen bir
mesaj, o kuruma zarar vermek isteyen başka biri tarafından yazılmış olabilir ve iz bırakan itibar
kayıplarına da yol açabilir. O nedenle her türlü teknolojik alt yapı kadar, kurumların site şifrelerinin
elinde bulunduğu kişilerin de bir kurum politikası olarak dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
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Stratejik halkla ilişkiler yönetiminin ilk aşamasında, bir organizasyonun politikalarından,
uygulamaların ve hedeflerinden etkilenen ve onu etkileyen sosyal paydaş grubunu belirlemek
bulunmaktadır. Freeman, bunu bir örgütün sosyal paydaş haritası olarak adlandırılmıştır. Freeman’a
göre tipik bir paydaş haritası, şirketin sahiplerini, tüketici hakları savunucularını, müşterileri, rakipleri,
medyayı, çalışanları, özel çıkar gruplarını, yatırımcıları, çevrecileri, tedarikçileri, hükümetler ve yerel
toplulukları içermektedir (Grunig, 2005:140).
Yeni dünya düzeni daha paylaşımcı, daha açık ve kendisini daha net ve serbestçe ifade eden
bireylerin var olduğu ve bu bireylerin var olan dijital düzende hızla kendi dijital kültürünü yarattığı bir
sisteme dönüşmektedir. Şöyle ki, bu paydaşlar, kurumla, ürünle, markayla ile ilgili içerik yaratıp, onları
yayınlayabilir, paylaşabilir ve hatta diğer kişileri doğrudan etkileyebilir hale gelmiştir. Deloitte’nin
2008 yılında yaptığı araştırma sonucunda bu toplulukların satışları artırmaya yardımcı olduğu ortaya
çıkmıştır. "Tribalization of Business Study" adlı araştırma, bu toplulukların aktif olarak pazarlama
iletişimi stratejisi içine katmış 140 kurumsal firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ortaya
çıkan temel bulgular, çevrimiçi toplulukların yeni paydaşlar olarak iletişim amaçlı kullanılması
konusunda ışık tutmaktadır (Alikılıç, 2011:20-22).
Sosyal medya için yapılan tanımlar arasında en sık; “İnsanların fikirlerini, görüşlerini,
deneyimlerini, perspektiflerini paylaşmak ve birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için kullandıkları
online platformlar” ifadesi kullanılmaktadır. Sosyal medya; yeni iş biçimlerini sosyal yapıları ve
teknoloji sunumlarını teşvik etmek için insanlar, içerik ve veri arasındaki verimli etkileşimi
kolaylaştıran teknoloji ve uygulamalar düzenidir (İyiler, 2009:9). Sosyal medya, nispeten sansürsüz,
her türlü farklı görüş, bakış açısı ve yaklaşımı içeren ve çoğu çıkar gruplarından bağımsız olduğu için
göreceli olarak tarafsız, aynı zamanda kendine özgü araçları sayesinde son derece interaktif ve
paylaşımcıdır (Kahraman, 2010:14). Sosyal medya, bloglardan vikilere, fotoğraflardan videolara kadar
çeşitlilik gösteren ve insanların çevrimiçi paylaşımlarının, etkileşimlerinin ve yorumlarının ana
platformudur (Taşkıran, 2009:80).
Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri insanları diğer insanlara, belgelere, yerlere, kavramlara
ve hemen her şeye bağlayan karmaşık bir ağlar bütünü olarak tanımlanabilir. Sosyal medyanın hızla
büyümesi insanların tanışma, tanıdıklarıyla iletişime geçme ve kendilerini, ürünlerini, hizmetlerini
pazarlama yöntemlerini oldukça değiştirmiştir (Frick, 2010:18). İnterneti geleneksel iletişim
araçlarından ayıran en önemli özellik, iletişim sürecinde etkileşimin güçlü bir biçimde ortaya
çıkmasıdır. “Geleneksel iletişim ortamında iletişimde bulunan bireylerin alıcı konumunda bulunması
ve iletişim surecine müdahalesinin sınırlı olmasına karşılık, internet üzerinden etkileşimde kullanıcının
iletişim surecindeki egemenliği daha belirgin olmaktadır (Timisi, 2003:132).” Bu çerçevede yeni
medya bağlamındaki teknolojik gelişmeler, medyanın temel ürünü olan haberin şimdiki zamana ve
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değişken mekana odaklı üretim ve tüketim ilişkilerinin yarattığı zorunlulukları gerçekleştirebilir,
zorunlulukların altından kalkılabilir durumlar haline getirmeye yönelik yenilikler olarak da
değerlendirilebilir (Törenli, 2005: 158-159).
Bu alanda çalışan en aktif isimlerden Michael Fruchter, sosyal medyayı 5C ile şekillendirir.
Fruchter’e göre sosyal medya; Conversation (sohbet, iletişim), community (topluluk), commenting
(yorumlamak), collaboration (uyum, işbirliği) ve Contribution (katkı)’dan oluşur.
Conversation (Sohbet, iletişim): Sosyal medyanın temelinde karşılıklı iletişim vardır. Ortak
ilgi alanlarına sahip olduğunuz kişiler ile farklı alanlarda yapacağınız paylaşımlar, sosyal medyadaki
varlığınızdır.
Commenting (Yorumlamak): Sosyal medya paylaşımlarının temel öğelerinden biri
yorumlamaktır. Diğer insanların, firmaların ve grupların paylaşımlarına yorumlarınız ile yapacağınız
katkı hem sosyal medyanın, hem de sizin sosyal çevrenizin gelişmesinde önemli bir noktadır.
Community (Topluluk): Aynı gerçek hayattaki gibi, yukarıdaki iki maddenin sonucu olarak
belirli alanlar üzerinde oluşan topluluklar, sosyal medyanın sosyal kısmını oluşturur.
Collaboration (Uyum, işbirliği): Sosyal yaşamın da temelinde olan işbirliği kavramı, sosyal
medyanın gelişimini sağlayan önemli bir araçtır. Sosyal medyanın sosyal toplulukları, kişiler arası
uyum ve işbirliği sonucu oluşur.
Contribution (Katkı): Sosyal medyada var olmanın gerektirdiği temel öğe; “Hayatın hiçbir
alanında vermeden alamayız.” Aynı şekilde sosyal medyada sağladığımız katkı oranında yer alırız,
karşılık buluruz (Fruchter; Erişim Tarihi: 15.01.2020).
Son dönemde geleneksel medyanın sosyal medyaya evrildiğine, zaman zaman onunla ortak
noktalarda buluştuğuna şahit olmaktayız. İnteraktif bir yapıya zemin hazırlayan bu zorunluluk
bireylerin de medyanın içine dahil olmasına, sorular sormasına, yorumlar yapmasına ve hatta haber
oluşturmasına da imkan kılmaktadır.
Sosyal medya, sosyolojik, psikolojik, felsefi alanlarda araştırılan disiplinler arası bir kavramdır.
Buna göre sosyal medya toplumsal yaşamın yeni dillerinden biridir. Like, retweet, trend topic, mention
gibi özel kelimelerin kullanıldığı önemli bir alandır. Kendi etik kuralları olan ve hukukunu yaratma
yolunda olan bir yapıdadır. Ayrıca anlık tepkilerin kalıcı olduğu bir arşivdir. Temel ihtiyaçlar listesine
girmektedir (Eraslan ve Çakıcı, 2015:20-24). Böyle zengin ve sürdürebilirliği destekleyici bir noktada
sosyal medya ve çevrimiçi topluluklar halkla ilişkiler açısından günümüzün ve geleceğin aracıdır
denebilir. Dijital ortam, halkla ilişkiler uygulamaları için kuşkusuz çok önemli bir alandır. Bir kurumla
ya da ürünle ilgili detaylı bilgi almak istediğimizde belki de ilk başvurduğumuz araç internettir. Fakat
sanal ortamda yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği de oldukça önemlidir. Ayrıca bir kriz
aşamasında çok hızlı yayılan enformasyonun engellenmesi bile bir süreç ve uzmanlık alanıdır. Dijital
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platformdaki paydaşlar arası bilgi akışı her zamankinden daha hızlı hale gelmiştir. Bu kanalların en
dikkatli şekilde kullanılması ve doğru iletilerin verilmesi ana hedef olmalıdır.

Film Pazarlaması Kavramı
Pazarlama sadece somut anlamda ürün bazında değil kavramsal olarak da hayatımızda yer
edinmektedir. Sadece ürün satışı için değil fikirsel bazda da pazarlama söz konusu olabilmektedir.
Siyasal pazarlama (political marketing) ve eğlence pazarlaması (entertainment marketing) gibi terimler
literatüre bu şekilde girmeye başlamıştır. Özellikle 50’li yıllardan itibaren büyük çaplı stüdyolarda
pazarlama uzmanları çalıştırılmaya başlanmıştır. O dönemlerden itibaren filme alınmak için umut vaat
eden hikaye fikirleri, pazarlama uzmanlarınca satılması zor olarak değerlendirilirse rafa
kaldırılabilmektedir. Hollywood’da film pazarlama uzmanı olan Michael Wiese, şöyle demektedir;
“Birçoğumuz film yapımı işine yaratıcı kapıdan girdik. Kamera operatörü olduk, kurgucu olduk, yazar
olduk. Çok azımız pazarlama kısmında çalıştı hatta çok azımız pazarlamanın ne demek olduğunu
biliyordu” (Wiese, 1989:3). Fakat sinemanın bir sanat olması yanı sıra eğlence ve ticari meta olarak
da görülmesinden dolayı günümüzde pazarlama uzmanlarının dağıtım yöneticileriyle birlikte en üst
kademede yer almaları Hollywood stüdyo yapılanmasında pazarlamaya verilen önemi kanıtlamaktadır
(Lukk, 1997:2). Pazarda artan rekabet ve kalabalık, tutundurma faaliyetlerinin ücretlerini yükseltmiştir.
Blockbuster olarak adlandırılan büyük yapımlar maliyetleri sebebiyle geniş bir gişe performansına
ihtiyaç duyduklarından yoğun bir dağıtım ağına sahip olmalılardır. Bu da beraberinde muazzam
pazarlama harcamalarını gerekli kılar. Zekice tasarlanmış bir pazarlama kampanyası bile çok kötü bir
filmi kurtaramazken, çok iyi ve nitelikli bir yapım etkili pazarlanmadığı takdirde gözden kaybolup
gidebilir. Bu yüzden film yaratıcılarının da, reklamcılar ve pazarlama yöneticileri kadar pazarlama
bilgisine ihtiyacı vardır. Sinemada pazarlama anlayışı, tepkisel ve sadece tüketici talebine cevap verici
değil aynı zamanda talep yaratıcı ve talebi önceden tahmin edici olmak zorundadır. Klasik Hollywood
stüdyoları, pazarlama sürecini, çoğunlukla kendilerine bağlı alt departmanlar vasıtasıyla hallederler.
Yıldızları hakkında halkla ilişkiler çemberi yaratırlar ve dikkatli bir şekilde süreci yürütürler.
Fragmanlar, gazete ve radyoya reklam harcamalarını yaparlar. Birçok izleyici için filme gitmek düzenli
bir aktivite olduğundan stüdyolar, sinemaya gitme sıklığından elde edilen verilere güvenebilmektedir.
Belirli türlerin popülerliği ya da kitlelere hitap eden starlar sayesinde, fragmanlara ve posterlere maruz
kalma durumundan elde edilen veriler de önemlidir (Drake,2008:66). Film pazarlama sürecinde
tutundurma karmasının rolü, güçlü bir marka yaratmaktan geçer. Güçlü bir markaya sahip olmak için
marka satın alınabilir ya da var olan marka ürüne taşınabilir ama en zor yol kuşkusuz markayı yaratmak
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ve yapılandırmaktır (Uztuğ,2003:51). Güçlü bir marka yaratmayı başarabilmiş büyük stüdyolara ve
yapım şirketlerine örnek olarak; Warner Bros., Fox Searclight, Lucas Art, UIP, Paramount
Pictures…vb. Türkiye’den ise BKM, TAFF Pictures, TMC gibi şirketler sayılabilir.
Pazarlamacıların çok kısa bir dönem içerisinde bir marka yaratmak gibi bir sorumluluğu vardır.
Başarılı bir film ortalama olarak 6-8 hafta vizyonda kalırsa ancak beklediği gişeyi yapabilir. Orta ve
yüksek bütçeli filmler için, açılış hafta sonu, cumadan pazara üç gün anlamına gelir. Bu dönem sadece
filmin gişe gelirinin tahmin edebilmesini değil, filmin diğer pazarlar ve diğer dağıtım kanallarındaki
işlerliğinin de görülmesini sağlayan bir işarettir. İlk üç günün gişe toplamının ortalama olarak üç, bazen
de dörtle çarpılması genel gişe rakamlarına yakın bir sayıyı verir. Yakın dönemden örnek verecek
olursak; “Doktor Strange” adlı Hollywood yapımı film ilk üç günde 208.951 kişi tarafından izlenmiş,
toplamda 826.000 kişiyi geçmiştir (http://boxofficeturkiye.com/film/doktor-strange-2012222, Erişim
Tarihi: 02.02.2020). “Ankara Yazı Veda Mektubu” adlı Türk yapımı film ilk 3 günde 23.860 kişi
tarafından izlenmiş toplamda 88.915 kişiye ulaşmıştır (http://boxofficeturkiye.com/film/ankara-yaziveda-mektubu-2013130, Erişim Tarihi: 02.02.2020)
Günümüzde artık internet ve yeni medya, film pazarlaması için geniş fırsatlar sunmaktadır.
Web sitelerinin eğlence içerikleri genişlemekte, sayıları her geçen gün artan internet erişimi olan
kişiler, yüksek kalitedeki film kliplerini, film fragmanlarını ve diğer tanıtım materyallerini
izleyebilmektedirler. Örneğin düşük bir bütçeyle çekilen “The Blair Witch Project” adlı bağımsız film,
internet sayesinde yayılan bir ağızdan ağza iletişim (word of mouth) süreci yoluyla 140,5 milyon $’lık
bir gelir elde etmiştir. Drake, bir filmi pazarlamayı, bir markayı kavramsallaştırmak olarak
tanımlamaktadır. Sıklıkla, bu marka, tüketicilerin zihninde zaten var olabilir. “Spider Man” ve
“Batman” tekrarlarında olduğu gibi, önceki filmlerin farkındalığı üzerine yeni bir farkındalık eklenir.
Diğer filmler için pazarlama fonksiyonu, izler kitleye hitap eden tanınır bir marka yaratmaktır.
Drake, film pazarlamasını dörde bölümler;
a-) Ürün pazarlaması, reklam ve tanıtım.
b-) Pazar araştırması
c-) Duyurum
d-) Merchandising
Olay film (Event Movie) ya da blockbuster olarak tanımlanan filmlerin Jöckel ve Döbler’e göre
üç belirgin özelliği vardır. Yüksek konsept olarak tanımlanan planlı pazarlama stratejileri üzerine
kurulurlar. İkinci olarak uluslar arası medya kuruluşlarının endüstrinin makro yapısından yararlanmak
için kullandığı bir iş modelidir. Üçüncü olarak ise olay filmlerin estetik yapısı, gerek bölge gerek mecra
bakımından farklılıklar gösteren farklı izleyici gruplarına hitap ederler. Bir olay film, herkesin
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hakkında konuştuğu gözlemlenilen, yıllar sonra bile mutlaka görülmesi gereken bir film olarak
tanımlanır. Steven Spielberg’ün 1975 yapımı Jaws filmi gibi… Bu tarz filmler, teknolojik yenilikler,
özel efektler, set ayrıntıları, yıldız oyuncular gibi bazı yapım öğelerini ön plana çıkartırlar. Başarılı bir
olay film, maliyetini karşılaması için film gösterime girmeden önce mutlaka izleyicilerin kolektif
bilincine hitap etmelidir. Çok satan bir kitap, çizgi roman ya da bilgisayar oyunu gibi, önceden var olan
başarılı hikayeler, yarattıkları şema ve senaryolarla bir filme, izleyicilerin bilincine ulaşması için
yardım ederler. Buna en iyi örnek olarak “Yüzüklerin Efendisi” serisi gösterilebilir. Olay filmi açık bir
metin olarak düşünürsek, anlaşılması kolay, farklı okuyuş pozisyonlarına da uygun olmalıdır. Bir
filmin evrensel çekiciliği için birden fazla anlam yaratılmaya uygun olması şarttır. Bu post modern ve
çok anlamlı çekiciliğe ulaşmak için kullanılan bir yol, gerçeklik temelli türlerin reddedilmesidir. Bunun
yerine post modern olay filmler, gelecekle ilgili veya fantastik konuları kullanırlar. Egzotik dünyalar
yaratan, hiç yaşanmamış bir geçmişe yolculuk yapan ya da gizemli geleceğe giden olay filmler,
gerçekliği sunmak yerine onu kendileri yeniden yapılandırırlar. Olay filmler, gerçekte var olmayan
Baudrillard’ın deyimiyle, sahte gerçekliği, sahte gösterişi yaratırlar (Jöckel ve Döbler, 2006: 82-84).
Film Pazarlamasında Tutundurma Karması Elemanları
Pazarlamanın en önemli ve temel dinamiklerinden biri olan iletişimin yanı sıra diğer
dinamikler, ürün, fiyat ve dağıtım da kendi içlerinde iletişim mesajları taşımakla yükümlüdürler.
Pazarlama iletişiminin en belirleyici etkeni tutundurma karmasıdır. Tutundurma karmasının içinde yer
alan başlıca araçlar, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış tutundurmasıdır (Odabaşı ve Oyman,
2002:81-93). "Film, temel olarak gözleme dayalı bir sanattır. Doğru gözlemleme yalnızca birinci elden
yapılabilir (Rotha, 2000:27)." Rotha'nın bahsettiği birincil gözleme, sinemada pazarlamanın da önemli
kurallarından biri haline gelmiştir. Sinema seyircisi, etrafındaki film yorumları, ilanlar, afişler,
fragmanlar, reklamlar...vs. gibi önemli etkenleri zihin süzgecinden geçirip filmle ilgili fikir sahibi
olmaktadır. Geçmişte bir filmin pazarlama iletişimi boyutunda kullanılan araçları yalnızca gazete
ilanları ve afişler iken, artık dergi, radyo, TV reklamları uygulamaları, satış tutundurma ürünleri,
internet ve açık hava mecraları da kullanılmaya başlanmıştır. Film pazarlaması sürecinde de tecimsel
pazarlamada kullanılan tutundurma araçları kullanılmaktadır. Ancak bu araçların yapılandırılması,
sinema filminin doğası gereği zaman zaman farklılıklar gösterebilmektedir. Film pazarlamasında
başlıca tutundurma karması elemanlarını; reklam, halkla ilişkiler, sponsorluk, bağlantılı ürün kullanımı
ve de ürün yerleştirme olarak sınıflandırmak mümkündür.
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Yaratıcı iletişim sürecinde gözden geçirilmesi gereken tipik noktalar şunlardır (Marich,
2005:14);


Filmde tanınmış yıldızlar -örneğin oyuncular ve yönetmen- var mı ve bu yıldızların ilk vizyon
haftasında kendini gösterebilecek bir kitlesi var mı? Yıldızların hedef kitleyi sürüklemesi
önemli bir noktadır çünkü bazı oyuncular çok tanınmış yüzler olabilirler ancak hedef kitleyi
çekemezler.



Hikaye, önemli bir satış fırsatı yaratacak kadar yeterince şaşırtıcı ve sıra dışı mı?



Film, film eleştirmenlerinin görüşlerine bağımlı mı olacak ve eleştirmenlerin yorumlarının
olumlu mu olması bekleniyor? Sanat filmlerinin hedef kitlesi yorumlara göre hareket eder ama
genç hedef kitle için bu durum geçerli değildir.



Filmin adı, filmin ne ile ilgili olduğu hakkında yeterince iletişim kurabiliyor mu? Eğer öyleyse
reklam, filmin diğer boyutlarını gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Eğer öyle değilse reklam
mesajı film türünü belirleyecek ve hedef kitleye bir referans noktası verecek şekilde
yapılandırılmalıdır.



İzleyicinin ilgisini çekecek ve reklamda vurgulanacak sempatik bir karakter var mı?



Daha geniş bir hedef kitleyi etkileyebilecek, özellikle vurgulanabilecek ikincil bir öykü var mı?
Örneğin, 1976’daki Rocky filminin reklamlarında Stallone’nin çektiği aşk acısı ve sonradan
zengin olma hikayesi yer almıştır.



Film hedef kitleyi satış fırsatı yaratabilecek gerçek dışı bir çeşit sihir dünyasına taşıyor mu?



Müzik hatırlanabilir mi? Fragman ve televizyon reklamlarında kullanılabilecek bir satış fırsatı
mı?

Sinema, Reklam, Türketim Olgusu ve Sanatın Metalaşması
Sanayileşme sürecinin tamamlanması ve gelişmiş teknoloji sonucunda insanların zamanlarının
büyük bir bölümünü eğlenceli etkinlikler kapsamaya başlamıştır. Bu etkinlikler, Adorno ve
Horkheimer tarafından ortaya atılan kültür sanayi ürünleridir. Üretim kitleselleştikçe bireyler, üretim
süreci dışında kalan serbest zamanlarda tüketim imkanı bulabilmektedirler. Üretim ve tüketim birbirini
takip eder hale gelmiştir. Yeni dünya düzeni kurulurken bireylerin tüketim istekleri ve ihtiyaçları göz
önünde bulundurulmaktadır. Üretimin artması ve çeşitlendirilmesi ile birlikte tüketim ve tüketimcilik
yeni dünyanın bir ideolojisi olmuştur (Odabaşı, 1999:18). İnsan aynı zamanda bir tüketim aracıdır. Bu
nedenle tüketim ideolojisi, birey ve kitle psikolojisini dikkate almaktadır. “Herhangi bir işten farklı
olmadıkları hakikatini, bilerek ürettikleri zırvaları meşrulaştıran bir ideoloji olarak kullanırlar. Onlar
kendilerini endüstri diye adlandırırlar ve görevin başındaki genel müdürlerin gelirine ilişkin rakamlar
kamuya ilan edildiğinde, tüketime hazır hale gelen ürünlerin toplumsal gerekliliği ile ilgili kuşkular

www.iksadkongre.org

sayfa 370

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

dağılır” (Adorno, 2007:48). İnsanların sanatla buluşma ihtiyacı, kim olduklarını keşfetme ve gelecekte
nasıl bir yaşama sahip olabileceklerini bulma arzusundan kaynaklanabilir. Baudrillard’a göre tüketim,
yalnızca gereksinimlere değil, ama gittikçe artan bir şekilde, arzulara dayanan bir olgu olmuştur
(Bocock, 2005:13).
Egemen ideolojiler, reklam endüstrisini kullanarak tüketim faaliyetlerinin kamçısı olmaya
çalışmaktadır. Reklam endüstrisi, gösterge ve sembollerle tüketici kitleye ulaşmak için sinema sanatı
ile buluşmuştur. Sinema ve reklam, ekonomik açıdan biraraya gelmek zorunda kalmıştır. Bugün kültür
her şeyi birbirine benzetiyor, ifadesi sinema ve reklam buluşmasının da bir sonucu olarak görülebilir
(Horkheimer ve Adorno 1996:7). Kültür yaşayan bir olgudur. Tüketiciler tarafından anlamlandırılan
reklamlar, reklamın kültür ile iç içe geçmesini sağlamaktadır. Ancak, kültürel alan, çoktan, markaların
çatışma alanı haline gelmiştir. Reklam bu savaşın içinde adeta bir kültür endüstrisi gibi işlev görür
(Çamdereli 2006:36). “Reklamcı, insanların, üretmiş olduğu reklamlara inanmadığına inanmak
istemez. En alt düzeydeki anlamının çözüldüğünü düşünmek ister. Bu alanda hiçbir kuşkuya yer yoktur.
Mesajın alıcı üstündeki yansımasının sıfır olduğu gerçeği ortaya çıktığı anda reklam kurumu o anda
yok olacaktır” (Baudrillard, 2006:35).
İnsanlar günlük yaşamları sırasında ne kadar çok reklama maruz kaldığını fark etmeden bu
sistemin egemenliği altında hayatına devam etmektedir. Çünkü sistemler birbirini farklı anlatım
biçimleri ile destekleyerek kitlelere seslenmektedir. Bu sistemler içinde reklam da tüketim
kapitalizminin sanat formu olmayı başarmıştır (Kellner, 1991:86). Sinema sanatı ve küresel markalar
aracılığıyla kültürel kodlar kitlesel olarak yayılmaktadır. Bunun nedeni sinemanın günümüzde tüketim
endüstrisinin bir ürünü haline gelmiş olmasıdır. Sinema görsel ve işitsel anlamda, güçlü bir imaj üretim
ve dağıtım alanıdır. Bu alan tüketim endüstrisinin bir aracı olarak imaj üretimini belirleyen halkalardan
biri olmuştur. Bu sebeple 19. yy. sonlarına doğru yaşamımıza giren sinemanın, bir sanat mı, yoksa kitle
kültürünü anlatım araçlarından biri mi olduğu tartışıla gelmiştir (Yazıcı 1997:108).
"Eğer bir film açıkça bir meta ise, onu izleyicinin eğlenmesi için bir tüketim nesnesi haline
getirmeyi nasıl haklılaştırabiliriz? Bir ürün olarak film, yönlendirici olmak zorundaydı. Filmin daha
‘etkili’ olması, tüketicinin harcadığı paranın daha değerli olması anlamına geliyordu. Gerçekten de
çoğu popüler film hala bu basit kurala göre değerlendiriliyor” (Monaco, 2006:374). Bireysel ve
toplumsal bir pratik olarak film izleme faaliyeti, iktidar güçlere hizmet ederken, film de kitleler
tarafından tüketilen eğlenceli bir ürün halini almaktadır. Kültür endüstrisinin ürünleri haz, mutluluk,
eğlence arayışına yönelik taleplere cevap vermektedir. “Kültür endüstrisinin mutluluk kaynağı olan
haz almayı kültürel mallara belli bir eğlence kavrayışına hapsetmesi söz konusudur. Bu eğlence,
avutucu eğlenmedir” (Kejanlıoğlu, 2005:186). Kapitalizm, her şeyden önce meta üreten bir sistemdir.
Üretilen metaların doğal görünmesini sağlamaya çalışmak, ideolojik amaçları gizleme amacını
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taşımaktadır. Yeni olan şey, sanatın metalaşması değildir: bu yeniliğin ilgi çekici yönü, sanatın ne
olduğunu günümüzde hevesle itiraf etmesi ve kendi özerkliğinden vazgeçip tüketim mallarının
arasındaki yerini gururla almasıdır. Sanatın ayrı bir alan olarak var olması, öteden beri ancak burjuva
sanatı biçiminde var olmasıyla mümkündür. Piyasa üzerinden sanatın özgürlüğü bile, meta
ekonomisine özünden bağlı kalır. Kendi yasasına bağlı kalarak meta toplumunu olumsuzlayan saf sanat
yapıtları, her zaman birer metadır (Adorno, 2007:94-95).
Sinema ve reklam endüstrisi, her sınıftan, her kültürden insana hitap etmektedir. Kitle kültürüne
yönelik üretilen tüketim ürünleri kar amacıyla üretildiklerinden popüler kültür yaratıcıları, ortak estetik
standartlara hitap etmek, olabildiğince çok sayıda izleyiciye anlamlı gelebilecek içerikler üzerinde
durmak zorundadır (Gans, 2007:46). Sinema ve reklam, bu nedenle yaygınlaşabilmek için biçimlerini
popüler kültürden almaktadırlar (Rutherford, 1996:93). Sinema ve reklam endüstrisi, bireylerin ve
kitlelerin değişen ihtiyaçlarına göre, kabul görmüş ürünleri yeni biçimlerle, yeniden üreterek ve
taklidini sunarak, popüler kültür içinde toplumsal dalgalanmalara uyum sağlamayı başarmış, hatta
toplumsal dalgalanmaları meydana getirmiştir. Popüler kültür endüstrisi her türlü toplumsal ve kültürel
oluşumla canlı bir etkileşim içinde var olduğundan, dalgalanmalara karşı da çok duyarlıdır (Abisel,
1995:8). "Popüler kültür, kültür endüstrisinin bizimle eğlenmesidir”(Bağrıaçık, 2004). İmgeler ve
sembollerle taşınan anlamlar, toplumun kültürel haritasını çizmektedir. Popüler kültürün hakim
taşıyıcıları, yeni dünya düzeni için kendi haritalarını manipüle etmektedir. “Popüler kültür yüksek
kültür hayranlarınca; yüksek kültür ise popüler kültür hayranlarınca küçümsenir” (Kolker, 2003:3).
Kitlesel tüketim ürünleri, yüksek kültür tarafından reddedilebilir. Bunun nedeni popüler kültür
ürünlerinin yüksek kültürün ince zevklerine hitap etmemesi ve kitlesel tüketim ürünlerinin alt-kültürler
tarafından kolayca kabul edilmesidir. Yüksek kültürün avantajı; popüler kültür yaratıcıları ile
aralarındaki uçurumun daha küçük olmasıdır. Çünkü daha yüksek kültür, çoğunlukla yaratıcıyla aynı
eğitsel ve sınıfsal geçmişten gelirler (Gans, 2007:49).
Sinemanın seyirci üzerindeki etkisi, reklam ile buluşması sonucunda daha da artmıştır. Ancak
bu gücün ne şekilde, niçin ve kimler tarafından kullanıldığı sorusu tartışılmaya açık bir sorudur. Bu
alanda yapılan araştırmalar ve gerçekleştirilen tartışmalar kültür endüstrisi adı altında 1930’lu yıllarda
başlamıştır; “Kültür endüstrisi, her ne kadar ancak 1940’ların ortalarında konulmuş olsa da,
1930’lardan 1969’da ölene dek Adorno’nun başlıca ilgilerinden biri, Adorno’nun yaşam boyu süren
kültür incelemelerinde merkezi yer tutan bir mesele olmuştur” (Kejanlıoğlu, 2005:184). Kültür
endüstrisi, ekonomik olarak sinema endüstrisinin reklam ile buluşmasını zorunlu kılmıştır. Bu
zorunluluk, reklam dilinin sinema dilini esir almasına neden olmuştur. Sinema, reklamın dilini üstün
kılmasına izin vermemeli ve biricikliğine toz kondurmamalıdır. Günümüzde reklamlar gibi filmler de,
seyircinin nasıl yaşaması gerektiğini ve ne tüketmesi gerektiğini söylemektedir. Bir döngü şeklinde
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devam eden tüketim süreci, bireyin kimliksizleşmesine ve toplumların asimile olmasına neden
olmaktadır. Sinema sanatı toplumsal işlevini unutmamalıdır. Endüstri, bireyin farkına varmasına bile
izin vermeden, boş zaman özgürlüğünü ve seçme özgürlüğünü tümüyle elinden almaktadır. “Bunun
anlamı sessiz çoğunluğun artık temsil edilemeyecek bir durumda bulunmasıdır. Kitleler artık bir
gönderen olmaktan çıkmıştır. Çünkü artık temsil edilememektedir. Ses vermeyen bu kitleler sondajlar
aracılığıyla sık sık yoklanmaktadır. Düşünceleri yansıtılmamaktadır. Yalnızca ne düşündükleri
konusunda testler yapılmaktadır” (Baudrillard, 2006:26).
Modern çağın insanına, hayatını her zaman değiştirebileceği, kimliğinin her zaman inşa
edilebilir olduğu, kendi seçimleri doğrultusunda kendini değiştirmede ve kendini üretmede özgür
olduğu söylenmektedir (Kellner, 2001:208). Ancak reklamlar, bireyin gelişimine katkı sağlamaktan
çok, bireyi düşünmekten, yaratmaktan alıkoyarak, bireyi kendine ve dünyaya yabancılaştırmaktadır.
Bu nedenle kültür endüstrisinin yarattığı, sinema ve reklamın biçimlendirdiği yeni küresel bir insan
modeli doğmuştur (Çamdereli, 2006:37). Bireyin hayalleri ve arzuları parçalanmış bir biçimde imgeler
dünyasında yer almaktadır. Bu nedenle birey kendini hayallerinde bile özgür ve tamamlanmış
hissedemez. Reklamların amacı çağdaş sahnede daha kararsız, akışkan, değişken kimliklerin üretimine
katkıda bulunmaktır. Eğlence, reklam ve tüketim yoluyla, topluma aldatıcı kimlikler ve statüler
kazandırılmaktadır. Her birey, çok sayıda kültürel özelliğin buluşma noktası olma potansiyeli
taşımaktadır (Wallerstein, 1998:126). Bu nedenle tüm dünyada küreselleşme sonucunda kültürel
farklılaşmalar kültürel karmaşıklığa doğru bir yönelimi oluşturmaktadır (Esgin, 2001:127). Kültürel
karmaşıklığın sinema ve reklam endüstrisindeki yansımalarının ideolojik, ekonomik ve psikolojik
açılardan değerlendirilmesi, eğlence endüstrisinin yüzünün birçok açıdan ortaya çıkarılmasında etkili
olacaktır.

SONUÇ
Sınırların kalktığı ve dünyanın yerel bir işletmeye döndüğü dünyada rekabet git gide
zorlaşmaktadır. Çağın gerekliliklerini yerine getirmenin yanında rekabetin beraberinde getirdiği
zorlukları aşmak da ayrı bir beceri gerektirmektedir. Bu aşamada stratejik danışmanlık ve tanıtımın ne
denli önemli olduğu ayrı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün küçülen dünyada şirketler “nasıl
daha fazla satarım” sorusundan daha çok “marka ve kaliteyi nasıl oluştururum” sorusunun yanıtını
aramaya başlamıştır. Dünyanın en iyi ve en kaliteli filmini çekiyor olsanız bile bundan kimsenin haberi
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yoksa, geri dönüşü olmayan bir hizmet ve ürün ortaya koymanın hiçbir anlamı yoktur. İşte bu noktada
reklamın yanı sıra devreye PR ve sosyal medya girmektedir. Eğer iyi bir tanıtım organizasyonu
planlanmazsa filmden seyirci haberdar olmaz ve bu da daha az kopyayla vizyona çıkılmasına, filmin
az izlenmesine sebep olur. Yatırılan para ve harcanan emek boşa gider. Bu durum belki de o
sinemacının bir daha film çekemeyeceği anlamına bile gelebilir. Ancak güçlü bir PR çalışması, etkili
bir sosyal medya ve mantıklı reklam harcamalarıyla, seyirciyi sinema salonlarına çekmek kolaydır.
Filmin tanıtımına katkı sağlayacak düzgün bir PR çalışması daha proje aşamasındayken
başlamalıdır. PR ajansı film bittikten sonra değil yolun başında ekibe dahil edilmelidir. Film, çekimlere
başlamadan önce geniş bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulur. Bu basın toplantısının çekimlerin
ilk gününde sette yapılması da güzel sonuçlar doğurabilir. Medya mensuplarının çekimlerden kare
yakalanması da bu sayede olanak kazanabilmektedir. Bunun haricinde çekimler boyunca önemli basın
mensuplarının çeşitli günlerde sete davet edilmesi de oldukça etkilidir. Filmin çekimlerinin
başlamasından vizyondan çıktığı ana kadar çeşitli aralıklarla farklı içerikte basın bültenleri yazılıp
medyaya servis edilmesi bu işin olmazsa olmazlarındandır. Gerek yazılı gerekse görsel basında
seyirciyi tatmin etmenin, onların dikkatini çekmenin yollarını bulmak gerekmektedir. Çekimler
bittikten sonra filmin afişi ve fragmanını mümkün olduğunca yaymakta fayda vardır. Vizyon öncesi
oyuncular ve yönetmenle yaptırılacak röportajların kalitesi de filmin gişesine etki eder. Çok mecradan
ziyade etkili mecralarla röportajların yaptırılması daha önemlidir.
Geleneksel medyada herhangi bir yayının doğru izleyici kitlesine ulaşması hedeflenmeksizin
milyonlara ulaşması beklenmektedir. Bir gazetede ya da televizyon kanalında bulunan her içerik bizleri
doğrudan ilgilendirmeyebilir. Ancak sosyal medya işte bu süreci tam tersine çevirmektedir. Yani
bireyler istediği yayına istediği konuya sosyal medya sayesinde bizzat ulaşabilirler. Günümüzde çoğu
zaman internette bir şeyler araştırmaya bile gerek kalmamaktadır. Pazarlamacıların çok önem verdiği
‘Word of Mouth Marketing’ (WOMM) yani ağızdan ağza pazarlama ya da kaba tabiriyle fısıltı gazetesi
sayesinde satış grafiği yükselir. Fısıltı gazetesi için sinema tarihimizdeki en güzel örnek Çağan
Irmak’ın “Babam ve Oğlum” filmidir. O dönemlerde sosyal medyanın bu kadar etken olmadığını da
göz önünde bulundurmakta fayda vardır. İşte bu WOMM kavramını sosyal medyada doğru yakalayan
sinema filmleri, yapımcı ve yönetmenler, rakiplerinden elbette bir adım önde olmaktadırlar.
Sosyal medyanın olmazsa olmaz kurallarından biri samimiyettir. Sosyal medyada filmin
çeşidine göre samimi paylaşımlarda bulunmak seyirci ve takipçileri filme daha da bağlayacak hatta
duygusal bir bağ geliştirmelerini sağlayacaktır. Sosyal medyada hayal kırıklığı yaratacak hamleler
yapmamaya özen göstermek gerekir. Yapmadığınız şeyleri yapılmış ya da yapılacak olarak göstermek
takipçilerin beklentilerini yükseltmesine ve bu beklentilerin karşılanmaması da hayal kırıklıklarına
neden olmaktadır. Filmi aşırı övmek antipati uyandıracağı için bu işi diğer seyircilere/takipçilere
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yaptırtmak her zaman işe yarayacaktır. Sosyal medya mecralarında filme özgü özel grafik tasarım
çalışmaları yaptırmak gerekir. Facebook’ta neredeyse tüm sosyal medya mecralarında olan özelliklerin
bir arada olduğunu var sayarsak sinema filmlerinin en çok önem vermesi gerektiği mecra Facebook
olmalıdır. Reklam verme konusunda en rahat ve hedef kitlesinin belirlenebileceği mecra da
Facebook’tur. Burada önemli olan reklam yönetimini en mantıklı ve uygun fiyata daha çok kişiye
ulaştırabilmeyi bilmektir. Twitter ve Instagram’da takipçi artışı Facebook’tan daha zor olmakla birlikte
daha rafinedir. Sosyal medyada bir kişi üzerinden ortalama dört kişiye ulaşılabileceğini bilmek
paylaşımların içeriğini de belirleyici bir unsur olabilmektedir. Günümüzde Instagram’ın Facebook’tan
sonraki en gerekli mecra olduğunu ve bu mecralara da özel çalışmalar yapılmasını bilmek önemlidir.
#Hashtag sistemi ile daha fazla kişiye ulaşılabilineceği gibi takipçi sayısı da arttırılabilir. Sinema
salonları ya da dağıtımcılarla anlaşarak Foursqare gibi mecralarda çeşitli kampanyalar
düzenlenebilmektedir. Önceleri ustream kullanılırken artık youtube, periscope ya da facebook
sayesinde canlı yayınlar daha rahat ve mobil olarak yapılabilmektedir. Galadan ya da özel
gösterimlerden yapılacak mini canlı yayınlar, seyircilerin merakını gidermekle birlikte filme olan
ilgilerini de arttıracaktır.
PR ve sosyal medyanın güçlü bir şekilde kullanılmasının yanı sıra doğru reklam mecralarına
doğru yatırımlar yapılmalıdır. Bu sayede pr ve sosyal medya sayesinde güçlenen tanıtım çalışmaları
reklamla iyice güçlendirilecektir.
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"AV MEVSİMİ" FİLMİNİN PROPP'UN İŞLEVLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE "HUNTING SEASON" MOVIE FOR PROPP'S FUNCTIONS
Öğr. Gör. M. Oğuz YEĞİN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Ali KORKMAZ
Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi

ÖZET
Masallar geçmişten günümüze kadar uzanan, olağanüstü kişi, mekan ve zamanlarla dinleyenlerini
şaşırtan anlatılardır. Periler, cadılar, devler, cüceler, konuşan hayvanlar, "evvel zaman içinde kalbur
saman içinde develer tellal iken pireler berber iken" bir araya gelmekte ve masallarda olay örgüsünü
oluşturmaktadır. Kulaktan kulağa, büyüklerden çocuklara yayılmasıyla bilinen masallar bu geleneği
devam ettirmekle beraber günümüzde renkli, resimli kitaplar içinde de yer bulmaktadır. Bazı
masallar ise sinema filmi olarak izleyiciye sunulmaktadır. Masal türündeki anlatıların sinema
anlatılarına dönüşümü bu iki tür arasında bir takım ortak noktalar bulunduğunu işaret etmektedir. Bu
işaret ise akla, masallar için kullanılan analiz yönetiminin sinema için kullanıldığında ne tür
sonuçlarla karşılaşılacağı sorusunu getirmektedir.
Bu çalışmada, halkbilim, göstergebilim, etnoloji ve anlatı çözümlemesi gibi alanlarda önemli yapıtlar
ortaya koyan bilim adamlarından Vladimir Propp'un masalların olay örgüsünde var olduğunu
savunduğu 31 işlev, "Av Mevsimi" isimli sinema filminde aranacaktır. Araştırma sonucunda
Propp'un masallarda kullandığı biçimbilimin örneklem olarak seçilen filmde bulunabilirliğini
gözlemlemek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biçimbilim, Vladimir Propp, Av Mevsimi, Anlatı.
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ABSTRACT
Tales are stories that surprise the audience from extraordinary people, places and times that stretch
from past to present. The periles, the witches, the giants, the dwarfs, the talking animals, come
together while the fleas are hairdressers in the time when the sheds are in the shed in the straw, and
form the event pattern at the table. Tales known to spread from childhood to grandchildren are
continuing this tradition as well as present in colorful, illustrated books. Some of the tastes are
presented to the audience as a movie. The transformation of the story-like narratives into cinematic
narratives indicates that there are some commonalities between these two genres. This sign brings to
mind the question of what kind of results will be encountered when analysis management used for
the tastes is used for cinema.
In this study, the 31 functions that Vladimir Propp proclaims that the tenses existed in the scene of
the event, will be sought in the movie titled "Av Mevsimi", a scientist who reveals important works
in fields such as folklore, semiotics, ethnology and narrative analysis. As a result of the research, it is
aimed to observe the possibility that Propp used the morphology used in the fair in the selected film
as a sample.
Keywords: Morphology, Vladimir Propp, Hunting Season, Narrative.
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GİRİŞ
Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar,
hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi türe
masal adı verilmektedir (TDK, 2006). İyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik, alçak gönüllülük-kibirlilik
gibi bir takım zıtlıklar üzerinden ilerleyen masallar anlatı türlerinden biri olan sinema ile benzerlikler
göstermektedir. Sinema, tıpkı masallar gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine sahip olması, bir
olayı ya da fikri anlatması, karakter, mekan, zaman gibi öğeleri kullanması yönüyle bir anlatı
yapısına sahiptir. Oğuz Adanır (2003, 147) bu konu hakkında şunları söylemektedir: "Sinema ve
anlatım kavramı arasındaki ilişkiler üstünde durulduğunda bir anlatım biçimi olarak sinematografik
öykünün varolabilmesi için zaman, mekan ve kişinin varlığı zorunlu olmaktadır. Bu verilerden
kaçabilen bir film, daha doğrusu öykülü bir film hemen hemen yok gibidir. Kaçabilenleri ise öykülü
bir film olarak kabul edebilmek mümkün değildir."
Metinlerin yapısını incelemeyi amaçlayan anlatı analizi yöntemleri dilbilim, edebiyat,
psikoloji gibi bir çok disiplinin araştırma alanını oluşturmaktadır. Sinemanın görselliğe ve işitselliğe
bürünmüş metinler olduğu düşünüldüğünde sinemanın da anlatı analizi yöntemleri kullanılarak
incelenmesi mümkün hale gelmektedir.
Vladimir Propp, göstergebilim, budunbilim ve halk bilimden faydalanarak anlatı
çözümlemeleri

üzerine

derinlemesine

araştırmalar

yapan,

günümüzde

anlatı

biçimlerinin

incelenmesinde ürettiği yaklaşım temel olarak ele alınan bilim adamlarından biridir. Propp, 1928
yılında ortaya koyduğu "Masalın Biçimbilimi" isimli eserinde masalların 31 temel işlev çerçevesinde
gerçekleştiğini belirtmektedir. Propp'a göre anlatının içeriksel özellikleri değişse dahi bu temel
işlevler sabit kalmaktadır. Propp, bir metni parçalarına ayırıp, tüm bu parçaları tanımlamadan; her
hangi bir karşılaştırmalı çalışma yapmanın olanaklı olmadığını savunmaktadır. Herhangi bir masalda,
masal kişilerinin sayıları masaldaki işlevlerin sayısıyla karşılaştırıldığında işlev sayısının kişilere
oranla çok az olduğu görülmektedir. Bu Propp'a göre masalın iki niteliğini göstermektedir (Propp,
2017): "Bir yanda, olağanüstü çeşitliliği, son derece renkli görünümü; öbür yanda olağanüstü
sayılabilecek tek biçimliliği, tek düzeliği." Sinema anlatılarına bakıldığında da benzer olay
örgülerindeki tek biçimliliğin farklı niteliklerdeki kişilerle ve mekanlarla çeşitliliğe dönüştürüldüğü
dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada, Propp'un masallarda mutlaka karşımıza çıkacağını savunduğu, olay örgüsünün
gidişatını adım adım gösteren 31 temel işlev, bir sinema filmi olan "Av Mevsimi"nde aranmaktadır.
Çalışma, Propp'un 31 temel işlevini ve incelenen filmde hangi işlevlerin tespit edildiğini
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açıklamalarıyla beraber kapsamaktadır. Masallar için üretilen bir analiz tekniğinin sinemaya
uygulanması, Propp'un işlevlerinin sinema filmleriyle ne ölçüde benzerlik taşıdığının gözlemlenmesi
ve daha önce bu yönde yapılmış akademik çalışmalara katkı sağlaması yönleriyle bu çalışma önem
taşımaktadır.
1.Vladimir Propp ve Masalın Biçimbilimi
1.1.İşlevler
Propp'a göre kişiler farklı masallarda değişik özelliklerle donatılmışlardır, öz nitelikleri
farklıdır, ama yaptıkları eylemler temel yapılarıyla, işlevleriyle aynıdır. Propp'un işlevler diye
adlandırdığı eylemler, masalların sürekli var olan öğeleridir. Kişiler ne olursa olsun bu işlevlere
rastlanır, anlatıyı oluşturanlar da bu işlevlerdir (Propp, 2017,11-12). Propp işlevler anlayışının, ilginç
sonuçlarla bütün metin türlerine uygulanabileceğini savunmaktadır. Propp, metinlerin bu yöntemle
çözümlemesini yapmak için 31 işlevden söz etmektedir yalnız bütün masallarda işlevlerin tümü yer
almamaktadır. Ancak bu durum, işlevlerin dizilişiyle ilgili kuralları hiç bir biçimde değişikliğe
uğratmamaktadır.Bazı işlevlerin bulunmayışı, diğer işlevlerin düzenini değiştirmemektedir (Berger,
1982. Aktaran Demiray, 2009).
Propp'un öne sürdüğü, masallarda yer alan 31 işlev şunlardır (Propp, 2017):
1. Aileden biri evden uzaklaşır.
2.Kahraman bir yasakla karşılaşır.
3.Yasak çiğnenir.
4. Saldırgan bilgi edinmeye çalışır.
5.Saldırgan kurbanıyla ilgili bilgi toplar.
6.Saldırgan kurbanını yada servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener.
7. Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur.
8.Saldırgan aileden birine zarar verir.
8-a. Aileden birinin bir eksiği vardır; aileden biri bir şeyi elde etmek ister.
9.Kötülüğün yada eksikliğin haberi yayılır, bir dilek yada bir buyrukla kahramana başvurulur,
kahraman gönderilir ya da gitmesine izin verilir.
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10.Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye karar verir.
11.Kahraman evinden ayrılır.
12.Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama, sorgulama,
saldırı, vb. ile karşılaşır.
13.Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin eylemlerine tepki gösterir.
14.Büyülü nesne kahramana verilir.
15.Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır, kendisine kılavuzluk edilir ya da yol
gösterilir.
16.Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir.
17.Kahraman özel bir işaret edinir.
18.Saldırgan yenik düşer.
19.Başlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiklik karşılanır.
20.Kahraman geri döner.
21.Kahraman izlenir.
22.Kahramanın yardımına koşulur.
23.Kahraman kimliğini gizleyerek kendi evine döner ya da başka bir ülkeye gider.
24.Düzmece bir kahraman asılsız savlar ileri sürer.
25. Kahramana güç bir iş önerilir.
26.Güç iş yerine getirilir.
27.Kahraman tanınır.
28.Düzmece kahramanın, saldırganın yada kötünün gerçek kimliği ortaya çıkar.
29.Kahraman yeni bir görünüm kazanır.
30.Düzmece kahraman yada saldırgan cezalandırılır.
31.Kahraman evlenir ve tahta çıkar.
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Lumiere kardeşlerin sinemayı icadından hemen sonra teknik imkanlarla birlikte sinemada
farklı anlatısal biçimler ortaya çıkmıştır. İlk kez George Melies tarafından sinemada öykü
kullanımına gidilerek bir dramatik yapı oluşturulmuştur (Okyay, 1995, 6). Sinemada bulunan temel
motif ve gelişim evreleri, Propp'un masallar için ortaya koyduğu temel 31 işlevle bağdaşmakta; kişi,
mekan ve olay örgüsü gibi öğeleri kapsayarak anlatı biçimi çerçevesinde paralellik göstermektedir.
Vladimir Propp'un ortaya koyduğu bu 31 işlev yalnızca masallarda değil, müzik, sinema, tiyatro gibi
çeşitli anlatı türlerini incelemek amacıyla akademik çalışmalarda kullanılmaktadır.
2.Av Mevsimi
2.1.Filmin Konusu
Cinayet masasında bir polis olan Ferman, oldukça tecrübeli, dikkatli, sezgileri güçlü ve tüm
teşkilatta ismi duyulmuş bir kişidir. Polisler, kendi içerisinde Ferman'dan “Avcı” diye
bahsetmektedirler. Diğer ana karakterlerden İdris ise fevri hareketleri, davranışlarını kontrol
edememesi ve duygularıyla harekete geçmesi ile ön plana çıkan ve "Deli" lakabıyla anılan cinayet
masası polislerinden biridir. Ferman ve İdris, cinayet masasında beraber çalışmakta, baba-oğul kadar
yakınlardır. Antropoloji mezunu Hasan ise sessizliği ve sakinliği ile dikkat çekmekte ve bu ikiliye
eşlik ederek mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışmaktadır. Bir gün olay mahallinde bulunan kesik
bir el bu üçlüyü yeni bir maceraya çıkmaktadır. Cinayetin çözümlenmesi ana karakterlerin
hayatlarında değişimlere yol açacak, katil bulunana dek macera devam etmektedir.
2.2. Filmde İşlevler
"Av Mevsimi" filminde Vladimir Propp'un 31 işlevinden 26 tanesine rastlanmıştır. Bu işlevler
aşağıdaki gibidir.
1.Aileden biri evden uzaklaşır.
"Av Mevsimi" filminde Propp'un analizine göre "aile" Ferman ve İdris'in çalıştığı teşkilat
olarak ele alınmıştır. Aileden uzaklaşma işlevi Ferman'ın cinayet mahalline gitmesiyle
gerçekleşmektedir.
2. Kahraman bir yasakla karşılaşır.
İncelenen filmde kahraman, Ferman karakteri olarak kabul edilmiştir. Ferman cinayet
soruşturmasında Battal'ın üzerine gidilmemesi üzerine bir yasakla karşılaşmaktadır.
3.Yasak çiğnenir.
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Ferman karakteri (kahraman) ipuçlarının Battal'ı göstermesi üzerine Battal'ın evine gitmekte ve
kendisine konulan yasağı çiğnemektedir.
4.Saldırgan bilgi edinmeye çalışır.
İncelenen filmde, saldırgan Battal karakteri ile tanımlanmaktadır. Film anlatısının kurbanı olarak
tanımlanan Pamuk, Battal tarafından araştırılmaktadır.
5.Saldırgan kurbanıyla ilgili bilgi toplar.
Saldırgan Battal'ın, Kurban Pamuk'un kan ve doku örneğine baktırması bu işleve karşılık
gelmektedir.
6. Saldırgan kurbanını ya da servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener.
Filmde saldırganın elde etmek istediği Pamuk'un böbrekleridir. Bu bağlamda servet öğesine
böbrekler karşılık gelmektedir. Battal, Pamuk'un böbreklerini yasal bir yol ile elde edebilmek için
Pamuk'la evlenmek istemektedir. Bu sayede Pamuk'un yaşı da büyütülmüş olacaktır.
7.Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur.
Pamuk karakterinin Battal ile evlenmesi bu işleve karşılık gelmektedir.
8.Saldırgan aileden birine zarar verir.
İncelemede aile olarak ele alınan polis teşkilatından İdris'in Battal'ın adamlarından biri tarafından
öldürülmesi bu işlevi karşılamaktadır.
10.Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye karar verir.
11.Yapılan analizde arayıcı kahraman, İdris karakteri olarak belirlenmiştir. İdris karakterinin
cinayet soruşturması için Battal'ın evine geçmesi, mesleğini ve hayatını tehlikeye atarak Battal'a
tehditler savurması, arayıcı karakterin eyleme geçmesini göstermektedir.
12.Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama,
sorgulama, saldırı, vb. ile karşılaşır.
Ferman karakterinin oğlu gibi gördüğü İdris'in ölümüyle yüzleşmesi Ferman'ın araştırdığı cinayette
yeni ipuçları bulmasını sağlayacak bir sınamadır.
13.Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin eylemlerine tepki gösterir.

www.iksadkongre.org

sayfa 385

tam metin kitabı

1. ULUSLARARASI YENİ DÜNYADA İLETİŞİM KOGRESİ
22-23 ŞUBAT 2020 / ADANA

Ferman, İdris'in boşandığı eşi Asiye'ye karşı devam eden ilgisi ve işine konsantre olamamasından
dolayı İdris'e tepki göstermektedir. Ancak, ilerleyen zamanlarda Ferman'ın cinayeti çözmesi İdris'in
ölmeden önce Ferman'a verdiği bir işaret ile gerçekleşmektedir. İşlevde bahsi geçen bağış, Ferman'ın
başka bir açıdan bakmasını öneren İdris'in parmaklarıyla yapmış olduğu işarettir.
14.Büyülü nesne kahramana verilir.
İdris'in ölüm anının kaydedildiği görüntülerde İdris'in yapmış olduğu işaret bu incelemede büyülü
nesne olarak kabul edilmektedir. Ferman'ın bu görütüntülerde İdris'in ne demek istediğini anlaması
ise kahramanın büyülü nesneyi elde edişine karşılık gelmektedir.
15. Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır, kendisine kılavuzluk edilir ya da
yol gösterilir.
Ferman'ın Pamuk hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır. Bu bilgi ihtiyacını karşılamak üzerine
Pamuk'un arkadaşı, eski sevgilisi ve Battal ile görüşmesi aradığı nesneyi bulmak üzere kendisine
kılavuz eden kişilerin var olduğunu göstermektedir.
16.Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir.
Ferman ve Battal, anlatı boyunca çeşitli çatışmalarda karşı karşıya gelmektedir ancak bu anlatıda öne
çıkan çatışma Battal'ın Ferman'dan kendisi aleyhinde delillerle karşısına çıkmasını istemesidir.
18.Saldırgan yenik düşer.
Ferman'ın, Battal'ın hiç bir zaman elde edemeyeceği bilgileri toplaması ve katili bulmasıyla Battal
karakteri yenik düşmektedir.
20.Kahraman geri döner.
Üzerinde durduğu soruşturmayı yarım bırakıp emekli olmak isteyen Ferman karakterinin İdris'in
ölümüyle beraber soruşturmaya geri dönmesi bu işlevi karşılamaktadır.
21.Kahraman izlenir.
Battal karakterinin maddi gücü yüksek, tanınmış ve güçlü bir karakter olması sebebiyle
Ferman'ın polis teşkilatındaki üstleri Ferman'ın Battal'ın üzerine gitmesinden rahatsızdır ve
kahramanın soruşturmada attığı adımlar üstler tarafından izlenmektedir.
22.Kahramanın yardımına koşulur.
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Soruşturma sürecinin kendisine ağır gelmesi nedeniyle Hasan soruşturmadan çekilmek ve
istifa etmek istemektedir. İdris karakterinin ölmesi ile Ferman, yani kahraman soruşturmada yalnız
kalmıştır. Hasan'ın soruşturmaya devam etmeye karar vermesi, Ferman için yardım niteliğini
taşımaktadır. Bu bağlamda kahramanın yardımına koşulduğunu söylemek mümkündür.
24. Düzmece kahraman asılsız savlar ileri sürer.
Polis teşkilatında, Ferman'ın üstlerinden biri Battal'ı olayın dışına çekmek istemesi ve bir nevi
onu savunması nedeniyle düzmece kahraman olarak varsayılmaktadır. Düzmece kahramanın, katilin
Asit olduğu savını ileri sürmesi bu işlevi karşılamaktadır.
25.Kahramana güç bir iş önerilir.
Ferman karakteri işine olan düşkünlüğü ve işindeki başarısıyla bilinmektedir. Kahraman,
cinayeti çözmek, katilin Battal olduğunu ortaya çıkarmak istemektedir ancak üstlerin Battal ile
Ferman arasına barikat koymaları, Ferman'ın işini zorlaştırmaları, soruşturmayı sonuçlandırmasına
engel olmaları kahramana önerilen güç iş/işleri temsil etmektedir. Üstlerin bu güç iş önerisine
karşılık olarak başka bir öneri ise Hasan ve İdristen gelmektedir: cinayet çözülmelidir.
26.Güç iş yerine getirilir.
Ferman kendisine sunulan güç işlerden, Hasan ve İdris'in önerisini yerine getirmektedir.
Kahramanın gerçekleri gün yüzüne çıkarması ve cinayeti çözmesiyle bu işlev karşılanmaktadır.
27.Kahraman tanınır.
Ferman hali hazırda polis teşkilatı tarafından tanınan ve saygı gören bir karakterdir ancak
mevcut soruşturmayı çözmesi ve Battal gibi güçlü bir karakterin hakkından gelmesiyle tanınırlığının
arttığı varsayılmaktadır.
28. Düzmece kahramanın, saldırganın ya da kötünün gerçek kimliği ortaya çıkar.
Cinayetin çözülmesiyle saldırganın gerçek kimliği ortaya çıkmaktadır. Battal kendi kızının
hayatını kurtarmak arzusuyla Pamuk'un ölümüne sebep olmuştur ve Vakas'ın Asit'i öldürmesinde
azmettirici rolünü üstlenmiştir.
29. Kahraman yeni bir görünüm kazanır.
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Battal karakteri yaptıklarının hiç bir zaman ortaya çıkmayacağı, Fermanın gerçek bir "avcı"
olmadığı kanaatindedir. Ferman'ın soruşturmayı çözmesiyle birlikte Battal, Ferman'ın gücünü kabul
eder. Ferman, Battal'ın gözünde yeni bir görünüm kazanır.
30.Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır.
Saldırgan -yani Battal-, yaptıklarının ortaya çıkmasıyla intihar eder. Saldırgan kendi kendini
cezalandırır.
31.Kahraman evlenir ve tahta çıkar.
Anlatıda, Ferman karakterinin emekli olmak istediği, eşiyle birlikte televizyon izleyerek
hayatına devam etmek istediği bilinmektedir. Son sahnede Ferman'ı eşiyle beraber televizyon
izlerken görüntülenmesi kahramanın iş hayatından ev hayatına geçiş yaptığını bir nevi evlendiğini
temsil etmektedir. Ferman'ın istediği hayata erişmesi kahramanın tahta çıktığının göstergebilimsel bir
izdüşümüdür.
SONUÇ
Vladimir Propp'un masallar üzerine ortaya koyduğu 31 işlev anlatı türlerinden biri olan
sinema da karşımıza çıkmaktadır. Filmler, masallarda üç temel öğe olarak mevcut bulununan; kişi,
zaman ve mekan öğelerini içerisinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda, anlatı yapıları öyküleme
çerçevesinde gelişmekte ve anlatıyı ilerleten bir kahraman vardır. Masallardaki kahraman yaratımı
"Av Mevsimi" filminde Ferman karakteriyle vücut bulmakta, masallarda kahramanların karşılaştığı
zorluklar Ferman'ın cinayetin çözümünde başına gelen olaylarla benzerlik göstermektedir. "Av
Mevsimi" filminde Propp'un öne sürdüğü 31 işlevden 26'sı karşılık bulmaktadır. Tespit edilen
işlevler, sırasıyla gerçekleşmemek ve atlamalar sergilemekle birlikte, işlevlerin tamamının %84'üne
uyumluluk göstermesi sebebiyle, "Av Mevsimi" filminin Propp'un biçimbilime paralel gelişim
evrelerine sahip olduğunu söylemek mümkün hale gelmektedir.
Bu çalışma, Propp'un masallar üzerine öne sürdüğü biçimbilimin, anlatı türlerinden biri olan
sinemada da geçerlilik gösterebileceğini ancak işlevler arasında atlamalar ve sıra bozumu
gerçekleşebileceği sonucunu ortaya koymakla birlikte, "Av Mevsimi" filmi özelinde tespit edilen 26
işlev, anlatının içeriksel özelliklerinin değişse dahi, olay örgüsünün sabit kaldığını kanıtlar
niteliktedir. Sonuç olarak, geleneksel anlatı yapısına sahip birçok filmde gözlemlenebilen bu durum,
masal ve sinema anlatı türlerinin ortak noktalarda kesişmekte olduğunu, Propp'un ortaya koyduğu
yöntemin sinemada da kullanılabilecek nitelikleri barındırdığını göstermektedir.
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GÖSTERGEBİLİM BAĞLAMINDA İMGELERİN İNŞASI
‘RECEP İVEDİK 6’ FİLM AFİŞİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
CONSTRUCTION OF IMAGES IN THE CONTEXT OF SEMIOTİCSAN ANALYSIS ON
'RECEP İVEDİK 6' MOVIE POSTER
Öğr. Gör. M. Oğuz YEĞİN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Ali KORKMAZ
Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Mustafa ÖCAL
ÖZET
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ışığında görsel öğelerin hayatımızı şekillendiren yapısı
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla açık hava ilanları kategorisinde yer alan afişler herhangi bir ürünün
tanıtılması ve reklamının yapılması anlamında öne çıkmaktadır. Ayrıca afişleri meydana getiren
unsurlar irdelenirken imgelere yüklenilen anlamlar bütün olarak sunulmaktadır. Görseller (fotoğraf
ve figürler) ve renkler, sinema afişlerinde ele alınan temaların ifade edilmesine yönelik ipuçları
vermektedir. Bununla birlikte kitleleri sinema salonlarına çekmek için bireylerin tutum ve
davranışlarında bırakılan izlenim önemlidir. Bu makalenin konusunu, komedi türünde gösterime
giren ve izlenme sayısı bakımından milyonları aşan ‘Recep İvedik 6’ film afişinin göstergebilimsel
analiz yöntemi çerçevesinde İsviçreli dil bilimci Ferdinand De Saussure’ün gösterge, gösteren,
gösterilen bağıntısı ile Fransız yazın bilimci Roland Barthes’ın yananlam ve düzanlam ilintileri göz
önünde bulundurularak incelenmesi oluşturmaktadır. Recep İvedik karakteri aslında ne tür
çağrışımlar barındırırken nasıl sunulmuştur? Afişte kullanılan diğer görseller ile filmin konusu
arasındaki ilişki nedir? Bu soruların yanıtları aranmıştır. Bulguların bir kısmı tablo şeklinde
aktarılırken, bileşenlerin, filmin konusuna uygun bir şekilde belirlendiği görülmüştür. Aynı zamanda
tercih edilen renklerin anlamsal yapıları açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Afiş, İmge, Renkler.
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ABSTRACT
The structure of visual elements that form our life attracts attention in view of such developments in
communication technologies. So, posters that take part in outdoor advertising become prominent in
the meaning of advertising and introducing of product of any product. Also, when the elements of
creating posters are scrutinized, meaning attribution of public opinions are presented as a whole.
Visuals (photograph and figures) and colours give clue about expressing of cinema posters. In
addition to this, in order to attract audiences to cinema, the impression of individual’s attitudes and
behaviours is important. Taking into consideration of the review forms this article’s topic that
released as a comedy and exceed millions in term of rating “Recep İvedik 6” movie poster which is
within the frame of semiotic analysis method Swiss Linguist Ferdinand De Saussure’s relation of
signification-signified-signifier and French Roland Barthes’s relation of connotation and
deconatation. In fact, how is the character of Recep İvedik presented when what kind of associations
contains. What is the relationship between the topic of movie and visuals that used in posters? While
some findings are given as a chart, components are observed that determined properly to the topic of
movie. At the same time, semantic structures of preferred colours explained.
Keywords: Semiotics, Poster, Image, Colours.
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1. GİRİŞ
İçinde yaşadığımız dönem, görselliğin ön plana çıkarılması neticesinde hayatımızı kuşatan
etmenlerle tanımlanmaktadır. Dış dünyada açık hava ilanlarından billboardlara, reklam panolarından
ışıklı tanıtım materyallerine kadar geniş çerçevede maruz kaldığımız çeşitli argümanlar söz konusu
olmaktadır. Dolayısıyla görüntülerin bireylerin tutum ve davranışlarını şekillendirici ve belli bir
kalıba sokan etkisi yadsınamaz bir gerçektir.
Açık hava ilanları içerisinde bulunan afişler, görsel unsurlarla sözsel kodların uyumlu bir
şekilde birlikteliğini sembolize etmektedir. Böylelikle verilmek istenen mesajın anlamsal bütünlüğü
ön plana çıktığı gibi bireyler üzerinde çağrışımlara dayalı inşanın kurulması sağlanmaktadır. Sinema
afişlerinde ise tanıtım materyali görevi üstlenilmekte ve film içeriği ile afiş arasında ipuçlarına dayalı
bir ilişkinin meydana getirildiği söylenebilmektedir.
Görüntülerin etkileri, imgelerin nasıl oluşturulduğu, görsel izlenimlerin hangi amaçla
sunulduğunu açıklamaktadır. İmgeler zihinlerde ne tür bağlar kurmaktadır? Bu sorunun yanıtı
aranırken aslında göze hitap eden kodların arkasında yatan anlam kümelerinin temsili
belirtilmektedir.
Renkler, bireyin duygu ve düşünce dünyasına seslenen unsurlar arasındadır. Her rengin farklı
anlamları olduğu gibi kültürden kültüre faklı intibalar uyandırdığı dile getirilmektedir. Renklerin
anlamlandırılmasında

psikolojik

faktörlerin

etkinliği

göze

çarparken

coğrafi

özelliklerde

belirleyicidir.
Bu makalede Recep İvedik 6 film afişi, göstergebilimin önemli bilim insanlarından Ferdinand
De Saussure’ün gösterge gösteren gösterilen üçlüğü ile özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası
anlamlandırma ve ideolojinin aktarılmasını temele yerleştiren Roland Barthes’ın düzanlam ve
yananlam kavramsallaştırması çerçevesinde çözümlenmiştir. Çalışmanın konusu, imgelerin
etkinliğinin ortaya çıkarılması ve sunulması açısından önem arz etmektedir. Afişte bir araya getirilen
öğelerin yöntem dahilinde açıklanması amaçlanmıştır.
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2. AFİŞ
Kitle iletişim sistemlerinde meydana gelen gelişmeler ışığında iletişimin görsel unsurları,
hayatımıza nüfuz etmeye başlamıştır. Dolayısıyla renk, görüntü, tipografi ve grafik tasarımların
ahenk ile bir araya getirilmesi sonucu afişler ön plana çıkmaktadır. Açık hava ilanları sınıflandırması
içerisinde yer alan afişler görsel ve sözsel elementlerin birlikteliğinde verilmek istenen mesajın etkin
bir şekilde nakledilmesinde başat rol oynamaktadır (Gümüştekin, 2013, s. 36).
Herhangi bir ürünün ya da hizmetin sunulması, tanıtılması ve reklamının yapılmasına olanak
sağlayan afişler sanatsal ve tasarımsal özellikler göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Film
afişleri, kültürel afişler kategorisinde yer alan, film içeriği ile bütünlük arz eden öğelerin
harmanlanmasıyla oluşturulmaktadır. Ayrıca film ile ilgili ipuçları veren ve filme karşı ilgi uyandıran
argümanların kullanılmasıyla afişler, gösterimden kesitler sunmaktadır (Becer, 2005, s. 201-202).
2.1. RENKLER
Renkler, psikolojik ve çağrışımsal anlamlar ihtiva eden, afişi oluşturan temel öğeler içerisinde
yer alan unsurlar arasındadır. Herhangi bir ürün ya da hizmet tanıtılırken renk seçimi, karşı tarafta ne
tür izlenimlerin bırakılacağı ve etkili iletişimin nasıl gerçekleştirileceğine dönük çalışmaları da
beraberinde getirmektedir. Görsellik yansıtılırken renk olgusu, grafik tasarımcının üzerinde dikkatle
yoğunlaştığı, göstergenin bir bütün şeklinde resmedilmesi ve anlatımın başat faktör olarak öne
çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır (Uçar, 2004, s. 15).
Renkler, kişisel etmenler göz önüne alındığında bireyin yaşam deneyimleri, sevinçleri,
üzüntüleri ve arzularına göre çeşitlenen ve içselleştirilen olgulara işaret etmektedir. Dahası şöyle
söylemek gerekirse, renk, kişinin duygu ve düşünce dünyasının sınırları dahilinde izler bırakan
sembollerdir. Bu yönüyle beyaz, duruluk, rahatlık ve huzuru simgelediği gibi mutluluk duygusunun
verilmesinde de öne çıkarılmaktadır. Öte yandan sarı, güneş ışığını temsilen aydınlığı nitelerken
aslında anlamsal bağlamda tam olarak ne tür bir etki uyandırdığı çözülememiştir. Sarı, hem yaz
mevsimine göndermede bulunurken (sıcaklık) hem de sonbaharda yaprakların sararması bu duruma
örnek gösterilebilir. Sarı rengi seven ya da tercih eden şahısların renkli karakter özelliklerine sahip
olduğu belirtilmektedir. Ayrıca sıcak renklerden turuncu, canlılığı, motivasyonu nitelediği gibi dikkat
çeken ve ilk bakışta etkileyici özelliğinin bulunması sebebiyle kullanıldığı dile getirilmektedir
(Sözen, 2003, s.79-89).
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Renklerin tasvir edilen çağrışımları kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi renklere yüklenilen
manalar da belirleyici özellikler etrafında şekillenmektedir. Bu kapsamda mavi, soğuk ve dinginliği
temsil etmektedir. Aynı zamanda mavi, kararlılığı, etkili ve yerinde düşünmeyi açıklamaktadır.
Bununla birlikte mavinin tonlarından meydana getirilen yeşil, doğanın, canlılığın, ruhsal
rahatlamanın, tazeliğin ve zindeliğin rengini ifade etmektedir (Odabaşı, 2006, s. 88).
3. İMGE
Günümüz, diğer bir değişle görsel iletişim çağının en üst seviyeye çıktığı zaman aralığını
sembolize etmektedir. Etrafımızı kuşatan, özellikle gözümüze hitap eden ve kitle iletişim araçlarının
vasıtasıyla sürekli dönüşüme uğrayan görüntüler, bireyleri şekillendiren yapısı ile dikkate değerdir.
Dolayısıyla düşüncelere atfedilen simgesel betimlemelerin zihinde çağrışım yapan özelliklerin bir
bölümü nitelenirken imge karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde imge sözcüğünün
dört temel tanımının olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi, zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi
özlenen şey, hayal, hülya. İkincisi, genel görünüş, izlenim, imaj. Üçüncüsü, Duyu organlarının dıştan
algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj. Sonuncusu da Duyularla algılanan, bir
uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj şeklindedir (İmge,
www.tdk.gov.tr, Erişim tarihi: Aralık 2019).
İmgelerin etkinliği anlatılmak veya verilmek istenen mesajın kullanılan materyal üzerinde
(örneğin afiş) işlevselliğini ve bütünlüğünü belirtmektedir. Grafik tasarımı açısından irdelendiğinde
imgelerin duygu ve düşünce dünyasına nasıl seslendiği hangi etmenler ışığında bir araya getirilmesi
ile bütünlüğü dile getirilmektedir. Şöyle ki imgeler bazı durumlarda öne çıkarılırken bazı durumlarda
ikinci hatta üçüncü planda değerlendirilmektedir (Ambrose ve Harris, 2013: s. 85).
İmgeler, sanayi toplumunda ya da halen tartışmaları sürse de bilgi toplumuna geçiş
döneminde gerçekliğin yansıması ve saydamlık terimi çerçevesinde yararlanılan bir sözcük olmaktan
çıkmakta,

daha

çok

ideolojik

yanılsamalara

göndermede

bulunan

manaları

bünyesinde

barındırmaktadır. Ayrıca imge, düşünsel ve görüntüsel süreçlerin eşleşmesi olarak kabul
edilmektedir. Algısal durum ve grafik özellikler etrafında imaj, çağrışım, düş vb. ifadeler, imge ile
birlikte kullanılmaktadır. Bununla birlikte imge, disiplinler arası irdelenen geniş platformda
incelenen bir kelimedir (Türkoğlu, 2000, s. 47-54).
4. YÖNTEM
Bu çalışmada, nitel araştırma temelinden hareketle göstergebilimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Türkiye’de komedi türünde öne çıkan ve izlenme sayısı açısından milyonları aşan
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Recep İvedik 6 filminin afişinde işlenen karakter fotoğrafının dışında oluşturulmuş görseller (vahşi
yaşama atıfta bulunan hayvanlar, kabilelerin kendilerine özgü kullandıkları genelde ağaçtan yapılmış
insan figürleri) İsviçreli dil bilimci Ferdinand De Saussure’ün gösterge, gösteren, gösterilen ilişkisi
etrafında ortaya konulurken, ‘Recep İvedik’ karakterinin fotoğrafı, daha çok anlamlandırmanın
temele yerleştirildiği Paris Göstergebilim Okulundan Roland Barthes’ın yananlam ve düzanlam
ilintisiyle ele alınmıştır. Afiş de araştırma çözümlemesine uygun şekilde kuramsal çerçevenin
sınırları çizilmiştir. Söz konusu durum göstergebilim, İmge ve renkler için geçerlidir. Şöyle ki afişte
belirgin renklerden ‘beyaz, mavi, yeşil, sarı ve turuncu’ irdelenmiştir. Ayrıca ‘imge’ kavramı,
disiplinler arası bir sahada incelenmekteyken bu makalede genel olarak görüntüsel öğelerin inşasının
nasıl oluşturulduğuna yönelik bir anlayış yansıtılmıştır.
Geçmişi, antik Mısır ve eski Yunan uygarlıklarına dayanan göstergebilim, temelde tıpta
filizlenen bir kavramken, 20. yüzyılda dil bilimsel bağlamda ele alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
Avrupa’da gösterge, gösteren ve gösterilen ilişkisini literatüre kazandıran İsviçreli dil bilimci
Ferdinand De Saussure başı çekmektedir. Birbirinden habersiz faklı kıtalarda çalışmalar yapan diğer
isim Amerika’da (ABD) felsefeci ve mantık bilimci Charles Sanders Peirce’dır. Geliştirdiği çeşitli
sınıflandırma yöntemi çerçevesinde Peirce, göstergebilimin bilim dalı haline gelmesinde başat rol
oynamaktadır (Erkman-Akerson, 2005, s. 49-50).
Göstergebilim, göstergelerin nasıl anlatıldığı, neyi anlattığı ve hangi noktalara atıfta
bulunduğu ile ilgilenmektedir. Saussure’ün, göstergebilimi tanımlarken göstergeleri toplumsal
inceleme alanına dâhil ettiği anlaşılmaktadır (Guiraud, 1994: s. 17). Aynı zamanda Göstergebilim:
“gerek sözlü, gerek sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sistemlerin anlamlarının kurulmasında ve
yeniden kurulmasında rollerini konu alan bilim dalı” şeklinde tanımlanmaktadır (Mutlu’dan Akt.
Tekinalp ve Uzun, 2009, s. 139). Türk Dil Kurumu sözlüğünde göstergebilim, “İletişim amacıyla
kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji,
semiyotik” bağlamında açıklanmaktadır (Gösterge bilimi, www.tdk.gov.tr, Erişim tarihi: Aralık
2019).
Göstergebilim içerisinde yer alan gösterge, Saussure’ün deyişiyle anlamın temel
bileşenlerinden en küçüğüdür. Kendisi yerine konmadığı halde yerine konmadığı şeyi niteleyen,
genel dil bilim perspektifinden hareketle gösterge şeklinde betimlenmektedir. Saussure, göstergenin
bir bütün şeklinde sunulması için gösteren ve gösterilen kelimesinin altını çizmektedir (Parsa ve
Parsa, 2012, s. 8).
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Gösteren, göstergenin farkına vardığımız durumunu (duyulmasını) nitelemektedir. Gösterilen
ise gösterenin atıfta bulunduğu zihinsel süreçlerin bütününü temsil eden kavramsallaştırmadır. Söz
konusu kavram, benzer dili yansıtan ve bireylerin aynı kültürel deneyimlerinin birlikteliğini
açıklamaktadır. Saussure’ün tabiriyle işitim imgesi (gösteren) ve kavram (gösterilen) birlikteliği
göstergeyi oluşturmaktadır (Fiske, 2014: s. 127).
Göstergenin bileşenlerini özelleştiren gösteren ve gösterilen dile getirilirken çeşitli
özelliklerin açıklanması gerekmektedir. Şöyle ki gösteren ile gösterilen arasında meydana gelen
ilişkinin nedensizliği vurgulanmaktadır. Örnek verilecek olursa ‘bahçe’ kelimesini bir araya getiren
harf kümesi b-a-h-ç-e dizilişi arasında herhangi bir bağlantının yer almadığı ifade edilmektedir. Diğer
taraftan gösterenin duyumsal özelliklere sahip olmasından ötürü zamansal etmenler öne çıkarılmakta
ve ölçülebilirliği, gösterenin çizgiselliğini ortaya koymaktadır (Saussure, 1998: 111-115).
Göstergebilim temelinde aynı yapılar, farklı kişilerin zihinlerinde çağrışımsal zeminde hemen
hemen aynı manayı canlandırmaktadırlar. Ancak kullanılan dilin kodlarının analiz edilmesine dönük
bir durumun gerçekleşmesi gerekmektedir. Zaten iletişimin eyleme geçmesi için bu ön şartın yerine
getirilmesi önemli görülmektedir. Böylece bu tür betimleme düzanlamın sınırını çizmektedir
(Erkman-Akerson, 2005, s. 121-122). Daha çok ideolojinin başat faktör olarak değerlendirildiği,
kültürel farklılıklar etrafında şekillenen ve toplumsal göstergebilimin mihenk taşı kabul edilen
yananlam oluşumu verilmek istenen iletinin tek başına simgelendiği durumu nitelemektedir.
(Gottdiener, 2005: s.31).
Yananlam, anlamlandırma bağlamında dizgenin ideolojik etmenlerinin tamamını temsil
etmektedir. Roland Barthes yananlamı açıklarken, dilsel özellikler etrafında şekillenen olguların
toplum tarafından ilerletilmesi ve anlamlara farklı geliştirilen yorumlamalar olduğundan söz
etmektedir. Öyleyse yananlamlar anlatıma yüklenilen ifadelerin toplamını nitelemektedir (Barthes,
1999: s.105-106).
5.BULGULAR
Afiş, Saussure’ün gösterge, gösteren, gösterilen kavramları etrafında sunulurken, Barthes’ın
düzanlam ve yananlam ilişkisi ise tablo halinde sergilenmiştir.
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5.1. ‘RECEP İVEDİK 6’ FİLMİNİN KONUSU
“Recep İvedik” serilerinin altıncısı olan ve 7 Kasım 2019’da gösterime giren filmin yönetmen
koltuğunda Togay Gökbakar oturmaktadır. Filmin oyuncu kadrosunda
Şahan Gökbakar (Recep İvedik), Nurullah Çelebi (Nurullah), Somer Karvan (Tur Rehberi), Furkan
Bayraktar (Fazıl) ve Mustafa Dok (Tefo) bulunmaktadır. Filmin çekimleri, Bursa'nın Karacabey
ilçesindeki Longoz ormanında gerçekleştirilmiştir.
Recep İvedik, evinde televizyon izlerken, kapısına postacı gelmektedir. Postacıdan davetiye
geldiğini gören İvedik, Konya'da kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Bir an önce hazırlıklarını
yapan Recep, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmaktadır. Ancak henüz gezi
başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinden kaynaklı hata sonucu Recep ve Nurullah
kendilerini Konya’ya seyahat etmek yerine Kenya uçağında bulmaktadırlar. İvedik, uçakta
paniklemiş ve uçağı birbirine katmaktadır. Kenya’ya ulaştıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri
dönmek olan iki arkadaş için artık heyecanlı bir macera başlamaktadır. Afrika’nın doğusunda
bulunan Kenya’nın ucu bucağı olmayan savanasında Recep ve Nurullah, ne olduğunun farkına
varamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalmaktadırlar. Bu ilginç durum vahşi dünyada
karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine has usulleriyle uğraşan Recep’in başından yine
birbirinden ilginç ve güldüren olaylar geçmektedir.

İmaj 1. ‘Recep İvedik 6’ Filminin Sinema Afişi
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5.2. FİLM AFİŞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
Recep İvedik 6 film afişinin tamamı göstergedir. Oluşturan ögeler, filmin içeriğine uygun
şekilde yerleştirilmiştir. Afişte dikkat çekilen 'Recep İvedik’ karakteridir. Fotoğraf, çerçevenmiş bir
tarzda grafik özellikler çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Filmin konusunun Kenya’da geçmesinden
dolayı afişin belli başlı bölümlerinde hayvanlar (aslan, leopar, yılan, goril, deve kuşu, fil, zebra,
gergedan, papağan) daha çok çerçeve çizgisi ile çerçevenin dışında yer almıştır. Karşıdan
bakıldığında görselin baş kısmının solunda uçan ‘uğur böceği’ resmedilmiştir. Yine fotoğrafın arka
fonunda açık ama bulutlu gökyüzünde uçak görüntüsü verilirken Afrika kabilelerine özgü ağaçtan
yapılmış insan figürleri öne çıkarılmıştır. Afişin üst kısmında çerçeve çizgisinin dışında Kenya’nın
doğasına has ve safari turlarına ait iki adet arazi aracı simgelenmiştir. Afişin alt kısmında seyahat
edilen ülkenin savan ikliminin karakteristik özelliklerinden olan “uzun boylu ot” diye tabir edilen
savanlar bulunmaktadır. Çerçevenin üst sınırının hemen altında Şahan Gökbakar’dan Recep’in Yeni
Macerası cümlesi geçerken İvedik karakterinin hemen altında filmin ismi Recep İvedik 6 tümcesi
ifade edilmiştir.
Gösterenler afişi meydana getiren öğelerden fotoğraf, hayvan görselleri, Kenya’nın iklimine
ve kabilelerine özgü argümanlardır (Tahtadan yapılmış insan figürleri, savan, çöl arazi araçları).
Temel gösterilen ise ‘Recep İvedik’ karakterinin farklı bir ülkede hangi serüvenleri yaşayacağının
fotoğraf üzerinden temsilidir. Zaten İvedik’in jest ve mimikleri (şaşırmış ve ne yapacağını bilmeyen
bir yüz şekli), beden dili bu temsili destekler niteliktedir.

İkincil Gösterilenler resmedilen

hayvanların vahşi doğaya atıfta bulunmaları ve kahramanın zor şartlar ile nasıl mücadele ettiğinin
yansıtılmasıdır.
Afişte kullanılan renkler filmin geçtiği Kenya’nın iklimini yansıtan sarı, (tropikal iklim, güneş
ışığı) turuncu (sözsel unsurlarda), gökyüzünü temsilen mavi, duruluk ve saflık anlamlarını içeren
beyaz ve doğanın rengi olarak da kabul edilen yeşildir. Söz konusu renkler çerçevesinde uyandırılan
çağrışım daha çok vahşi yaşamına, savan ikliminin karakteristik özelliklerine, güneş ışığına,
gökyüzüne ve temelde ağaç ve işaret edilen izlenimleri simgelemektedir.
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Karakter

Düzanlam

Yananlam

Recep İvedik karakterinin

Afişin yarısından fazla bir

Filmin önceki serilerinden

fotoğrafı

alana yerleştirilen görselde, hareketle belli kalıplar
sakallı, göğsünün bir

şeklinde oluşturulan,

bölümü açıkta, şaşırmış

halktan biri imajı

yüz ifadesi ile ne

uyandırılan, merak

yapacağını bilmeyen

duygusu taşıyan anlayış

görüntü yansıtılmıştır.

temsil edilmektedir.
Aslında kaba, nerde nasıl
davranacağını bilmeyen,
saygısız, görgüsüz
durumlar söz konusuyken,
verilmek istenen mesaj,
saf, temiz kalpli, kötülük
aklına gelmeyen, olgun bir
kişilik yapısının inşasıdır.

Tablo 1. “Recep İvedik” Karakterinin Göstergebilimsel Analizi.
SONUÇ
Afişler, bir ürün veya hizmetin tanıtılması, sunulması ve reklamının yapılmasına imkan veren
çeşitli görsel ve sözsel kodlardan oluşan, bütünlük arz eden unsurlar şeklinde nitelendirilmektedir.
Film afişleri ise filmin içeriği ile örtüşen filmden kesitler ve ipuçları veren ilanlar konumundadır.
İmgeler, (bu makalenin konusu ve yöntemi kapsamında sınırlandırılan) görüntülerin ifade
edilirken ne tür mesajlar verileceğinin bilinmesine olanak sağlamaktadır. Göstergebilim ile imge
ilişkisi, çözümleme yapılan materyalin görünen anlamının arkasında yatan anlam kümelerinin ortaya
çıkarılmasında başat rol oynamaktadır.
Recep İvedik 6 film afişi içerisinde bulunan öğelerle özellikle İvedik karakteri inşa edilirken
aslında toplumsal ahlakla uyuşmayan bir yön bulunmakta ancak içselleştirilen ve bu durum
neticesinde güldüren argümanlar öne çıkarılmaktadır. Sonuç olarak afişte yer alan görseller ile
renkler uyumlu bir formda bir arada açıklanırken filmin konusunun Kenya’da geçmesinden dolayı
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vahşi doğaya özgü hayvan görselleri, arazi araçları, çöl ve savan ikliminin yansıtılması yukarıda
belirtilen durumu desteklemektedir.
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